
Voorstel wijziging Keuringsreglement Hoofdstuk II 

 

Toelichting bij de voorgenomen wijzigingen 

 

Het Keuringsreglement zal worden gesplitst in 3 hoofdstukken: 

1. Keuringen voor jeugdpony’s, merries en ruinen 

2. Te behalen predicaten 

3. Hengstenkeuring en hengstenselectie 

Uitgangspunt: elk (nieuw) lid moet hierin alles kunnen vinden over onze keuringen 

 

Inhoud Hoofdstuk II: 

 Predicaten merries 

 Predicaten hengsten 

 Sport gerelateerde predicaten (merries, hengsten, ruinen) 

 

 

De wijzigingen zijn als volgt weergegeven: 

1. de zwarte tekst is gebaseerd op de huidige teksten. 

2. Voor de leesbaarheid is de tekst van ‘oude’ artikel er in blauw onder geplakt 

3. teksten in groen is nieuw toegevoegd tekst. Nieuw niet in de zin van een wijziging, maar 

verduidelijking van wat reeds bestaat of gewoon is binnen het NSPS. 

 

Voorbeeld: 

 

 Artikel 1 – Inleiding 

 Dit reglement kan worden aangehaald als Keuringsreglement NSPS. Dit reglement wordt 

vastgesteld en gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 van de 

Statuten van het NSPS op basis van de door de Algemene ledenvergadering vastgestelde 

besluiten en door het Bestuur genomen uitvoeringsmaatregelen. 

 Oude tekst artikel 1: 

 Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 27 van de Statuten van het NSPS. 

 Artikel 2 - Soorten keuringen  

 Dit artikel is helemaal nieuw  

 Het NSPS kent de volgende keuringen:  
 



-1- 
 

Versie 28-07-22 
 

Hoofdstuk II – Te behalen predicaten 

Op basis van de (fok)prestaties van een pony kunnen door het NSPS predicaten worden 

toegekend. De predicaten kunnen zijn gebaseerd op eigen prestatie of op basis van de kwaliteit 

van de nakomelingen. Predicaten zijn gebaseerd op exterieur, sportaanleg of sportprestaties of 

een combinatie tussen deze. 

Artikel 1  Merries 

Aan merries kunnen de volgende predicaten worden toegekend: 

Kroonpredicaat 

Het kroonpredicaat kan uitsluitend aan merries worden toegekend, op voorwaarde dat: 

1. van de desbetreffende merrie minimaal twee levende veulens zijn geregistreerd en 

gechipt; en  

2. de merrie zelf bij premiekeuringen de volgende waarderingen heeft behaald: 

 a. twee maal een eerste premie of  

 b. vier maal een tweede premie, of   

 c. een maal een eerste premie met twee maal een tweede premie. 

 
Oude tekst artikel 12 Keuringsreglement: 

a. het Kroonpredicaat 

Het kroonpredicaat kan uitsluitend aan merries worden toegekend, op voorwaarde dat van de desbetreffende merrie minimaal twee levende 

veulens zijn geregistreerd en de merrie zelf bij premiekeuringen de volgende waarderingen heeft behaald: 

➢ twee maal een eerste premie of  
➢ vier maal een tweede premie, of   
➢ een maal een eerste premie met twee maal een tweede premie. 

 

Elitepredicaat 
Het Elitepredicaat kan uitsluitend aan merries worden toegekend, op voorwaarde dat: 

1. de desbetreffende merrie ten minste kroon is of preferent; en  

2. ten minste een ABOP-proef op A- of AA -niveau heeft behaald. 

 

Oude tekst artikel 12 Keuringsreglement: 

Het Elitepredicaat kan uitsluitend aan merries worden toegekend, op voorwaarde dat de desbetreffende merrie tenminste kroon is of preferent 

en daarnaast tenminste een ABOP-proef op A- of AA -niveau met goed gevolg heeft ondergaan. 
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Preferentschap 

Merries ingeschreven in het Stamboek Categorie A of B kunnen preferent verklaard worden op 

afstammelingen. Het Preferentschap kan bij het stamboekkantoor van het NSPS worden 

aangevraagd. 

