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Artikel 1. Algemeen
1. De Uitvoeringsbepalingen NRPS-keuringen behoren bij het Keurings- en Predicatenreglement.
2. In de Uitvoeringsbepalingen worden voor de diverse keuringen en evenementen en hun respectievelijke
onderdelen, de criteria en de voorwaarden omschreven.

Artikel 2. Inschrijven
1. Aanmelden/inschrijven voor NRPS-evenementen kan via de NRPS-website. Voor keuringen geldt dat
het paard of de pony geregistreerd moet zijn bij het NRPS. Ook niet leden mogen deelnemen aan de
keuringen.

Regionale Keuringen
Artikel 3. Deelname regionale keuringen
1. Deelname staat open voor paarden, pony’s en Anglo-Arabieren in één van de volgende 4 categorieën:
veulens, 1-jarige, 2-jarige en 3 jarige en oudere dieren.
2. Alle veulens en alle dieren voor stamboekopname worden beoordeeld met behulp van lineaire score.
Deze beoordeling bestaat uit een constaterend gedeelte (onderbalk) en een waarderend gedeelte
(bovenbalk). Aan de hand van de bovenbalk vindt de eventuele primering en uitnodiging voor de
Nationale Keuring plaats.
3. Alle dieren worden per rubriek geplaatst en geprimeerd
4. Zowel ruinen als niet goedgekeurde hengsten van 3 jaar en ouder die een 1e premie behalen op de
regionale keuring, verkrijgen dáár het sterpredicaat.
5. Dieren kunnen deelnemen aan slechts één regionale keuring per jaar.
6. Op alle regionale keuringen wordt mogelijk een zadelrubriek verreden. Deelname staat open voor
(hulp-) stamboekmerries, ruinen, veulenboekhengsten en stamboekhengsten niet zijnde goedgekeurde
of erkende NRPS-dekhengsten.
7. De dieren worden beoordeeld door minimaal twee NRPS fokjuryleden. Kandidaat-juryleden kunnen
hieraan worden toegevoegd.
8. Er kan door een fokker een thuiskeuring worden aangevraagd. De aanvraag, liefst per mail
(info@nrps.nl), zal door het stamboeksecretariaat in behandeling worden genomen.

