
 

 

NRPS,  Lunteren, Nederland 

UITVOERINGSBESLUIT NRPS 
KEURINGEN RIJPAARD 

7 
 
  



  
Uitvoeringsbesluit NRPS keuringen Rijpaard 
 
 

 
 

Versie 2.4 
Page 1 of 15 

 
Lunteren, 15 oktober 2022 

Inhoud 
1. ALGEMEEN .............................................................................................................. 2 
2. DEELNAME REGIONALE KEURING ............................................................................. 2 
3. DEELNAME NATIONALE KEURING ............................................................................ 2 
4. PROTOCOL REGIONALE KEURINGEN ......................................................................... 3 

4.1. Algemeen ............................................................................................................................. 3 
5. DISCIPLINE DRESSUUR – PRIMERING EN PREDICATEN .............................................. 3 

5.1. Veulens ................................................................................................................................ 3 
5.2. De stamboekopname – discipline dressuur ........................................................................ 4 
5.3. Voorwaarden stamboek NRPS Rijpaard - discipline dressuur ............................................. 4 
5.4. Ster predicaat NRPS Rijpaard – discipline dressuur ............................................................ 4 
5.5. Voorlopig keur predicaat NRPS Rijpaard – discipline dressuur ........................................... 4 
5.6. Keur predicaat NRPS Rijpaard – discipline dressuur ........................................................... 5 

6. DISCIPLINE SPRINGEN – PRIMERING EN PREDICATEN ............................................... 5 
6.1. Veulens ................................................................................................................................ 5 
6.2. De stamboekopname – discipline springen ........................................................................ 5 
6.3. Voorwaarden Stamboek NRPS Rijpaard - discipline springen ............................................. 5 
6.4. Ster predicaat NRPS Rijpaard – discipline springen............................................................. 6 
6.5. Voorlopig keur predicaat NRPS Rijpaard – discipline springen ........................................... 6 
6.6. Keur predicaat NRPS Rijpaard – discipline springen............................................................ 6 

7. DISCIPLINE EVENTING - PRIMERING EN PREDICATEN ................................................ 6 
7.1. Veulens ................................................................................................................................ 6 
7.2. De stamboekopname – discipline eventing ........................................................................ 7 
7.3. Voorwaarden Stamboek NRPS Rijpaard - discipline eventing ............................................. 7 
7.4. Ster predicaat NRPS Rijpaard – discipline eventing ............................................................ 7 
7.5. Voorlopig keur predicaat NRPS Rijpaard – discipline eventing ........................................... 7 
7.6. Keur predicaat NRPS Rijpaard – discipline eventing ........................................................... 8 

8. RÖNTGEN, ELITE, PREFERENT, PRESTATIE FOK EN PRESTATIE SPORT......................... 8 
8.1. Röntgen ............................................................................................................................... 8 
8.2. Elite ...................................................................................................................................... 8 
8.3. Preferent .............................................................................................................................. 8 
8.4. Prestatie-sport ..................................................................................................................... 8 
8.5. Prestatie-fok ........................................................................................................................ 9 
8.6. Predicaten verleend door andere stamboeken dan het NRPS ............................................ 9 

9. RUBRIEKEN OP DE KEURING ..................................................................................... 9 
9.1. Veulens NRPS Rijpaard ........................................................................................................ 9 
9.2. 3-jarige stamboekmerries NRPS Rijpaard voor ster .......................................................... 10 
9.3. 4 jaar en oudere stamboekmerries NRPS Rijpaard voor ster ............................................ 10 
9.4. Stermerries voor uitnodiging Nationale Keuring ............................................................... 10 
9.5. 3 jaar en oudere ruinen en niet goedgekeurde hengsten NRPS Rijpaard voor ster ......... 10 

BIJLAGE 1:  OVERZICHT CRITERIA PREDICATEN ................................................................. 11 
BIJLAGE 2:  OVERZICHT KEURINGSRUBRIEKEN REGIONALE KEURING ................................ 13 
BIJLAGE 3:  OVERZICHT KEURINGSRUBRIEKEN NATIONALE KEURING ................................ 14 
BIJLAGE 4:  HOOGTES EN AFSTANDEN VRIJSPRINGEN ....................................................... 15 



  
Uitvoeringsbesluit NRPS keuringen Rijpaard 
 
 

 
 

Versie 2.4 
Page 2 of 15 

 

1. ALGEMEEN 

a) De Uitvoeringsbepalingen NRPS-keuringen behoren bij het Keurings- en Predicatenreglement. 
b) In de Uitvoeringsbepalingen worden voor de diverse keuringen en evenementen en hun 

respectievelijke onderdelen, de criteria en de voorwaarden omschreven. 
c) Voor dieren ouder dan 1 jaar dient de deelnemer op verzoek van een official het bij het paard 

behorende paardenpaspoort te tonen met daarin alle gegevens volgens regeling identificatie & 
registratie van dieren en de reglementaire bepalingen. 

d) In het paardenpaspoort dient een geldig overzicht te zijn geregistreerd van de aan het paard 
toegediende vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza zoals 
omschreven in het Algemeen Wedstrijd Regelement van de KNHS. 