Een preferentschap kan ook postuum worden toegekend.  

Het preferentschap voor merries wordt verleend indien: 

1. door de afstammelingen van de merrie volgens onderstaande tabel een minimum aantal 

punten van 25 is behaald. Alleen het puntenaantal voor de hoogst behaalde primering of 

predicaat zal worden berekend. 

2. Er minstens vier nakomelingen bijdragen in het minimum benodigde aantal punten. Indien 

de merrie voor haar tiende jaar gestorven is, kan worden volstaan met drie nakomelingen. 

 

 

 Dochter Zoon (ruin) Zoon (hengst) Zoon (hengst)1 

Veulenpremie 1 - 1  

Enterpremie 1 1 1  

Twenterpremie/ twee 

punten2 

2 2   2²  

Stamboekhengst met 

selectielicentie met 

dekbeperking 

- - 8  

Stamboekhengst met 

selectielicentie 

- - 10  

Derde premie 2 2 10 2 

Tweede premie 6 6 12 6 

Eerste premie 8 8 15 8 

Prestatie merrie/ruin 6 6 -  

Kroon-predicaat 10 - -  

Elite-predicaat 12 - -  

Onvoorwaardelijke 

selectielicentie hengst 

- - 17  

 
1 Door de hengstenkeuringscommissie aangewezen voor een selectielicentie, maar door resultaten 
spermaonderzoek een basislicentie heeft verkregen. 
2 Op basis van de kenmerken type en beweging kunnen aan een hengst die voor de stamboekopname inspectie 
c.q. hengstenkeuring wordt aangeboden twee verdienpunten voor het preferentschap van de moeder worden 
toegekend. 
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Keur-predicaat - - 18  

Preferent-predicaat 15 - 18  

Superpreferent-predicaat 18 - -  

 

Oude tekst artikel 12 Keuringsreglement: 

     Hiervoor moet door merries aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

1. door de afstammelingen van de merrie moeten volgens onderstaande tabel een minimum aantal punten 
van 25 worden behaald. 
Hierbij gelden de volgende waarderingen: 

2. Alleen het puntenaantal voor de hoogst behaalde primering of predicaat zal worden berekend. 
3. er moeten minstens vier nakomelingen bijdragen in het minimum benodigde aantal punten, behalve 

indien de merrie voor haar tiende jaar gestorven is, in welk geval kan worden volstaan met drie 
nakomelingen. 
 

Superpreferentschap 
Aan een preferente merrie kan het predicaat Superpreferent worden toegekend.  
Het Superpreferentschap voor merries wordt verleend indien door de afstammelingen van de 

merrie volgens bovenstaande tabel een minimum aantal punten van 100 is behaald. Alleen het 

puntenaantal voor de hoogst behaalde primering of predicaat zal worden berekend. 

Het Superpreferentschap kan bij het stamboekkantoor van het NSPS worden aangevraagd. 

Het Superpreferentschap kan ook postuum worden toegekend.  

 
Oude tekst artikel 12 Keuringsreglement: 

Aan een preferente merrie kan het predicaat Superpreferent worden verleend, indien het aantal behaalde punten tenminste 100 bedraagt. 
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Artikel 2  Hengsten 

Aan hengsten kunnen de volgende predicaten worden toegekend: 

Keurpredicaat 

Het Keurpredicaat kan uitsluitend aan hengsten worden toegekend indien aan onderstaande 

voorwaarden is voldaan:  

1. de hengst zelf op de premiekeuring de volgende waarderingen heeft behaald: 

 a. twee maal een eerste premie of  

 b. vier maal een tweede premie, of   

 c. een maal een eerste premie met twee maal een tweede premie; en 

2. de hengst een onvoorwaardelijke selectielicentie heeft; en 

3. de hengst heeft: 

 a. ten minste twee zonen die een selectielicentie hebben ontvangen in de fokkerij; 

 b. ten minste twee eerste premie dochters; en 
4. de hengst zelf ten minste een ABOP-proef op A- of AA-niveau heeft behaald. 