1

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN 2019
Vastgesteld 1 juni 2019
Artikel 4. Indeling diverse rubrieken
Alle dieren worden beoordeeld op exterieur en beweging.
Veulens algemeen:
Veulens met scores van 65 punten of meer per onderdeel van de bovenbalk (beweging en exterieur)
ontvangen een 1e premie.
Veulens met scores van 70 punten of meer per onderdeel van de bovenbalk (beweging en exterieur)
ontvangen een 1e premie worden uitgenodigd voor de Nationale Keuring om daar deel te nemen aan
het Nationaal Veulenkampioenschap.
Veulenboek veulens:
1. Veulens NRPS-rijpony:
Deze veulens worden ingedeeld in 4 rubrieken, te weten hengst en merrieveulens en geboren voor of
na 1 mei. Alle 1e geplaatste veulens, mits voorzien van een 1e premie, strijden samen om het
provinciaal veulenkampioenschap.
2. Veulens Nederlandse Sportpony:
Deze veulens worden ingedeeld in 4 rubrieken, te weten hengst en merrieveulens en geboren voor of
na 1 mei. Alle 1e geplaatste veulens, mits voorzien van een 1e premie, strijden samen om het
provinciaal veulenkampioenschap.
3. Veulens NRPS-rijpaard:
Deze veulens worden ingedeeld in 2 rubrieken, te weten springveulens en dressuurveulens. Bij groepen
van >14 veulens, zal de groep gesplitst worden in merrie- en hengstveulens.
Het 1e geplaatste veulen, mits voorzien een 1e premie, in elke rubriek wordt de regionale
veulenkampioen. Indien een rubriek gesplitst is in merrie- en hengstveulen, dient het 1e geplaatste
veulen van elke groep te strijden om het veulenkampioenschap.
4. Veulens NRPS-Anglo-arabier:
Alle veulens worden samen in 1 rubriek ingedeeld.
Het 1e geplaatste veulen, mits voorzien van een 1e premie, is dan tevens de provinciaal kampioen
NRPS-Anglo-arabier.
Register-A veulens:
1. Veulens NRPS-rijpony:
Deze veulens worden ingedeeld in 4 rubrieken, te weten hengst en merrieveulens en geboren voor of
na 1 mei. Alle 1e geplaatste veulens, mits voorzien van een 1e premie, strijden samen om het
provinciaal veulenkampioenschap.
2. Veulens Nederlandse Sportpony
Deze veulens worden ingedeeld in 4 rubrieken, te weten hengst en merrieveulens en geboren voor of
na 1 mei. Alle 1e geplaatste veulens, mits voorzien van een 1e premie, strijden samen om het
provinciaal veulenkampioenschap. De Register-A veulens en Veulenboekveulens worden in de 4
rubrieken samen ingedeeld.
3. Veulens NRPS-rijpaard:
Deze veulens worden ingedeeld in 2 rubrieken, te weten springveulens en dressuurveulens. Bij groepen
van >14 veulens, zal de groep gesplitst worden in merrie- en hengstveulens.
Het 1e geplaatste veulen in elke rubriek wordt de regionale veulenkampioen. Indien een rubriek gesplitst
is in merrie- en hengstveulen, dient het 1e geplaatste veulen van elke groep te strijden om het
veulenkampioenschap.
4. Veulens NRPS-Anglo-arabier:
Alle veulens worden samen in 1 rubriek ingedeeld.
Het 1e geplaatste veulen is tevens de provinciaal kampioen NRPS-Anglo-arabier.
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1-jarigen en 2-jarigen:
1. NRPS-rijpony:
Er zijn aparte rubrieken voor merries en ruinen/hengsten.
Alle dieren worden geplaatst en geprimeerd.
De 1e geplaatste merrie met een 1e premie van de rubriek 1-jarigen en de 1e geplaatste merrie met een
1e premie van de rubriek 2-jarigen strijden samen om het jeugdkampioenschap.
Ruinen/hengsten zijn uitgesloten van deelname aan het kampioenschap.
2. Nederlandse Sportpony:
Er zijn aparte rubrieken voor merries en ruinen/hengsten.
Alle dieren worden geplaatst en geprimeerd.
De 1e geplaatste merrie met een 1e premie van de rubriek 1-jarigen en de 1e geplaatste merrie met een
1e premie van de rubriek 2-jarigen strijden samen om het jeugdkampioenschap.
Ruinen/hengsten zijn uitgesloten van deelname aan het kampioenschap.
3. Rijpaarden:
Er zijn aparte rubrieken voor merries en ruinen/hengsten.
Alle dieren worden geplaatst en geprimeerd.
De 1e geplaatste merrie met een 1e premie van de rubriek 1-jarigen en de 1e geplaatste merrie met een
1e premie van de rubriek 2-jarigen strijden samen om het jeugdkampioenschap.
Ruinen/hengsten zijn uitgesloten van deelname aan het kampioenschap.
4. Anglo-Arabische volbloeden:
Er zijn aparte rubrieken voor merries en ruinen/hengsten.
Alle dieren worden geplaatst en geprimeerd.
Voor de Anglo-Arabische volbloeden is er geen kampioenskeuring.
5. Register-A dieren:
Er zijn voor 1- en 2-jarigen Register-A dieren geen aparte rubrieken.
3-jarige en oudere pony’s (merries)
Bij de fokrichting NRPS-rijpony en Nederlandse Sportpony wordt in deze rubriek onderscheid gemaakt
tussen D- en E-pony’s.
Bij stamboekopname van een D-pony is de maximum stokmaat 1,48 m.
Bij stamboekopname van een E-pony is de maximum stokmaat 1,569 m.
1.

3-jarige en oudere dieren voor opname in het stamboek:
Voorafgaande aan de keuring in de keuringsbaan worden alle dieren gemeten en worden de
aftekeningen en chipnummer gecontroleerd. De bewegingen worden beoordeeld op de harde en zachte
bodem.

2.

Stamboekmerries:
Alle stamboekmerries worden geplaatst en geprimeerd.
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)
ontvangen een 1e premie en worden uitgenodigd voor de Nationale Keuring. Tijdens de Nationale
Keuring worden ze beoordeeld voor het predicaat.
De merrie met een 1e premie die als eerste is geplaatst mag deelnemen aan het Kampioenschap 3jarige en oudere pony’s.