2. DEELNAME REGIONALE KEURING 

a) Aanmelden/inschrijven voor NRPS-evenementen kan via de NRPS-website. 
b) Er zijn op de regionale keuring rubrieken voor veulens, 3 jaar en oudere merries, ruinen en niet 

goedgekeurde hengsten en ster merries die in eerdere jaren zijn aangeboden en niet voor 
predicaatverhoging in aanmerking kwamen. 

c) Voor keuringen geldt dat de paard geregistreerd moet zijn bij het NRPS en de eigenaar moet 
deelnemen aan het fokprogramma van het NRPS. Een eigenaar van een paard neemt deel aan het 
fokprogramma van het NRPS wanneer het paard op zijn of haar naam staat geregistreerd en de 
eigenaar een abonnement heeft op het NRPS-nieuws, om zo op de hoogte te blijven van het NRPS 
fokprogramma. 

d) De veulen rubrieken op de regionale keuring zijn open voor veulenboek, register A en register B 
veulens. Voor Register B veulens geldt daarbij dat de moeder ingeschreven is, of aangeboden 
wordt op de regionale keuring, voor opname in het stamboek of hulpstamboek. 

e) 3 jaar en oudere merries geregistreerd bij andere stamboeken met een gelijk fokdoel als het NRPS 
kunnen volledig deelnemen aan de keuring, wanneer ze bij aanmelding kunnen worden 
ingeschreven in het Veulenboek of Register A van het NRPS. 

f) Merries geregistreerd in het B-register van het NRPS of merries geregistreerd bij een ander 
stamboek en die niet voldoen aan de criteria voor het A-register zijn welkom op de keuring voor 
opname in het Hulpstamboek. Deze merries kunnen echter niet deelnemen aan de 
premiekeuring. 

g) Niet goedgekeurde hengsten kunnen geen goedkeuring voor de dek dienst ontvangen op een 
merriekeuring. 

3. DEELNAME NATIONALE KEURING 

a) Er zijn op de Nationale keuring rubrieken voor veulens, 3 jaar en oudere stermerries, ruinen en 
niet goedgekeurde hengsten, (voorlopig) keur merries en elite merries. Voor het volledige 
overzicht zie Bijlage 3. 

b) Veulens die op de regionale keuring een 1ste premie behalen en staan geregistreerd in het 
Veulenboek of Register A van het NRPS kunnen worden uitgenodigd voor de Nationale Keuring. 
Dit wordt bepaald door de jury. Register B ingeschreven veulens kunnen wel deelnemen aan de 
regionale keuring, maar worden niet doorverwezen naar de Nationale Keuring. 

c) Alle 3-jaar en oudere merries, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten die op de regionale keuring 
het ster-predicaat hebben behaald worden uitgenodigd deel te nemen aan de National keuring 
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De 3-jaar en oudere merries kunnen op de Nationale keuring in aanmerking komen voor het 
voorlopig keur of keur predicaat. 

d) Ster merries zoals omschreven in Artikel 2 sub d) kunnen een uitnodiging ontvangen voor de 
Nationale Keuring om in aanmerking te komen voor het voorlopig keur of keur predicaat. 

 
Rechtstreekse inschrijving voor de Nationale Keuring: 
a) Veulens van NRPS-goedgekeurde, erkende of gecertificeerde hengsten uit de eerste twee 

fokjaren na goedkeuring van de hengst kunnen zich rechtstreeks aanmelden voor de Nationale 
keuring. De eerste twee fokjaren zijn het jaar van goedkeuren en het opvolgende jaar. 

b) Stermerries die nog niet eerder zijn beoordeeld voor graadverhoging. 
c) Voorlopig keur, keur en elite merries. 

4. PROTOCOL REGIONALE KEURINGEN 

4.1. Algemeen 

a) Aan de hand van de bovenbalk vindt de primering plaats. 
b) De veulens worden per rubriek op kwaliteitsvolgorde geplaatst. Tijdens de plaatsing zal er door de 

jury een mondelinge toelichting gegeven worden per veulen.  
c) Na de presentatie van het vrij bewegen of springen komen de drie jaar en oudere merries per 

groep van max. 6 dieren terug in de baan voor de uitslag en voor bekendmaking van de 
uitnodiging voor de kampioenskeuring van de rubriek. Tijdens de primering zal er door de jury een 
mondeling toelichting worden gegeven bij de uitslag. 

d) Het ster predicaat wordt op de regionale keuring verleend. Het voorlopig keur en keur predicaat 
op de Nationale Keuring. 

e) Wanneer op de regionale keuring het sterpredicaat wordt behaald geldt dit als uitnodiging voor 
de Nationale Keuring. 

f) Ruinen en niet goedgekeurde hengsten van 3 jaar en ouder komen voor stamboekopname en het 
sterpredicaat in aanmerking. Waar in dit artikel wordt gesproken over “merries”, kan dat gelezen 
worden als “merries, ruinen en niet goedgekeurde hengsten”. 

g) De jury bestaat voor de verschillende keuringsrubrieken uit minimaal twee NRPS fokjuryleden. 
Kandidaat-juryleden kunnen hieraan worden toegevoegd. 

h) Ieder paard kan deelnemen aan slechts één regionale keuring per jaar. 
i) 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. 

5. DISCIPLINE DRESSUUR – PRIMERING EN PREDICATEN 

5.1. Veulens 

a) Veulens worden beoordeeld met behulp van lineaire score in de keuringsbaan naast de moeder. 
b) Veulens met scores van 70 punten of meer per onderdeel van de bovenbalk (beweging en 

exterieur) ontvangen een 1e premie. 
c) Door de jury wordt bekend gemaakt welke veulens met een 1ste premie worden uitgenodigd voor 

de Nationale Keuring om daar deel te nemen aan het Nationaal Veulenkampioenschap. 
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5.2. De stamboekopname – discipline dressuur 

a) 3 jaar en oudere merries voor stamboekopname worden voor de beoordeling gemeten en de 
aftekeningen en het chipnummer worden gecontroleerd. Tevens wordt steekproefsgewijs 
gecontroleerd op de verplicht gestelde vaccinatie tegen als genoemd in artikel 1. 

b) De merries voor stamboekopname worden beoordeeld met behulp van lineaire score. Deze 
beoordeling bestaat uit een constaterend gedeelte (onderbalk) en een waarderend gedeelte 
(bovenbalk). De bewegingen worden beoordeeld op de harde bodem aan de hand en in 
vrijbewegen. 

c) Zogende merries worden zonder veulen in de baan beoordeeld op het vrijbewegen. 
d) Paarden die het prestatie-sport predicaat in dressuur hebben behaald of een voldoende ABOP in 

de discipline dressuur of dressuur en springen, krijgen dispensatie voor het vrijbewegen. 