Oude tekst 

Artikel 12.2 Keurpredicaat 
Het Keurpredicaat kan uitsluitend aan hengsten worden toegekend. De eisen aan het predicaat Keur luiden: 

1) Ten aanzien van de eigen exterieur en status:  
a) tenminste vier maal een tweede premie, of  
b) twee maal een eerste, of  
c) één maal een eerste én 2x een tweede premie, en  
d) een onvoorwaardelijke selectielicentie voor dekking van merries. 

   

2) Ten aanzien van de nakomelingen: 
a) tenminste twee zonen die een selectielicentie hebben ontvangen in de fokkerij; 
b) tenminste twee eerste premie dochters. 

 

3) Ten aanzien van de bruikbaarheid: 

a) zelf tenminste een ABOP-proef op A- of AA-niveau met goed gevolg heeft ondergaan. 
 

Preferentschap 

Hengsten ingeschreven in het Stamboek kunnen preferent verklaard worden op 
afstammelingen. Het Preferentschap kan bij het stamboekkantoor van het NSPS worden 
aangevraagd. 

Een preferentschap kan ook postuum worden toegekend.  
Het preferentschap voor hengsten wordt verleend indien: 

1. de hengst ten minste eenmaal geprimeerd is geweest tijdens zijn periode waarin hij een 

deklicentie heeft ontvangen en deze licentie inmiddels een onvoorwaardelijke 

selectielicentie is; en 

2. door de afstammelingen van de hengst volgens onderstaande tabel een minimum aantal 

punten is behaald:  
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 a. zowel voor zonen met een (beperkte) selectielicentie in de fokkerij tot een minimum 
van 100 punten, alsmede voor dochters tot een minimum van 150 punten; 

 b. zowel voor zonen met een (beperkte) selectielicentie in de fokkerij tot een minimum 
van 72 punten, alsmede voor dochters tot een minimum van 200 punten. 

 Alleen het puntenaantal voor de hoogst behaalde primering of predicaat zal worden 

berekend. 

 

 
 

 

 Dochter Zoon (hengst) Zoon (hengst)3 

Veulenpremie 0 0  

Enterpremie 0 0  

Twenterpremie 0   0  

Stamboekhengst met 

selectielicentie met 

dekbeperking 

- 8  

Stamboekhengst met 

selectielicentie 

- 10  

Derde premie 0 10 2 

Tweede premie 6 12 6 

Eerste premie 8 15 8 

Prestatie merrie 6 -  

Kroon-predicaat 10 -  

Elite-predicaat 12 -  

Onvoorwaardelijke 

selectielicentie hengst 

- 17  

Keur-predicaat - 18  

Preferent-predicaat 15 18  

Superpreferent-predicaat 18 -  

  

 
3 Door de hengstenkeuringscommissie aangewezen voor een selectielicentie, maar door resultaten 
spermaonderzoek een basislicentie heeft verkregen. 
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Artikel 3 Sport gerelateerde predicaten 

1.1 Prestatiepredicaat voor merries, hengsten en ruinen 
 

Het Prestatiepredicaat kan worden toegekend indien: 

–  De hengst/ruin/merrie is ingeschreven in het Stamboek Categorie A of B. 

–  De hengst/ruin/merrie heeft een ABOP A of ABOP AA certificaat behaald. 

–  De hengst/ruin/merrie heeft minimaal een dressuurproef onder het zadel Categorie A/B 

Klasse L1 met minimaal 180 punten of een Menproef Klasse L met minimaal 180 punten 

behaald. 
 

Oude tekst artikel 12.5 

De eisen voor het Prestatiepredicaat luiden: 

–  De hengst/ruin/merrie heeft een Bewijs van inschrijving van het Nederlands Shetland Pony Stamboek en is 

geïdentificeerd. De hengst/ruin/merrie heeft een maximum stokmaat van 107cm. 

