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1. Algemeen 

1. Dit reglement is van toepassing op het keuren van merrie- en hengstveulens, merries, ruinen en hengsten, het 
verrichtingsonderzoek en het ABOP. 

2. Het Keurings- en Predicatenreglement wordt op voorstel van het Algemeen Bestuur vastgesteld door de 
ledenraad. 

3. De uitvoering van de keuringen wordt beschreven in de uitvoeringsbepalingen NRPS-keuringen. Deze worden 
jaarlijks vastgesteld door het Algemeen Bestuur en gepubliceerd op de NRPS-website. 

4. In alle gevallen waarin dit Keurings- en Predicatenreglement en/of de uitvoeringsbepalingen NRPS-keuringen 
niet voorzien, beslist het Algemeen Bestuur. 

5. Alle reglementen mogen in geen enkel opzicht in strijd zijn met de Statuten. 
6. Bij het keuren zal onverminderd het bepaalde in de artikelen 3, 8 en 9 van het betreffende fokprogramma 

behalve het exterieur en de getoonde tijdens de keuring, waaronder begrepen de bewegingen in stap, draf, 
galop en springen, ook rekening worden gehouden met de afstamming en het karakter van de dieren. Bij de 
keuringen kan bijstand worden verleend door een dierenarts of andere deskundigen. 

7. Het Algemeen bestuur regelt tijd en plaats van de voorselecties, keuringen en de her- en nakeuringen. 
8. Het Algemeen Bestuur draagt zorg dat van de keuringen, her- en nakeuringen tijdig mededeling wordt gedaan 

aan belanghebbenden en publiceert deze zo mogelijk van tevoren in het verenigingsorgaan en op de NRPS-
website. 

2. Keuringen algemeen 

1. Het NRPS stelt fokkers en eigenaren in de gelegenheid om hun paard of pony (veulen, merrie, ruin en hengst) 
door NRPS-commissieleden tijdens keuringen te laten beoordelen voor stamboekopname, onderling te laten 
vergelijken, te laten plaatsen en primeren of goed te keuren of te erkennen voor het dekken van merries. 

2. Ieder paard of pony kan per jaar slechts aan één Regionale keuring meedoen. 
3. Om goedkeuring of erkenning te verkrijgen en te behouden voor het dekken van merries moeten hengsten 

voldoen alle voorwaarden en criteria die vermeld staan in dit reglement en in de het Uitvoeringsbesluit 
Hengstenselectie NRPS. 

4. Tijdens de keuringen wordt gelet of de paarden en pony’s in voldoende mate de kenmerken van het fokdoel 
benaderen zoals omschreven in de fokprogramma’s van de fokrichting NRPS Rijpaard, NRPS Rijpony, 
Nederlandse Sportpony en NRPS Anglo-Arabier. 

5. Keuringen vinden plaats volgens de jaarlijks door het algemeen bestuur te bepalen uitvoeringsbepalingen NRPS-
keuringen. 

3. Inschrijven en aanmelden voor keuringen 

1. Data voor keuringen worden jaarlijks door het algemeen bestuur bepaald en gepubliceerd in het 
verenigingsorgaan en op de NRPS-website. 

2. Inschrijven en aanmelden voor keuringen en evenementen geschiedt volgens het gestelde in de 
uitvoeringsbepalingen. 

3. Inschrijvingen en aanmeldingen worden pas in behandeling genomen nadat deze voorzien zijn van voor de 
betrokken keuring noodzakelijke documenten en nadat de verschuldigde betaling op het stamboekbureau is 
ontvangen. 

4. Gelijk met de aanmelding dient iedere veterinaire (be-) handeling of toediening van medicamenten die de 
oorspronkelijke gesteldheid van het betrokken dier heeft beïnvloed of kan beïnvloeden, schriftelijk gemeld te 
worden aan het stamboekbureau. 

5. Alleen NRPS geregistreerde dieren mogen aan NRPS-evenementen deelnemen. 
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4. Soorten keuringen en aanlegtesten. 