5.3. Voorwaarden stamboek NRPS Rijpaard - discipline dressuur 

a) De merrie is 3 jaar of ouder 
b) De stokmaat is 1.57 m of groter 
c) Er zijn bij de merrie tijdens een stamboekkeuring door de keuringscommissie geen (erfelijke) 

afwijkingen geconstateerd. Voorbeelden van dergelijke waarneembare afwijkingen zijn 
aangeboren oogafwijkingen, een overbeet of onderbeet waarbij de snijtanden elkaar niet raken, 
afwijkende knie- of spronggewrichten (hazehak), sterk afwijkende of ongelijke hoefvormen of 
afwijkende, onregelmatige bewegingen. 

d) e merrie heeft tijdens een stamboekkeuring minimaal 50 punten voor exterieur en beweging 
(stap, draf en houding) behaald. Vrijstelling voor vrijbewegen kan worden verleend als genoemd 
in artikel 5.2 sub d. 

e) Merries die in het register B zijn ingeschreven, kunnen worden opgenomen in het Hulpstamboek. 
Hiervoor gelden eveneens bovengenoemde criteria. 

5.4. Ster predicaat NRPS Rijpaard – discipline dressuur 

a) De merrie voldoet aan de voorwaarden voor stamboek opname. 
b) de merrie heeft een stokmaat van tenminste 1.60 m. 
c) Bovenbalk score minimaal 70 punten voor exterieur. 
d) Bovenbalk score minimaal 75 punten voor beweging (stap, draf, galop en houding) 
e) Wanneer vrijstelling is verleend voor het vrij bewegen als genoemd in artikel 5.1 sub c, geldt de 

aanvullende voorwaarde dat tijdens de ABOP gemiddeld een 7.5 is gehaald op de beweging en 
aanleg dressuurpaard. 

5.5. Voorlopig keur predicaat NRPS Rijpaard – discipline dressuur 

a) De merrie voldoet aan de voorwaarden voor het ster predicaat discipline dressuur 
b) De merrie heeft nog geen 1e premienakomeling en/of ABOP of prestatie-sport predicaat. 
c) De beoordeling is aan de hand in stap en draf op de Nationale Keuring. 
d) Stermerries die in grote mate overtuigen op zowel exterieur als beweging keurwaardig zijn 

behalen het voorlopig keur predicaat. 
e) Een merrie blijft voorlopig keur totdat tevens aan de voorwaarden voor keur, als genoemd bij 

punt b) heeft voldaan. De merrie hoeft hiervoor niet weer beoordeeld te worden op een keuring. 
f) Het voorlopig keur predicaat vervangt het ster predicaat.  
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5.6. Keur predicaat NRPS Rijpaard – discipline dressuur 

a) De merrie voldoet aan de voorwaarden voor het ster predicaat of voorlopig keur predicaat 
discipline dressuur. 

b) De merrie heeft een 1e premie nakomeling. 
c) De merrie heeft een voldoende ABOP (drs) of ABOP (drs + spr) met gemiddeld 7,5 voor de 

dressuur onderdelen of het prestatie sport predicaat in dressuur. 
d) Een stermerrie dient voor het behalen van het keurpredicaat op de keuring beoordeeld te worden 

om voor het keur predicaat in aanmerking te komen. 
e) Een voorlopig keur merrie hoeft niet weer beoordeeld te worden op een keuring om voor het 

keur predicaat in aanmerking te komen. 
f) Het keurpredicaat vervangt het ster of voorlopig keur predicaat. 

6. DISCIPLINE SPRINGEN – PRIMERING EN PREDICATEN 

6.1. Veulens 

a) Veulens worden beoordeeld met behulp van lineaire score in de keuringsbaan naast de moeder. 
b) Veulens met scores van 70 punten of meer per onderdeel van de bovenbalk (beweging en 

exterieur) ontvangen een 1e premie. 
c) De veulens worden per rubriek of groep op kwaliteitsvolgorde geplaatst. 
d) Door de jury wordt bekend gemaakt welke veulens met een 1ste premie worden uitgenodigd voor 

de Nationale Keuring om daar deel te nemen aan het Nationaal Veulenkampioenschap. 

6.2. De stamboekopname – discipline springen 

a) 3 jaar en oudere merries voor stamboekopname worden voor de beoordeling gemeten en de 
aftekeningen en het chipnummer worden gecontroleerd. Tevens wordt steekproefsgewijs 
gecontroleerd op de verplicht gestelde vaccinatie tegen als genoemd in artikel 1. 

b) De merries voor stamboekopname worden beoordeeld met behulp van lineaire score. Deze 
beoordeling bestaat uit een constaterend gedeelte (onderbalk) en een waarderend gedeelte 
(bovenbalk). De bewegingen worden beoordeeld op de harde bodem aan de hand en in 
vrijbewegen en -springen. 

c) Zogende merries worden zonder veulen in de baan beoordeeld op het vrijbewegen en -springen. 
d) Merries die het prestatie-sport predicaat in springen of eventing hebben behaald of een 

voldoende ABOP in de discipline springen of dressuur en springen, krijgen dispensatie voor het 
vrijbewegen en -springen. 

