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1. Algemeen 

In de Uitvoeringsbepaling NRPS-Rijpaarden en Uitvoeringsbepalingen NRPS-Pony’s is omgeschreven welke 
rubrieken worden uitgeschreven op de Regionale Keuringen en de Nationale Keuring en welke criteria 
worden gehanteerd voor (hulp)stamboekopname en de verschillende exterieurpredicaten. 
 
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 afwijken indien dit het vlotte verloop 
van de keuring ten goede komt. 

2. 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.  

3. 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. Er wordt verzocht het zweepgebruik tot een 
minimum te beperken. 
 
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.  
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4. Toilettering 

Alle paarden en pony's dienen getoiletteerd en met ingevlochten manen voorgebracht te worden, dit 
geldt ook 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. 
3 jaar en oudere dieren mogen op standaard beslag worden voorgebracht.  

5. Influenza-inenting 

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. 
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. 
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.  

6. Meten stokmaat                                        

Alle 3-jarige merries, ruinen en niet goedgekeurde hengsten die voor stamboekopname worden 
aangeboden, moeten eerst worden gemeten voordat zij kunnen worden gekeurd. Bij oudere dieren die 
worden aangeboden voor stamboekopname, wordt de in het paspoort geregistreerde officiële KNHS 
meting, indien aanwezig, overgenomen. Deze hoeven niet meer gemeten te worden. 
Het 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. 
 
Mocht na meting blijken dat uw paard/pony in een andere fokrichting ingeschreven dient te worden, dan 
zal ook 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-rijpony en de Nederlandse Sportpony is 1.569 m. Voor de fokrichting 
NRPS-Anglo-Arabier geldt geen minimum of maximum stokmaat. 
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 waar minimaal 20% Arabisch volbloed aantoonbaar is, zal ingedeeld 
worden bij de fokrichting NRPS-Rijpony. Indien minder dan 20 % Arabisch bloed gevoerd wordt, zal het 
betrokken dier bij de fokrichting Nederlandse Sportpony ingedeeld worden. Andersom geldt dat pony’s 
die bij stamboekopname groter blijken te zijn dan 1.569 worden ingedeeld in de fokrichting NRPS-
Rijpaard. 
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7. Harde Bodem 

Van rijpaarden en pony’s welke worden aangeboden voor opname in het stamboek worden 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. 
 

8. 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. 

9. Beoordelingformulieren 

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 inloggen op de NRPS 
website 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 of een predicaat hebben 
behaald, ontvangt het secretariaat graag het registratiebewijs zodat dit op het registratiebewijs vermeld 
kan worden. 

10. Fokkerspremie: 

Alle veulens die meedoen aan de Nationale Keuring krijgen een fokkerspremies afhankelijk van rubriek en 
plaatsing. In totaal wordt er €4000,- aan fokkerspremie uitgereikt. 
 
Deelname Nationale Keuring 
De aanmelding en doorverwijzing naar de Nationale Keuring staat vermeld in de Uitvoeringsbepalingen 
NRPS-keuringen. 
 