3.

Stermerries:
Alle stermerries worden geplaatst. Stermerries houden altijd een 1e premie en worden altijd uitgenodigd
voor de Nationale Keuring.
De 1e geplaatste merrie mag deelnemen aan het Kampioenschap 3-jarige en oudere pony’s.

4.

Elite- en Keurmerries:
Alle merries worden geplaatst. De merries houden altijd een 1e premie en worden altijd uitgenodigd voor
de Nationale Keuring.
De 1e geplaatste merrie mag deelnemen aan het Kampioenschap 3-jarige en oudere pony’s.
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3-jarige en oudere pony’s (ruinen en hengsten)
Deze rubriek is niet opengesteld voor goedgekeurde dekhengsten.
Bij de fokrichting NPA en NSP wordt er in deze rubriek onderscheid gemaakt tussen D- en E-pony’s.
Bij stamboekopname van een D-pony is de maximum stokmaat 1,48 m.
Bij stamboekopname van een E-pony is de maximum stokmaat 1,569 m.
1.

3-jarige en oudere dieren voor opname in het stamboek:
Voorafgaande aan de keuring in de keuringsbaan worden alle dieren gemeten en worden de
aftekeningen en chipnummer gecontroleerd. De bewegingen worden beoordeeld op de harde en zachte
bodem.

2.

Stamboekhengst of -ruin:
Alle dieren worden geplaatst en geprimeerd. Een dier met een 1e premie krijgt het predicaat ster.

3.

Sterhengst of -ruin:
Alle dieren worden geplaatst. Sterhengsten of –ruinen houden altijd een 1e premie.

3-jarige en oudere rijpaarden (merries)
Bij stamboekopname is de minimum stokmaat voor rijpaarden: 1.57 m.
1.

3-jarige en oudere dieren voor opname in het stamboek:
Voorafgaande aan de keuring in de keuringsbaan worden alle dieren gemeten en worden de
aftekeningen en chipnummer gecontroleerd. De bewegingen worden beoordeeld op de harde en zachte
bodem.

2.

Stamboekmerries:
Alle stamboekmerries worden geplaatst en geprimeerd.
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)
ontvangen een 1e premie worden uitgenodigd voor de Nationale Keuring. Tijdens de Nationale Keuring
worden ze beoordeeld voor het predicaat.
De merrie met een 1e premie die als eerste is geplaatst mag deelnemen aan het Kampioenschap 3jarige en oudere rijpaarden.

3.

Stermerries:
Alle stermerries worden beoordeeld op exterieur en bewegingen. Alle dieren worden geplaatst.
Stermerries houden altijd een 1e premie en worden altijd uitgenodigd voor de Nationale Keuring.
De 1e geplaatste merrie mag deelnemen aan het Kampioenschap 3-jarige en oudere rijpaarden.

4.

Elite- en Keurmerries:
Alle merries worden geplaatst. Merries houden altijd een 1e premie en worden altijd uitgenodigd voor
de Nationale Keuring.
De 1e geplaatste merrie mag deelnemen aan het Kampioenschap 3-jarige en oudere rijpaarden.

3-jarige en oudere rijpaarden (ruinen en hengsten)
Bij stamboekopname is de minimum stokmaat voor rijpaarden: 1.57 m.
Deze rubriek is niet opengesteld voor goedgekeurde dekhengsten.
1.

3-jarige en oudere dieren voor opname in het stamboek:
Voorafgaande aan de keuring in de keuringsbaan worden alle dieren gemeten en worden de
aftekeningen en chipnummer gecontroleerd. De bewegingen worden beoordeeld op de harde en zachte
bodem.

2.

Stamboekhengst of -ruin:
Alle dieren worden geplaatst en geprimeerd. Een dier met een 1e premie krijgt het predicaat ster.
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3.

Sterhengst of -ruin:
Alle dieren worden geplaatst. Sterhengsten of –ruinen houden altijd een 1e premie.

3-jarige en oudere Anglo-Arabische volbloeden (merries)
Voor Anglo-Arabische volbloeden geldt geen minimum of maximum stokmaat.
1.