6.3. Voorwaarden Stamboek NRPS Rijpaard - discipline springen 

a) De merrie is 3 jaar of ouder 
b) De stokmaat is 1.57 m of groter. 
c) Er zijn bij de merrie tijdens een stamboekkeuring door de keuringscommissie geen (erfelijke) 

afwijkingen geconstateerd. Voorbeelden van dergelijke waarneembare afwijkingen zijn 
aangeboren oogafwijkingen, een overbeet of onderbeet waarbij de snijtanden elkaar niet raken, 
afwijkende knie- of spronggewrichten (hazehak), sterk afwijkende of ongelijke hoefvormen of 
afwijkende, onregelmatige bewegingen. 

d) De merrie heeft tijdens een stamboekkeuring minimaal 50 punten voor exterieur en springen 
(galop, reflexen, techniek en vermogen) behaald en niet lager dan 50 voor stap en draf. 
Vrijstelling voor vrijbewegen en -springen kan worden verleend als genoemd in artikel 6.2 sub d. 
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e) Merries die in het register B zijn ingeschreven, kunnen worden opgenomen in het Hulpstamboek. 
Hiervoor gelden eveneens bovengenoemde criteria. 

6.4. Ster predicaat NRPS Rijpaard – discipline springen 

a) De merrie voldoet aan de voorwaarden voor stamboek opname. 
b) de merrie heeft een stokmaat van tenminste 1.60 m. 
c) Bovenbalk score minimaal 70 punten voor exterieur. 
d) Bovenbalk score minimaal 75 punten voor springen (galop, reflexen, techniek en vermogen) 
e) Wanneer vrijstelling is verleend voor het vrij bewegen als genoemd in artikel 6.2 sub d, geldt de 

aanvullende voorwaarde dat tijdens de ABOP gemiddeld een 7.5 is gehaald op de 
springonderdelen en aanleg springpaard. 

6.5. Voorlopig keur predicaat NRPS Rijpaard – discipline springen 

a) De merrie voldoet aan de voorwaarden voor het ster predicaat discipline springen 
b) De merrie heeft nog geen 1e premienakomeling en/of ABOP of prestatie-sport predicaat. 
c) De beoordeling is aan de hand in stap en draf op de Nationale Keuring. 
d) Stermerries die in grote mate overtuigen op zowel exterieur en overtuigende cijfers hebben voor 

de springonderdelen zijn keurwaardig en behalen het voorlopig keur predicaat. 
e) Een merrie blijft voorlopig keur totdat tevens aan de voorwaarden voor keur, als genoemd bij 

punt b) heeft voldaan. De merrie hoeft hiervoor niet weer beoordeeld te worden op een keuring. 
f) Het voorlopig keur predicaat vervangt het ster predicaat.  

6.6. Keur predicaat NRPS Rijpaard – discipline springen 

a) De merrie voldoet aan de voorwaarden voor het ster predicaat of voorlopig keur predicaat 
discipline springen. 

b) De merrie heeft een 1e premie nakomeling. 
c) De merrie heeft een voldoende ABOP (spr) of ABOP (drs + spr) met gemiddeld 7,5 voor de 

springen onderdelen of het prestatie sport predicaat in springen. 
d) Een stermerrie dient voor het behalen van het keurpredicaat op de keuring beoordeeld te worden 

om voor het keur predicaat in aanmerking te komen. 
e) Een voorlopig keur merrie hoeft niet weer beoordeeld te worden op een keuring om voor het 

keur predicaat in aanmerking te komen. 
f) Het keurpredicaat vervangt het ster of voorlopig keur predicaat. 

7. DISCIPLINE EVENTING - PRIMERING EN PREDICATEN 

7.1. Veulens 

a) Veulens worden beoordeeld met behulp van lineaire score in de keuringsbaan naast de moeder. 
b) Veulens met scores van 70 punten of meer per onderdeel van de bovenbalk (beweging en 

exterieur) ontvangen een 1e premie. 
c) Door de jury wordt bekend gemaakt welke veulens met een 1ste premie worden uitgenodigd voor 

de Nationale Keuring om daar deel te nemen aan het Nationaal Veulenkampioenschap. 
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7.2. De stamboekopname – discipline eventing 

a) 3 jaar en oudere merries voor (hulp) stamboekopname worden voorafgaande de beoordeling 
gemeten en de aftekeningen en het chipnummer worden gecontroleerd. Tevens wordt 
steekproefsgewijs gecontroleerd op de verplicht gestelde vaccinatie tegen als genoemd in artikel 
1. 

b) De merries voor stamboekopname worden beoordeeld met behulp van lineaire score. Deze 
beoordeling bestaat uit een constaterend gedeelte (onderbalk) en een waarderend gedeelte 
(bovenbalk). De bewegingen worden beoordeeld op de harde bodem aan de hand en in 
vrijbewegen en -springen. 

c) Zogende merries worden zonder veulen in de baan beoordeeld op het vrijbewegen en -springen. 
d) Dieren die het prestatie-sport predicaat in springen of eventing hebben behaald of een voldoende 

ABOP in de discipline springen of dressuur en springen, krijgen dispensatie voor het vrijbewegen 
en -springen 

