Algemene informatie Provinciale keuringen 2019.
Belangrijke mededelingen
Paarden en pony's mogen aan één provinciale keuring per jaar deelnemen. De tijdsindeling van elke keuring wordt op
de NRPS-website bekend gemaakt. De deelnemers worden verzocht tijdig aanwezig te zijn. Voor een vlot verloop van
de keuring verzoeken wij u ongeveer 15 minuten voor aanvang van de betreffende rubriek, bij de ring te zijn en de
aanwijzingen van de ringmeesters op te volgen.
Op het secretariaat worden de hoofdstelnummers en de catalogus verstrekt. Eventuele openstaande facturen en de
kosten voor deelname aan de keuring dienen voor aanvang van de keuring voldaan te zijn.
Organisatie, jury en ringmeesters mogen van de rubrieksvolgorde af wijken indien dit het vlotte verloop van de keuring
ten goede komt.
Organisatie provinciale keuringen
De provinciale keuringen worden vrijwel geheel door de besturen van de afdelingen georganiseerd. De catalogi
worden verzorgd door het secretariaat van het NRPS.
Voorbrenger
De voorbrenger dient gekleed te zijn in een witte broek, wit shirt: blanco of voorzien van het NRPS-logo.
Het is niet toegestaan plastic of zwepen met daaraan plastic bevestigd te gebruiken bij het voorbrengen. Alléén een
zweep of het zgn. rammeldoosje is toegestaan.
Op de meeste keuringen zijn NRPS-voorbrengers aanwezig. Tijdens de keuring kunt u bij het secretariaat aangeven
indien u van deze dienst gebruik wilt maken. De kosten kunt u dan direct bij het secretariaat voldoen.
Toilettering
Alle paarden en pony's dienen getoiletteerd en met ingevlochten manen voorgebracht te worden, dit geldt óók voor
veulens. In het kader van dierwelzijn verwacht het NRPS dat de deelnemers aan de keuringen zich conformeren aan
de Gids voor Goede Praktijken 2.0 (uitgave mei 2019). Tot deze afspraken behoren o.a. het niet volledig afscheren
van de tastharen, het niet uitknippen van de oren en het niet scheren van veulens.
Jaarlingen en tweejarige dienen onbeslagen voorgebracht te worden.
Influenza-inenting
Alle aangeboden dieren dienen op de juiste wijze te zijn gevaccineerd tegen influenza. Ook merries die een veulen
begeleiden in een rubriek, maar zelf niet aan een rubriek meedoen, moeten gevaccineerd zijn. Op verzoek van het
secretariaat kan gevraagd worden om het paardenpaspoort te overleggen.
Meten
Alle merries, ruinen en niet goedgekeurde hengsten van drie jaar en ouder die voor stamboekopname worden
aangeboden, moeten eerst worden gemeten voordat zij kunnen worden gekeurd. Dit meten vindt plaats op een harde
bodem. Het registratiebewijs en paardenpaspoort dient hierbij aanwezig te zijn voor controle van de aftekeningen. Niet
geregistreerde dieren welke worden aangeboden voor het hulpstamboek, worden ter plekke geschetst.
Let op: mocht na meting blijken dat uw paard/pony in een andere rubriek ingedeeld dient te worden, dan zal
verplaatsing naar de juiste rubriek direct plaatsvinden. Belangrijk is dat u vroeg laat meten, zodat niet het risico wordt
gelopen dat de rubriek waaraan u eigenlijk zou moeten deelnemen, reeds is afgelopen.
Paarden en pony's die al in het stamboek zijn opgenomen, hoeven niet meer gemeten te worden, maar mogen op
verzoek van de eigenaar wel worden her-meten.
Stokmaten fokrichtingen
De minimum stokmaat voor opname in de fokrichting NRPS-Rijpaard is 1.57 m. De maximum stokmaat voor opname
in de fokrichting NRPS-pony en de Nederlandse Sportpony is 1.569 m. Voor de fokrichting NRPS-Anglo-Arabier geldt
geen minimum of maximum stokmaat.