3-jarige en oudere dieren voor opname in het stamboek:
Voorafgaande aan de keuring in de keuringsbaan worden alle dieren gemeten en worden de
aftekeningen en chipnummer gecontroleerd. De bewegingen worden beoordeeld op de harde en zachte
bodem.

2.

Stamboekmerries:
Alle stamboekmerries worden geplaatst en geprimeerd. Alle dieren met een 1e premie krijgen een
uitnodiging voor de Nationale Keuring om daar te trachten het sterpredicaat te behalen.

3.

Stermerries:
Alle stermerries worden geplaatst. Stermerries houden altijd een 1e premie en worden altijd uitgenodigd
voor de Nationale Keuring.

4.

Elite- en Keurmerries:
Alle merries worden geplaatst. Merries houden altijd een 1e premie en worden altijd uitgenodigd voor
de Nationale Keuring.
Bij de Anglo-Arabische volbloeden vindt geen kampioenskeuring plaats.

3-jarige en oudere Anglo-Arabieren (ruinen en hengsten)
Deze rubriek is niet opengesteld voor goedgekeurde dekhengsten.
1. 3-jarige en oudere dieren voor opname in het stamboek:
Voorafgaande aan de keuring in de keuringsbaan worden alle dieren gemeten en worden de
aftekeningen en chipnummer gecontroleerd. De bewegingen worden beoordeeld op de harde en zachte
bodem.
2. Stamboekhengst of -ruin:
Alle dieren worden geplaatst en geprimeerd. Een dier met een 1e premie krijgt het predicaat ster.
3. Sterhengst of -ruin:
Alle dieren worden geplaatst. Sterhengsten of –ruinen houden altijd een 1e premie.
Opname Hulpstamboek Pony’s, Rijpaarden en Anglo-Arabieren
1.

3-jarige en oudere dieren voor opname in het hulpstamboek:
Voorafgaande aan de keuring in de keuringsbaan worden alle dieren gemeten en worden de
aftekeningen en chipnummer gecontroleerd. De bewegingen worden beoordeeld op de harde en zachte
bodem. Alle dieren worden geplaatst.

Nationale Keuring:
Artikel 5. Nationale Keuring algemeen
1. De Nationale Keuring wordt één keer per jaar gehouden.
2. Op de Nationale keuring worden de dieren niet geprimeerd maar worden op kwaliteitsvolgorde
geplaatst.
3. Per fokrichting en per rubriek strijden de 1e geplaatste dieren om het Nationaal Kampioenschap
4. Bij de veulens worden zowel hengst- als merrieveulens uitgenodigd. Voor de overige leeftijden geldt dat
alleen de vrouwelijke dieren worden uitgenodigd.
5. Per fokrichting is er een veulenkampioen, een jeugdkampioen en een kampioen 3-jarige en ouder.
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Artikel 6. Deelname aan Nationale Keuring
1. Deelname aan de Nationale Keuring is alleen op uitnodiging. Dieren van alle fokrichtingen die tijdens
een regionale keuring een score van 70 punten of meer per onderdeel van de bovenbalk (beweging en
exterieur) hebben behaald komen hiervoor in aanmerking.
2. Ster- Elite- en Keurmerries behouden altijd hun 1e premie. Zij kunnen echter niet rechtstreeks naar de
Nationale Keuring maar moeten wel deelnemen aan een Regionale Keuring.
3. Een stermerrie met een 1e premie nakomeling en een prestatiesportpredicaat of ABOP mag
reglementair altijd naar de Nationale Keuring ook al komt deze merrie in de ogen van de jury niet in
aanmerking voor het keurpredicaat.
4. Een stermerrie met een 1e premie nakomeling, maar die nog geen prestatiesportpredicaat of ABOP
heeft (gedaan) mag reglementair altijd naar de Nationale Keuring, ook al komt deze merrie in de ogen
van de jury niet in aanmerking voor het voorlopig keurpredicaat.