7.3. Voorwaarden Stamboek NRPS Rijpaard - discipline eventing 

a) De merrie is 3 jaar of ouder 
b) De stokmaat is 1.57 m 
c) er zijn bij de merrie tijdens een stamboekkeuring door de keuringscommissie geen (erfelijke) 

afwijkingen geconstateerd. Voorbeelden van dergelijke waarneembare afwijkingen zijn 
aangeboren oogafwijkingen, een overbeet of onderbeet waarbij de snijtanden elkaar niet raken, 
afwijkende knie- of spronggewrichten (hazehak), sterk afwijkende of ongelijke hoefvormen of 
afwijkende, onregelmatige bewegingen. 

d) de merrie heeft tijdens een stamboekkeuring minimaal 50 punten voor exterieur, beweging (stap, 
draf en houding) en springen (galop, reflexen, techniek en vermogen) behaald. Vrijstelling voor 
vrijbewegen -en springen kan worden verleend als genoemd in artikel 7.2 sub d. 

e) Merries die in het register B zijn ingeschreven, kunnen worden opgenomen in het Hulpstamboek. 
Hiervoor gelden eveneens bovengenoemde criteria. 

7.4. Ster predicaat NRPS Rijpaard – discipline eventing 

a) De merrie voldoet aan de voorwaarden voor stamboek opname. 
b) de merrie heeft een stokmaat van tenminste 1.60 m. 
c) Bovenbalk score minimaal 70 punten voor exterieur. 
d) Bovenbalk score minimaal 70 punten voor beweging (stap, draf en houding) 
e) Bovenbalk score minimaal 70 punten voor springen (galop, reflexen, techniek en vermogen) 

7.5. Voorlopig keur predicaat NRPS Rijpaard – discipline eventing 

a) De merrie voldoet aan de voorwaarden voor het ster predicaat discipline eventing. 
b) De merrie heeft nog geen 1e premienakomeling en/of ABOP of prestatie-sport predicaat. 
c) De beoordeling is aan de hand in stap en draf op de Nationale Keuring. 
d) Stermerries die in grote mate overtuigen op zowel exterieur en overtuigende cijfers in de 

springonderdelen zijn keurwaardig en behalen het voorlopig keur predicaat. 
e) Een merrie blijft voorlopig keur totdat tevens aan de voorwaarden voor keur, als genoemd bij 

punt b) heeft voldaan. De merrie hoeft hiervoor niet weer beoordeeld te worden op een keuring. 
f) Het voorlopig keur predicaat vervangt het ster predicaat.  
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7.6. Keur predicaat NRPS Rijpaard – discipline eventing 

a) De merrie voldoet aan de voorwaarden voor het ster predicaat of voorlopig keur predicaat 
discipline eventing. 

b) De merrie heeft een 1e premie nakomeling. 
c) De merrie heeft een voldoende ABOP (spr) of ABOP (drs + spr) of het prestatie sport predicaat in 

springen of eventing. 
d) Een stermerrie dient voor het behalen van het keurpredicaat op de keuring beoordeeld te worden 

om voor het keur predicaat in aanmerking te komen. 
e) Een voorlopig keur merrie hoeft niet weer beoordeeld te worden op een keuring om voor het 

keur predicaat in aanmerking te komen. 
f) Het keurpredicaat vervangt het ster of voorlopig keur predicaat. 

8. RÖNTGEN, ELITE, PREFERENT, PRESTATIE FOK EN PRESTATIE SPORT 

8.1. Röntgen 

a) Het predicaat röntgen wordt toegekend aan merries die ingeschreven zijn in een van de NRPS-
fokrichtingen en aan de norm voldoen van het röntgenologisch onderzoek. 

b) Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een NRPS-keuringsdierenarts 
c) Er dienen 22 röntgenfoto's beoordeeld te worden. 
d) De procedure, de normering en de lijst van keuringsdierenartsen staat vermeld op de NRPS-

website. 

8.2. Elite 

a) Het predicaat Elite kan worden aangevraagd wanneer een merrie zowel het Keur als het Röntgen 
predicaat heeft behaald. Voor het Elite predicaat hoeft de merrie niet op een keuring te 
verschijnen. 

b) Het predicaat Elite vervangt het predicaat Keur. 

8.3. Preferent 

a) Het preferent predicaat is een predicaat dat de verervingskracht van de merrie aangeeft van de 
nakomelingen door de behaalde resultaten van de nakomelingen op de keuring. 

b) Het predicaat kan worden aangevraagd wanneer de merrie is ingeschreven bij het NRPS en 
nakomelingen heeft gebracht die op NRPS keuringen onderstaande predicaten hebben behaald: 

1) 3 stermerries 
2) 2 (voorlopig) keur merries 
3) Een NRPS-goedgekeurde hengst mag de plaats innemen van twee ster of één (voorlopig) 

keur verklaarde merrie. 
c) Nakomelingen die de predicaten of goedkeuring hebben behaald bij het KWPN kunnen ook 

worden meegenomen voor het preferent predicaat van de moeder. 

8.4. Prestatie-sport 

a) Het prestatie-sport predicaat wordt verleend aan paarden die zich in de sport hebben weten te 
onderscheiden. 

b) Het predicaat kan worden aangevraagd wanneer het paard is ingeschreven bij het NRPS en aan 
één van onderstaande eisen heeft voldaan: 

1) Bij de KNHS gekwalificeerd is in de disciplines: dressuur, springen of eventing Z+1. 
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2) Minimaal één klasse IV-wedstrijd in de endurancesport met goed gevolg heeft voltooid. 
3) Bij de KNHS gekwalificeerd is in het enkelspan Z+1 in de discipline mennen-dressuur en/of 

geklasseerd is in de klasse Z met minimaal 5 winstpunten in de discipline mennen 
vaardigheidsproef. 

c) Indien de prestaties in het buitenland zijn behaald, bepaalt het Algemeen Bestuur of deze 
gelijkwaardig zijn aan de genoemde criteria. 