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Harde Bodem
Van rijpaarden en pony’s welke worden aangeboden voor opname in het stamboek worden ook de stap en de draf op
de harde bodem beoordeeld. Op iedere keuring is daarom een straatje uitgezet van ca. 20 meter lengte. Alvorens het
rijpaard/pony getoond dient te worden aan de jury dient het dier te zijn gemeten. Nadat het rijpaard of de pony is
opgesteld voor de juryleden, beoordelen deze het dier eerst op stand. Waarbij wordt gekeken naar de correctheid van
de voeten en benen. Eventueel kijkt één van de juryleden het dier ook in de mond. Vervolgens dient men samen met
het dier ca. 15 meter in een rechte lijn van de jury af te stappen. Daarna maakt men rechtsomkeert en stapt
vervolgens weer in een rechte lijn op de jury toe. Hierna volgt hetzelfde in draf. Alleen hierbij dient de volledige 20
meter te worden afgelegd.
Keuringssysteem
Alle aan een rubriek deelnemende paarden en pony's moeten na individueel beoordeeld te zijn, wederom op
catalogusvolgorde óf op verzoek van de ringmeester op voorlopige plaatsingsvolgorde, op de rechterhand rondstappen in de keuringsbaan, waarna ze definitief geplaatst en geprimeerd worden. In de rubrieken opname hulpstamboek
merries en ruinen wordt uitsluitend op kwaliteitsvolgorde geplaatst en niet geprimeerd.
Jaarling en tweejarige hengsten mogen op een provinciale keuring niet deelnemen aan het jeugdkampioenschap. Ook
mogen deze hengsten niet deelnemen aan de Nationale Keuring.
Een merrie of ruin/hengst die bij de geboorte bij de rijpaarden is ingedeeld en later bij stamboekopname kleiner dan
1.57 m blijkt te zijn en minimaal 12,5% Arabisch volbloed aantoonbaar is, zal ingedeeld worden bij de fokrichting
NRPS-Rijpony. Indien minder dan 12,5 % Arabisch bloed gevoerd wordt, zal het betrokken dier bij de fokrichting
Nederlandse Sportpony ingedeeld worden.
Voor de Veulenboek paardenveulens zijn er 2 rubrieken, te weten: springveulens en dressuurveulens. Alleen
indien de groepen te groot worden (>14 veulens), wordt per rubriek onderscheid gemaakt tussen merrie- en
hengstveulens.
Voor de Register-A paardenveulens zijn er 2 rubrieken, te weten: springveulens en dressuurveulens. Alleen
indien de groepen te groot worden (>14 veulens), wordt per rubriek onderscheid gemaakt tussen merrie- en
hengstveulens.
Voor alle ponyveulens zijn er rubrieken merrieveulens, hengstveulens waarbij onderscheid gemaakt wordt
tussen voor en ná 1 mei geboren. Bij ponyveulens wordt geen onderscheid gemaakt in springveulens en
dressuurveulens.
Uitslag
Van alle veulen beoordelingen en stamboekopnamen wordt een beoordeling opgesteld welke de deelnemers spoedig
na afloop van de keuring via de mail zult ontvangen of later via MIJN NRPS te raadplegen is. Direct na afloop van een
rubriek kan de eigenaar van een paard of pony mondeling om een toelichting vragen aan één van de juryleden.
Van alle merries, ruinen en hengsten die in het stamboek worden opgenomen, ontvangt het secretariaat graag het
registratiebewijs zodat het stamboek predicaat daarop verwerkt kan worden.
Kampioenskeuringen
De volgende kampioenen worden gekozen:
▪ Voor Veulenboek paardenveulens wordt er een veulenkampioen gekozen van de springveulens én een
veulenkampioen van de dressuurveulens (mits voorzien van een 1e premie).
▪ Voor Register-A paardenveulens wordt er een veulenkampioen gekozen van de springveulens én een
veulenkampioen van de dressuurveulens (mits voorzien van een 1e premie).
▪ Voor de fokrichting NRPS-Rijpony:
o De Veulenboek ponyveulenkampioen wordt gekozen uit de 1ste geplaatste ponyveulens per rubriek
(mits voorzien van een 1e premie).
o De Register-A ponyveulenkampioen wordt gekozen uit de 1ste geplaatste ponyveulens per rubriek
(mits voorzien van een 1e premie).