–  De hengst/ruin/merrie heeft een ABOP A of ABOP AA certificaat. 

–  De hengst/ruin/merrie heeft minimaal een dressuurproef Categorie A/B Klasse L1 met minimaal 180 punten 

of een Menproef Klasse L met minimaal 180 punten behaald. 

–  De hengst/ruin/merrie heeft bij een exterieurbeoordeling een voldoende voor de typische Shetland 

raskenmerken. 

–  De hengst/ruin/merrie voldoet ten minste aan alle genoemde eisen. 
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Stamboekpony’s (ingeschreven in categorie A en B), veulenboekpony’s en sportregisterpony’s 

komen in aanmerking voor het behalen van sportpredicaten. Deze sportpredicaten zijn 

onderverdeeld in SPORT B, SPORT A, SPORT AA en STER.  

Oude tekst 

Stamboekpony’s (categorie A, B en C), veulenboekpony’s en sportregisterpony’s komen in aanmerking voor het 

behalen van sportpredicaten. Deze sportpredicaten zijn onderverdeeld in SPORT B, SPORT A, SPORT AA en STER.  

Onderstaande tabel is aangepast (wijzigingen zijn weergegeven met groene arcering) 

Discipline ▼ 

SPORT PREDICAAT 

SPORT B 

 

SPORT A 

 

SPORT AA 

 

Dressuur Minimaal 5 winstpunten¹) in: 

• L dressuur (mennen) of een 
hogere klasse 

óf 

• B dressuur (onder het zadel) 
of een hogere klasse 

óf 

• M1 dressuur (lange teugel) of 
een hogere klasse 

óf 

• In een combinatie van 
aangespannen en/of onder 
het zadel en/of lange teugel 

Minimaal 5 winstpunten¹) in: 

• M dressuur (mennen) of een 
hogere klasse 

óf 

• L1 dressuur (onder het 
zadel) of een hogere klasse 

óf 

• M2 dressuur (lange teugel) of 
een hogere klasse 

óf 

• In een combinatie van 
aangespannen en/of onder 
het zadel en/of lange teugel 

Sport A predicaat in dressuur in 

combinatie met Sport A predicaat 

in één van de andere disciplines 

Springen Minimaal 5 winstpunten¹) in 

klasse 0.50 m of een hogere 

klasse 

 

Minimaal 5 winstpunten¹) in 

klasse 0.60 m of een hogere 

klasse 

Sport A predicaat in springen in 

combinatie met Sport A predicaat 

in één van de andere disciplines 

Vaardigheid Minimaal 5 winstpunten¹) in 

klasse L of een hogere klasse 

 

Minimaal 5 winstpunten¹) in 

klasse M of een hogere klasse 

Sport A predicaat in vaardigheid 

in combinatie met Sport A 

predicaat in één van de andere 

disciplines 
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Discipline ▼ SPORT PREDICAAT 

SPORT B 

 

SPORT A 

 

SPORT AA 

 

Concoursrijden 3 competitiejaren waarin per jaar 

in 3 wedstrijden minimaal 25 

competitiepunten in het 

enkelspan zijn behaald 

• Nederlands Kampioen 
enkelspan merries en ruinen 

óf 

• Nederlands Kampioen 
enkelspan dekhengsten in 
combinatie met twee 
competitiewedstrijden waarbij 
de hengst bij de eerste drie is 
geplaatst 

óf 

• Nederland Kampioen 
dubbelspan 

óf 

• Nederlands Kampioen 
tandem 

óf 

• 3 competitiejaren waarin per 
jaar in 3 wedstrijden 
minimaal 29 
competitiepunten in het 
enkelspan zijn behaald 

Sport A predicaat in 

concoursrijden in combinatie met 

Sport A predicaat in één van de 

andere disciplines 

Samengestelde 

mensport 

nvt nvt Minimaal 5 winstpunten¹) in 

klasse M of een hogere klasse 

 

 

¹) Winstpunten behaald op NSPS wedstrijddagen en/ of KNHS wedstrijden.   