8.5. Prestatie-fok 

a) Het prestatie-fok predicaat is een predicaat dat de verervingskracht van een merrie aangeeft van 
de nakomelingen in de sport. 

b) De merrie is ingeschreven in een van de NRPS-fokrichtingen en heeft minimaal drie 
geregistreerde nakomelingen die elk afzonderlijk aan één van de gestelde eisen voldoen van het 
prestatiesport-predicaat. 

8.6. Predicaten verleend door andere stamboeken dan het NRPS 

a) Een 3 jaar of oudere merrie die staat geregistreerd in een EU-erkend stamboek die wordt 
aangemeld voor overschrijven in het NRPS-stamboek behoudt de behaalde predicaten verleend 
door het betreffende stamboek van oorsprong wanner de merrie voldoet aan de eisen behorend 
bij inschrijving in het Veulenboek of Register A van het NRPS en wanneer deze predicaten 
vergelijkbaar zijn met de NRPS-predicaten Stamboek, Ster, Keur en ABOP. De predicaten worden 
overgezet naar het vergelijkbare NRPS-predicaat. 

b) Predicaten die door het stamboek van oorsprong zijn verleend aan een merrie op basis van 
gezondheid (röntgen foto’s), de exterieur kwaliteit van de nakomelingen, de sportprestaties van 
de nakomelingen of de eigen sportprestatie worden getoetst aan de eisen die het NRPS stelt aan 
de predicaten Röntgen, Elite, Preferent, Prestatie-fok en Prestatie-sport voordat deze predicaten 
worden overgenomen. De behaalde predicaten worden na een positief resultaat van de toetsing, 
overgezet naar het betreffende NRPS-predicaat. 

c) Er zijn geen kosten verbonden aan het overnemen en overzetten van predicaten verleend door 
een stamboek van oorsprong. 

d) Bij de vastlegging van de afstamming van een paard in het NRPS-stamboek worden de predicaten 
van de vader, moeder en verdere voorouders overgenomen wanneer deze zijn verleend door een 
EU-erkend stamboek 

 

9. RUBRIEKEN OP DE KEURING 

9.1. Veulens NRPS Rijpaard 

a) De veulens worden ingedeeld in 4 rubrieken, te weten merrie- en hengstveulens ingedeeld per 
discipline dressuur en springen & eventing. Bij voldoende deelname kunnen de rubrieken worden 
opgesplitst in meerdere groepen. Indien een rubriek gesplitst is in meerdere groepen, komen de 
door de jury te bepalen kopnummers van elke groep terug voor plaatsing van de rubriek. 

b) Het 1ste  en 2de  de geplaatste veulen per rubriek, mits voorzien van een 1e premie, komen terug 
voor de kampioenskeuring voor het regionaal Veulenkampioen dressuur of springen & eventing 

c) De kampioen merrieveulens en de kampioen hengstveulens komt aan het eind van de 
paardenrubrieken terug voor het Regionaal Kampioenschap Rijpaard dressuur of springen en 
eventing. 
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9.2. 3-jarige stamboekmerries NRPS Rijpaard voor ster 

a) 3 jarige stamboekmerries voor ster worden gekeurd in 2 rubrieken: dressuur en spring & eventing 
merries. 

b) Bij voldoende deelname kunnen de rubrieken worden opgesplitst in meerdere groepen. 
c) De 1e geplaatste merrie, mits voorzien een 1e premie, van elke rubriek wordt de Regionaal  

Kampioen 3-jarige stermerries NRPS Rijpaard dressuur of springen & eventing. Indien een rubriek 
gesplitst is in meerdere groepen, komen de 1e en 2e geplaatste merries van elke groep terug om te 
strijden voor het Regionale kampioenschap 3-jarige stermerries dressuur of springen & eventing. 

d) De regionale kampioenen 3-jarige stermerries komen aan het einde van alle paardenrubrieken 
terug voor het Regio Kampioenschap Rijpaard dressuur of springen & eventing. 

9.3. 4 jaar en oudere stamboekmerries NRPS Rijpaard voor ster 

a) De 4 jaar en oudere stamboekmerries worden gekeurd in 2 rubrieken: dressuur of  spring & 
eventing merries. 

b) Bij voldoende deelname kan de rubrieken worden opgesplitst in meerder groepen. 
c) De 1e geplaatste merrie, mits voorzien een 1e premie, wordt de Regionaal Kampioen 4-jaar en 

oudere merries NRPS Rijpaard dressuur of springen & eventing. Indien een rubriek gesplitst is in 
meerdere groepen, komen de 1e en 2e geplaatste merrie van elke groep terug om te strijden voor 
het Regionaal Kampioenschap 4 jaar en oudere stermerries dressuur of springen & eventing. 

d) De regionaal kampioenen 4-jarige en oudere stermerries komen aan het einde van alle 
paardenrubrieken terug voor het Algemeen Regio Kampioenschap Rijpaard dressuur of springen & 
eventing 

9.4. Stermerries voor uitnodiging Nationale Keuring 

a) Stermerries die in eerder jaren zijn aangeboden voor voorlopig keur of keur en niet voor 
predicaatverhoging in aanmerking kwamen, kunnen worden aangemeld voor de Regionale 
Keuring om een uitnodiging te ontvangen voor de Nationale Keuring. Deze rubriek wordt niet 
gesplitst in dressuur of springen & eventing. 

b) Merries worden geplaatst op kwaliteitsvolgorde waarbij bekend gemaakt wordt welke merries 
een uitnodiging ontvangen voor de Nationale Keuring. 

c) De eerst geplaatste 4-jaar en oudere stermerries komt aan het einde van alle paardenrubrieken 
terug voor het Algemeen Regio Kampioenschap Rijpaard dressuur of eventing & springen. 