▪ Voor de fokrichting Nederlandse Sportpony:
o De Veulenboekveulens en de Register-A veulens worden samen ingedeeld. De kampioen wordt
gekozen uit de 1ste geplaatste veulen per rubriek (mits voorzien van een 1ste premie).
▪ De jeugdkampioen komt uit de kopnummers van de rubrieken één- en tweejarige merries.
▪ De kampioen van de driejarige en oudere merries wordt gekozen uit de winnaressen van de rubrieken voor driejarige en oudere merries voor de fokrichtingen NRPS-Rijpaard, NRPS-Rijpony en de Nederlandse Sportpony
D-pony : stokmaat tot 1.48 m
E-pony : stokmaat vanaf 1.48 m tot 1.57 m
Rijpaard : stokmaat vanaf 1.57 m
Fokkerspremie:
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Alle veulens die meedoen aan de Nationale Keuring krijgen een fokkerspremies afhankelijk van rubriek en plaatsing.
Stamboek opname.
Alle dieren met een registratie in het veulenboek of register A kunnen op driejarige of oudere leeftijd worden aangeboden voor opname in het stamboek. Alle opnames vinden plaats op de Provinciale Keuringen. Toekenning van
Predicaten vindt op de Nationale Keuring plaats. Het behaalde predicaat wordt ook op het registratiebewijs vermeld.
De kosten voor de stamboekopname dienen voor aanvang van de keuring voldaan te zijn.
Hulpstamboek
Merries van drie jaar en ouder, zowel paarden als pony's, met onbekende afstamming of, bij de paarden, met een
afstamming die niet aan de gestelde eisen ten aanzien van de bloedvoering voldoen, kunnen opgenomen worden in
het hulpstamboek.
De paarden en pony's, die aangeboden worden voor opname in het hulpstamboek dienen in voldoende mate te
beantwoorden aan het fokdoel; dienen geen gebreken en/of erfelijke afwijkingen te hebben. De in het hulpstamboek
opgenomen paarden en pony's worden uitsluitend geplaatst. Zij komen niet in aanmerking voor exterieurpredicaten en
nemen niet deel aan de kampioenskeuring. Wel mogen zij deelnemen aan de zadelrubriek als ze 4 jaar of ouder zijn.
Ruinen/hengsten
Ruinen en niet goedgekeurde hengsten zullen geprimeerd en geplaatst worden. Driejarige en oudere ruinen/hengsten
kunnen in het stamboek worden opgenomen. Ruinen/hengsten met scores van 65 punten of meer per onderdeel van
de bovenbalk (beweging en exterieur) ontvangen een 1 e premie. Ruinen/hengsten met scores van 70 punten of meer
per onderdeel van de bovenbalk (beweging en exterieur) worden gewaardeerd met het ster predicaat. Zij komen niet
in aanmerking voor deelname aan de Kampioenskeuring.
Het behaalde predicaat wordt ook op het registratiebewijs vermeld.
Belangrijk:
De merries die in het verleden het predicaat Ster behaald hebben, dienen deel te nemen aan de Provinciale Keuring
en moeten dus opgegeven worden in de rubriek 4 jaar e.o. stermerries.
Deelname Nationale Keuring
Merries met scores van 65 punten of meer per onderdeel van de bovenbalk (beweging en exterieur) ontvangen een 1e
premie. Merries met scores van 70 punten of meer per onderdeel van de bovenbalk (beweging en exterieur) worden
uitgenodigd voor de Nationale Keuring. Tijdens de Nationale Keuring worden ze beoordeeld voor het ster predicaat.
Buiten de ster- en keurmerries, mogen stamboekmerries die met een 1 e premie en met 70 punten of meer voor
beweging en 70 punten of meer voor exterieur zijn beloond en veulens die met een 1 e premie en met 70 punten of
meer voor beweging en 70 punten of meer voor exterieur zijn beloond en 1- en 2- jarige merries met een 1e premie
deelnemen aan de Nationale Keuring. Al deze dieren - die vooraf niet zijn afgemeld door de eigenaar - worden
opgenomen in de catalogus voor de Nationale Keuring, uitgezonderd ruinen, 3-jarige en oudere niet goedgekeurde
hengsten en hulpstamboek paarden/pony's.