Predicaten:
Artikel 7. Predicaten merries
Aan merries kunnen worden toegekend de volgende predicaten:
a. Ster
b. Voorlopig keur
c. Keur
d. Preferent
e. Prestatiesport
f. Prestatiefok
g. Röntgen
h. Elite
ad a. Stermerrie:
Stamboekmerries van drie jaar en ouder met een 1e premie. De merrie wordt beoordeeld op haar exterieur
en bewegingen.
ad b. Voorlopig keurmerrie:
4 jaar of oudere stermerries met een 1e premienakomeling die qua exterieur keurwaardig zijn, maar die nog
geen ABOP of prestatiepredicaat hebben, komen in aanmerking voor het predicaat “voorlopig keur”. Een
merrie blijft voorlopig keur totdat de merrie een voldoende ABOP of het prestatiepredicaat behaalt. Op dat
moment wordt het voorlopig keur omgezet in “keur”. De merrie hoeft hiervoor niet eerst weer getoond te
worden van de jury.
ad c. Keurmerrie:
Een stermerrie van vier jaar of ouder die een nakomeling heeft voortgebracht met een 1e premie en een
voldoende ABOP (minimaal totaal 70 punten of minimaal 40 punten voor 1 discipline, zijnde dressuur of
springen) of een prestatiesportpredicaat.
De merrie wordt beoordeeld op haar exterieur en bewegingen.
ad d. Preferente merrie:
Een merrie ingeschreven in een van de NRPS-fokrichtingen, die:
1 3 ster-verklaarde nakomelingen heeft voortgebracht,
of,
2 2 (voorlopig) keur-verklaarde nakomelingen heeft voortgebracht.
Een goedgekeurde hengst mag de plaats innemen van twee ster of één keur verklaarde nakomeling(en).
ad e. Prestatiesportmerrie:
Een merrie ingeschreven in een van de NRPS-fokrichtingen, die aan één van onderstaande eisen voldoet:
1 Bij de KNHS gekwalificeerd is in de disciplines: dressuur Z of springen Z of eventing Z.
2 Minimaal één klasse IV-wedstrijd in de endurancesport met goed gevolg heeft voltooid.
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Bij de KNHS gekwalificeerd is in het enkelspan Z in de discipline mennen-dressuur en/of geklasseerd is
in de klasse Z met minimaal 5 winstpunten in de discipline mennen vaardigheidsproef.
Indien de prestaties in het buitenland zijn behaald, bepaalt het Algemeen Bestuur of deze gelijkwaardig zijn
aan de genoemde criteria.
ad f. Prestatiefokmerrie
Een merrie ingeschreven in een van de NRPS-fokrichtingen met minimaal drie geregistreerde nakomelingen
die elk afzonderlijk aan één der gestelde eisen voldoen van het prestatiesportpredicaat.
ad g. Röntgen
Het predicaat röntgen wordt toegekend aan merries die ingeschreven zijn in een van de NRPS-fokrichtingen
en een röntgenologisch onderzoek door een PROK-dierenarts hebben ondergaan met de volgende uitslag:
➢ Straalbeen:
klasse 0, 1 of 2
➢ Sesambeentjes:
klasse 0, 1, 2, 3 of 4
➢ Kogelarthrose:
klasse 0, 1, 2 of 3
➢ Spat:
klasse 0, 1 of 2
➢ Osteochondrose (O.C.)
Spronggewricht
sagitale tibiakam klasse A
overige locaties in het spronggewricht klasse A, B of C
Kniegewricht
laterale rolkam klasse A
overige locaties in het kniegewricht klasse A, B of C
➢ Kogels vóór
klasse A t/m E
➢ Kogels achter
klasse A t/m E
ad h. Elite
Het predicaat Elite kan worden aangevraagd wanneer een merrie zowel het Keur als Röntgen predicaat
heeft behaald. Voor het Elite predicaat hoeft de merrie niet op een keuring te verschijnen. De vermelding
Keur Röntgen wordt vervangen door Elite.
Voorlopig ster
Aan 4 jaar en oudere stamboekmerries die qua exterieur voldoen aan het sterpredicaat maar die in de
bewegingen achter blijven komen in aanmerking voor het predicaat “voorlopig ster”. Merries moeten in het
jaar van de keuring een voldoende ABOP behalen. Na afloop van de ABOP-proef wordt de merrie dan direct
ster.
Artikel 8. Predicaten niet-goedgekeurde hengsten en ruinen
Aan niet-goedgekeurde hengsten/ruinen kunnen de volgende predicaten worden toegekend:
a. Ster
b. Prestatiesport
c. Röntgen
ad a. Ster
1 Een hengst die tijdens de 1e bezichtiging van de Hengstenkeuring niet wordt doorverwezen naar de 2e
bezichtiging, kan door de Hengstenkeuringscommissie wel ster worden verklaard.
2 Een hengst die tijdens de Hengstenkeuring is doorverwezen naar de 2e bezichtiging is automatisch ster.
3 Een stamboek hengst/ruin van drie jaar of ouder die op een Regionale keuring een 1e premie krijgt wordt
ook het predicaat ster toegekend.
4 Het ster predicaat behaald op de Hengstenkeuring geeft toegang tot het vrijwillig verrichtingsonderzoek
voor hengsten. Het sterpredicaat voor niet-goedgekeurde hengsten op de regionale keuring geeft geen
toegang tot het vrijwillig verrichtingsonderzoek voor hengsten.
ad b. Prestatiesport
Een hengst/ruin ingeschreven in een van de NRPS-fokrichtingen, die aan één van onderstaande eisen
voldoet:
1 Bij de KNHS gekwalificeerd is in de disciplines: dressuur Z of springen Z of eventing Z.
2 Minimaal één klasse IV-wedstrijd in de endurancesport met goed gevolg heeft voltooid.
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Bij de KNHS gekwalificeerd is in het enkelspan Z in de discipline mennen-dressuur en/of geklasseerd is
in de klasse Z met minimaal 5 winstpunten in de discipline mennen vaardigheidsproef.