9.5. 3 jaar en oudere ruinen en niet goedgekeurde hengsten NRPS Rijpaard voor ster 

a) Ruinen en niet ggk hengsten worden in 1 rubriek gekeurd. 
b) De 1e geplaatste ruin of niet goedgekeurde hengst NRPS Rijpaard, mits voorzien een 1e premie, 

wordt de Regionaal  Kampioen Ruinen en niet ggk hengsten NRPS Rijpaard.  
c) De Regiokampioen komt aan het eind van de betreffende rubrieken terug voor het Regionaal 

Kampioenschap NRPS Rijpaard dressuur of springen & eventing. 
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BIJLAGE 1:  OVERZICHT CRITERIA PREDICATEN 

 
NRPS RIJPAARD - DRESSUUR 

 Hulpboek Stamboek 2de premie STER VRL KEUR KEUR ELITE 

Leeftijd ≥3 jaar ≥3 jaar ≥3 jaar     

Voorvereiste Reg B VB / Reg A Stb Stb Ster Ster / vrl. Keur Keur 

Stokmaat ≥157m ≥157m ≥1.57m ≥1.60m ≥1.60m ≥1.60m ≥1.60m 

Bovenballk score:        

EXTERIEUR ≥50 ≥50 ≥60 ≥70    

BEWEGING ≥50 ≥50 ≥60 ≥75    

Stap    ≥65    

Draf    ≥65    

Galop    ≥65    

Houding    ≥65    

Vrijstelling vrijbewegen is gelijk aan verrichtingseis voor KEUR 
        

PREST-SPORT (DRS)  of      Z+1  

ABOP (DRS) of -     ≥37,5  

ABOP (DRS+SPR)      ≥37,5 drs  

Nakomeling      1e premie  

Röntgen       Röntgen 

 
 

NRPS RIJPAARD - SPRINGEN 
 Hulpboek Stamboek 2de premie STER VRL KEUR KEUR ELITE 

Leeftijd ≥3 jaar ≥3 jaar ≥3 jaar     

Voorvereiste Reg B VB / Reg A Stb Stb Ster Ster / vrl. Keur Keur 

Stokmaat ≥157m ≥157m ≥1.57m ≥1.60m ≥1.60m ≥1.60m ≥1.60m 

Bovenballk score:        

EXTERIEUR ≥50 ≥50 ≥60 ≥70    

SPRINGEN ≥50 ≥50 ≥60 ≥75    

Stap    ≥60    

Draf    ≥60    

Vrijstelling vrijbewegen is gelijk aan verrichtingseis voor KEUR 
        

PREST-SPORT (SPR)  of      Z+1  

ABOP (SPR) of -     ≥37,5  

ABOP (DRS+SPR)      ≥37,5 SPR  

Nakomeling      1e premie  

Röntgen       Röntgen 

 
  



  
Uitvoeringsbesluit NRPS keuringen Rijpaard 
 
 

 
 

Versie 2.4 
Page 12 of 15 

NRPS RIJPAARD - EVENTING 
 Hulpboek Stamboek 2de premie STER VRL KEUR KEUR ELITE 

Leeftijd ≥3 jaar ≥3 jaar ≥3 jaar     

Voorvereiste Reg B VB / Reg A Stb Stb Ster Ster / vrl. Keur Keur 

Stokmaat ≥157m ≥157m ≥1.57m ≥1.60m ≥1.60m ≥1.60m ≥1.60m 

Bovenballk score:        

EXTERIEUR ≥50 ≥50 ≥60 ≥70    

SPRINGEN ≥50 ≥50 ≥60 ≥75    

Stap    ≥60    

Draf    ≥60    

Vrijstelling vrijbewegen is gelijk aan verrichtingseis voor KEUR 
        

PREST-SPORT 
(SPR/SGW) 

     Z+1  

ABOP (SPR) of -     ≥37,5  

ABOP (DRS+SPR)      ≥37,5 SPR  

Nakomeling      1e premie  

Röntgen       Röntgen 

 
 

NRPS RIJPAARD – VEULENS 
 Uitnodiging 

Nationale Keuring 
1ste premie 2de premie 3de premie 

Voorvereisten 
VB / Reg A 
1ste premie 

VB / Reg A / Reg B VB / Reg A / Reg B VB / Reg A / Reg B 

Bovenballk score:     

EXTERIEUR Door jury aan te 
wijzen ≥70 ≥60  

BEWEGING  ≥70 ≥60  
     
* Veulens uit het 1ste of 2de fokjaar van een NRPS goedgekeurde hengst kunnen rechtstreeks aanmelden voor de 
Nationale Keuring en hoeven niet deel te nemen aan de Regionale Keuring. 
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BIJLAGE 2:  OVERZICHT KEURINGSRUBRIEKEN REGIONALE KEURING 

 

 
 
*1ste geplaatste ruin of niet ggk hengst van rubriek 11 en de 1ste geplaatste merrie uit rubriek 12 neemt deel aan de 
kampioenskeuring van de betreffende discipline. 
  