De berekening van winstpunten voor dressuur (mennen of onder het zadel), vaardigheid, springen en samengestelde mensport zijn gelijk aan 

de winstpunten berekening van de KNHS. 

De berekening van winstpunten voor dressuur aan de lange teugel is als volgt: 1 winstpunt bij minimaal 130 punten, 2 winstpunten bij minimaal 

140 punten en 3 winstpunten bij minimaal 145 punten 



-9- 
 

Versie 28-07-22 
 

Sterpredicaat 

Het ster predicaat is een predicaat dat aan merries en hengsten kan worden toegekend, waarvan de 

nakomelingen presteren in de sport. 
 

Oude tekst: 

Het sterpredikaat is een predikaat waarmee bloedlijnen waaruit goede sportpony's voorkomen zich kunnen 

onderscheiden. 

 
Stermerrie 
Merries ingeschreven in het Stamboek Categorie A of B kunnen ster verklaard worden op 

afstammelingen. 

Het Sterpredicaat kan bij het stamboekkantoor van het NSPS worden aangevraagd. 

Een Sterpredicaat kan ook postuum worden toegekend.  

Het sterpredicaat voor merries wordt verleend indien: 

1. Door de afstammelingen van de merrie volgens onderstaande tabel een minimum van 15 

punten zijn behaald; en 

2. Er moeten minstens drie nakomelingen bijdragen aan het minimum aantal benodigde 

punten. 

Alleen het puntenaantal voor het hoogst behaalde predicaat zal worden berekend. 
Predicaat Dochter Zoon ruin Zoon hengst 

ABOP B 1 1 1 

SPORT B 3 3 3 

ABOP A of ABOP AA 4 4 4 

SPORT A  5 5 5 

Prestatie 6 6 6 

SPORT AA 7 7 7 

Ster 10 - 10 

 

Oude tekst artikel 12.7.1 

1) De merrie moet opgenomen zijn in het stamboek categorie A of B 

2) Door de afstammelingen van de merrie moet volgens onderstaande tabel een minimum van 15 punten 

worden behaald. 

3) Indien er door een nakomeling meerdere predikaten zijn behaald wordt alleen het predikaat met de grootste 

bijdrage meegenomen in de puntentelling. 

4) Er moeten minstens drie nakomelingen bijdragen aan het minimum aantal benodigde punten. 

Het ster predikaat kan postuum worden verleend aan merries. 
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1.1.1 Sterhengst 
 

Hengsten ingeschreven in het Stamboek Categorie A of B kunnen ster verklaard worden op 

afstammelingen. 

Het Sterpredicaat kan bij het stamboekkantoor van het NSPS worden aangevraagd. 

Een Sterpredicaat kan ook postuum worden toegekend. 

Het sterpredicaat voor hengsten wordt verleend indien door de afstammelingen van de hengst 

volgens onderstaande tabel een minimum van 70 punten zijn behaald. 

Alleen het puntenaantal voor het hoogst behaalde predicaat zal worden berekend. 

 
 

Predicaat Dochter Zoon ruin Zoon hengst 

ABOP B 1 1 1 

SPORT B 3 3 3 

ABOP A of ABOP 

AA 

4 4 4 

SPORT A  5 5 5 

Prestatie 6 6 6 

SPORT AA 7 7 7 

Ster 10 - 10 

 

 

Oude tekst: 

Hiervoor moet de hengst aan de volgende voorwaarden hebben voldaan: 

1) De hengst moet opgenomen zijn in het stamboek categorie A of B en in het bezit zijn van een selectielicentie 
of een basislicentie. 

2) Door de afstammelingen van de hengst moet volgens onderstaande tabel een minimum van 70 punten 
worden behaald. 

3) Indien er door een nakomeling meerdere predikaten zijn behaald wordt alleen het predikaat met de grootste 
bijdrage meegenomen in de puntentelling. 

Het ster predikaat kan postuum worden verleend aan een hengst die gerekend vanaf het jaar van aanvraag ten 

hoogste 10 jaar geleden is overleden. 