Beoordeling stermerries en (voorlopig) keurmerries
Merries die ster of (voorlopig) keur zijn, worden niet meer geprimeerd, maar wel na individuele beoordeling op kwaliteitsvolgorde geplaatst. Alle ster en (voorlopig) keurmerries blijven definitief 1e premie merries. Tijdens de Nationale
keuring worden de stermerries die al een nakomeling hebben voortgebracht met een 1 e premie én reeds met succes
de ABOP hebben afgelegd óf in bezit te zijn van het prestatiesport predicaat, in een aparte rubriek ondergebracht in
verband met beoordeling voor het predicaat Keur.
Stamboekmerrie voor ster
Stamboekmerries van vier jaar of ouder die de bovenbalk scores voor exterieur van 70 punten of meer en voor
beweging tussen de 65 en 70 punten hebben behaald (=voorlopig ster), krijgen in het jaar van de keuring de kans om
zich onder het zadel te bewijzen dat zij sterwaardig zijn. Dergelijke merries mogen deelnemen aan de ABOP welke
ieder najaar wordt gehouden. Wanneer de merrie tijdens de ABOP 70 punten of meer scoort of 40 punten afzonderlijk
voor de dressuur of springen is de merrie geslaagd en wordt ze direct ster. Haalt de merrie deze punten niet dan blijft
ze stamboekmerrie.
Voorlopig keur
Een stermerrie van vier jaar of ouder die een nakomeling heeft voortgebracht met een 1e premie maar die nog niet heeft
voldaan aan het prestatiesport predicaat of aan de ABOP.
Wanneer de merrie deelneemt aan de ABOP en 70 punten of meer scoort of 40 punten afzonderlijk voor de dressuur
of springen is de merrie geslaagd en wordt keur. Haalt de merrie deze punten niet blijft ze een voorlopig keur merrie.
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Wanneer de merrie in aanmerking komt voor het prestatiesport predicaat en dit aangevraagd is, wordt zij op dat
moment keur.
ABOP
Informatie over de Algemeen Bruikbaarheids Onderzoek Paarden (ABOP) kunt u vinden op onze website www.nrps.nl
Alternatief voor ABOP
Wanneer een merrie zelf in de sport actief is, of is geweest en voldoet aan de eisen van het prestatiesport predicaat,
dan is geen ABOP verrichting meer nodig.
Zadelrubriek
De zadelrubriek staat open voor stamboek-/ en hulpstamboekmerries, ruinen en niet goedgekeurde of erkende
hengsten vanaf vier jaar.
Wij willen graag benadrukken dat het rijden van een zadelrubriek géén dressuurproef en óók geen
snelheidswedstrijd is. De houding onder het zadel en de natuurlijke bewegingen zijn de grootste aandachtspunten. Wanneer een paard netjes dressuurmatig is afgericht, zal dit de totale vertoning alleen maar ten
goede komen.
Optoming conform reglement KNHS en het niveau waar het paard of de pony voor geklasseerd is. Het gebruik van
een martingaal, springschoenen, peesbeschermers en andere hulp- of beschermingsmiddelen is niet toegestaan. Het
gebruik van een vierkant sjabrak of in zadelvorm is toegestaan. Belangrijk is dat het harnachement past bij het paard
of de pony.
Nadat alle deelnemers in stap op de rechterhand zijn binnengekomen, moet er opgesteld worden op de A-C lijn /
midden van de ring. De jury zal dan beginnen met de individuele inspectie. Hierbij wordt het paard of de pony bekeken
op zijn exterieur en eventuele beengebreken.
In stap wordt gelet op de ruimte en correctheid in de stap.
De draf wordt beoordeeld op regelmaat, balans, draagkracht souplesse, ruimte, schoudervrijheid en
achterbeengebruik.
In galop wordt er gekeken naar de zelfhouding, souplesse, ruimte van de galopsprong en het onderbrengen van de
achterhand. We zien graag een ruime goed voorwaarts-opwaarts gesprongen galop, waarbij de achterhand goed
ondergebracht wordt. De galop wordt nogal eens getoond in een te hoog tempo en dat komt de bewegingsvorm niet
ten goede.
Belangrijk is dat het paard of de pony de kans krijgt zich zo natuurlijk mogelijk te bewegen.
Ideaal is wanneer de paarden/pony’s nageeflijk en met een lichte aanleuning getoond worden.
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