NRPS RIJPAARD – KEURINGRUBRIEKEN REGIONALE KEURING 
 Leeftijd Discipline Registratie NRPS Titel Opmerking 

1 Merrieveulens Dressuur vb, Reg A en B  Aanwijzing  NK (vb en RegA) 

2 Hengstveulens Dressuur vb, Reg A en B  Aanwijzing NK (vb en Reg A) 

3 Kampioenschap Dressuurveulens Dressuur vb, Reg A en B Kampioen Nr 1 en 2 van rubriek 1 en 2 

4 3 jarige merries voor ster Dressuur vb en Reg A Kampioen Uitnodiging NK voor alle stermerries 

5 4 jaar en oudere merries voor ster Dressuur stb, vb en Reg A Kampioen Uitnodiging NK voor alle stermerries 

6 Merrieveulens Springen & 
Eventing vb, Reg A en B  Aanwijzing  NK (vb en RegA) 

7 Hengstveulens 
Springen & 
Eventing 

vb, Reg A en B  Aanwijzing  NK (vb en RegA) 

8 Kampioenschap Springveulens 
Springen & 
Eventing 

vb. Reg A en B Kampioen Nr 1 en 2 van rubriek 6 en 7 

9 3 jarige merries voor ster Springen & 
Eventing 

vb en Reg A Kampioen Uitnodiging NK voor alle stermerries 

10 4 jaar en oudere merries voor ster 
Springen & 
Eventing stb, vb en Reg A Kampioen Uitnodiging NK voor alle stermerries 

11 
3 jaar en oudere ruinen en niet ggk 
hengsten 

Alle Stb, vb en Reg A Kampioen 
Uitnodiging NK voor alle ster ruinen 
en niet ggk hengsten* 

12 
4 jaar en oudere stermerries voor 
doorverwijzing naar NK 

Alle Ster  
Merries die zich niet rechtstreeks 
kunnen aanmelden voor de NK* 

13 3 jaar en oudere merries voor 
opname in het hulpstamboek. 

 Reg B   

14 Regiokampioen NRPS Rijpaard dressuur  Kampioen rubriek 3, 4 en 5* 

15 Regiokampioen NRPS Rijpaard springen & eventing  Kampioen rubriek  8, 9 en 10* 
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BIJLAGE 3:  OVERZICHT KEURINGSRUBRIEKEN NATIONALE KEURING 

 
NRPS RIJPAARD – KEURINGRUBRIEKEN NATIONALE KEURING 

 Leeftijd Discipline Registratie NRPS Titel Opmerking* 

1 Merrieveulens Dressuur VB en Reg A  Via Regionale keuring of rechtstreeks 

2 Hengstveulens Dressuur VB en Reg A  Via Regionale keuring of rechtstreeks 

3 
3 jarige stermerries voor voorlopig 
keur 

Dressuur  Kampioen Via Regionale Keuring 

4 
4 jaar en oudere stermerries voor 
voorlopig keur 

Dressuur  Kampioen Via Regionale Keuring of rechtstreeks 

5 
3 jaar en oudere ster ruinen en niet 
ggk hengsten 

Dressuur  Kampioen Via Regionale Keuring 

6 
Elite, keur en voorlopig keur 
merries 

Dressuur  Kampioen Rechtstreeks 

7 Nationaal NRPS Rijpaard veulenkampioenschap dressuur  
Voor 1ste en 2de geplaatst uit rubriek 
1 en 2 

8 Kampioenschap NRPS Rijpaard dressuur  Voor 1ste geplaatst uit rubriek 3 t/m 6 

9 Merrieveulens Springen VB en Reg A  Via Regionale keuring of rechtstreeks 

10 Merrieveulens Eventing VB en Reg A  Via Regionale keuring of rechtstreeks 

11 Hengstveulens Springen VB en Reg A  Via Regionale keuring of rechtstreeks 

12 Hengstveulens Eventing VB en Reg A  Via Regionale keuring of rechtstreeks 

13 
3 jarige stermerries voor voorlopig 
keur 

Springen & 
Eventing 

 Kampioen Via Regionale Keuring 

14 
4 jaar en oudere stermerries voor 
voorlopig keur 

Springen & 
Eventing 

 Kampioen Via Regionale keuring of rechtstreeks 

15 
3 jaar en oudere ster ruinen en 
niet ggk hengsten 

Springen & 
Eventing 

 Kampioen Via Regionale keuring 

16 
Elite, keur en voorlopig keur 
merries 

Springen & 
Eventing 

 Kampioen Rechtstreeks 

17 Nationaal NRPS Rijpaard veulenkampioenschap Springen & Eventing 
Voor de 1ste en 2de geplaatst uit 
rubriek 9 t/m 12 

18 Kampioenschap NRPS Rijpaard springen & eventing  
Voor 1ste geplaatst uit rubriek 13 t/m 
16 

 
* Voor verdere toelichting zie de betreffende artikelen in dit uitvoeringsbesluit. 
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BIJLAGE 4:  HOOGTES EN AFSTANDEN VRIJSPRINGEN 

 
 
Hindernissen: 
 Drafbalk (A) 
 Hindernis (B) steil sprong 
 Hindernis (C) steil sprong 
 Hindernis (D) oxer. Hoogte en breedte variërend. 
 
D2           D1                               C                          B                           A 
 
 
 

        
        
       

          
 
 

Hoogte Hindernissen 
 B C D1 D2 

Spring- en 
eventingpaarden ± 50 cm 100 cm 115 cm 120 cm 

     
 

Afstand Hindernissen 
 I II III IV 

Spring- en 
eventingpaarden 280 cm 720 cm 760 cm 110 cm 

     

I II III IV 