ad c. Röntgen
Het predicaat röntgen wordt toegekend aan merries die ingeschreven zijn in van de NRPS-fokrichtingen en
een röntgenologisch onderzoek bij een PROK-dierenarts hebben ondergaan met de volgende uitslag:
➢ Straalbeen:
klasse 0, 1 of 2
➢ Sesambeentjes:
klasse 0, 1, 2, 3 of 4
➢ Kogelarthrose:
klasse 0, 1, 2 of 3
➢ Spat:
klasse 0, 1 of 2
➢ Osteochondrose (O.C.)
Spronggewricht
sagitale tibiakam klasse A
overige locaties in het spronggewricht klasse A, B of C
Kniegewricht
laterale rolkam klasse A
overige locaties in het kniegewricht klasse A, B of C
➢ Kogels vóór
klasse A t/m E
➢ Kogels achter
klasse A t/m E

Artikel 9. Predicaten goedgekeurde hengsten
Aan goedgekeurde of erkende hengsten kunnen de volgende predicaten worden verleend
a. Keurhengst
b. Preferente hengst
c. Prestatiesporthengst
d. Prestatiefokhengst
ad a. Keurhengst
Een hengst waarvan is gebleken dat hij zeer goede eigen verrichtingen en verervingseigenschappen heeft.
ad b. Preferente hengst
Een keurhengst, waarvan de producten uitmunten in kwaliteit en verrichtingen. Dit predicaat kan echter niet
eerder worden verleend dan twee jaren na verlening van het predicaat Keurhengst.
ad c. Prestatiesporthengst
Een goedgekeurde of erkende hengst bij het NRPS, die aan één van onderstaande eisen voldoet:
1 Bij de KNHS gekwalificeerd is in de disciplines: dressuur Z2 of springen ZZ of eventing klasse Z.
2 Minimaal één klasse IV-wedstrijd in de endurancesport met goed gevolg heeft voltooid.
3 Bij de KNHS gekwalificeerd is in het enkelspan ZZ in de discipline mennen-dressuur en/of geklasseerd is
in de klasse Z met minimaal 10 winstpunten in de discipline mennen vaardigheidsproef.
ad d. Prestatiefokhengst
Een hengst waarvan een groot aantal nakomelingen voldoet aan de eisen van het prestatiesport predicaat.
Artikel 10. Fokklassen goedgekeurde/erkende hengsten
Goedgekeurde of erkende hengsten kunnen ingeschreven worden in de volgende fokklasse:
a. Fokklasse III: hengsten die voldaan hebben aan de eisen van het verrichtingsonderzoek.
b. Fokklasse II: hengsten die voldaan hebben aan de eisen van het verrichtingsonderzoek en het
sporttraject.
c. Fokklasse I: hengsten die voldaan hebben aan de eisen van het verrichtingsonderzoek, het sporttraject
en het nakomelingenonderzoek.
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