 Regionale keuring 

Het op regionaal niveau keuren van veulens, merries, ruinen en niet goedgekeurde hengsten en het aanwijzen 
van dieren voor deelname aan de Nationale Keuring. 

 Stamboekopname 

Het op de Regionale keuring keuren van dieren van 3 jaren en ouder met een registratie in het Veulenboek of 
Register A van het NRPS, ten behoeve van opname per fokrichting in het NRPS Stamboek. 

 Opname in het Hulpstamboek 

Het op de Regionale keuring keuren van dieren van 3 jaar en ouder met een registratie in het B-
register van het NRPS, ten behoeve van opname per fokrichting in het NRPS Hulpstamboek 

 Nationale keuring 

Het op nationaal niveau bepalen van de nationale kampioen per rubriek en het verlenen van predicaten voor 
die dieren die daarvoor in aanmerking komen. 

 Late Veulenkeuring 

Keuren van veulens geboren na 1 juni met hun moeders en dieren die met goede reden op eerdere keuringen 
niet konden verschijnen maar wel waren ingeschreven. 

 Thuiskeuring merries 

Het op locatie keuren van merries en veulens voor opname in het stamboek en predicaat verhoging. 

 Hengstenkeuring. 

Het keuren van hengsten voor dekken van merries. De inrichting van de hengstenkeuring wordt beschreven in 
het Uitvoeringsbesluit NRPS hengstenselectie. 

 Nakeuring hengsten 

Bedoeld voor hengsten die ingeschreven staan voor de lopende hengstenkeuring, maar die middels een 
veterinair attest zich afgemeld hebben voor de eerste bezichtiging, of waarbij tijdens de eerste of tweede 
bezichtiging een veterinair probleem is geconstateerd. 

 Herkeuring hengsten 

Het op verzoek herkeuren van hengsten die tijdens de hengstenkeuring niet zijn goedgekeurd. 

 Advieskeuring hengsten 

Het op locatie keuren van reeds door een ander EU-erkend stamboek goedgekeurde hengst of van een 
buitenlandse hengst die ten tijde van de hengstenkeuring of de nakeuring niet in Nederland verbleef of nog in 
het buitenland verblijft. 

 Thuiskeuring hengsten 

Het op locatie keuren van hengsten die bij nog geen enkel EU-erkend stamboek zijn goedgekeurd. 
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 Verrichtingsonderzoek. 

Het verrichtingsonderzoek voor hengsten is een selectiemoment voor de goedkeuring van hengsten voor de 
dekdienst. Het verrichtingsonderzoek heeft als doel het beoordelen of een hengst de natuurlijke aanleg heeft 
voor zowel dressuur en/of springen, bereid is tot werken en de potentie heeft om uiteindelijk goede 
sportprestaties te leveren. Informatie over het verrichtingsonderzoek is te vinden op www.nrps.nl 

. 

 ABOP: Algemeen Bruikbaarheids Onderzoek Paard/Pony. 

Het Algemeen Bruikbaarheids Onderzoek Paarden/Pony’s (ABOP) is een ééndaagse aanlegtest voor 
dressuur, springen of dressuur en springen waarbij ook het karakter wordt beoordeeld. Informatie over de 
ABOP kunt u vinden op onze website www.nrps.nl 

 Uitvoeringsbepalingen 

Alle keuringen, aanlegtesten, het primeren, het verlenen van predicaten en de veterinaire onderzoeken voor 
hengsten staan omschreven in de betreffende uitvoeringsbepalingen. 
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5. Predicaten voor merries 

 Aan merries kunnen de volgende predicaten worden toegekend: 
a. Ster 
b. Voorlopig Keur 
c. Keur 
d. Röntgen 
e. Elite 
f. Preferent 
g. Prestatie-fok 
h. Prestatie-sport 

 
De criteria voor de predicaten staan omschreven in de Uitvoeringsbepalingen NRPS-keuringen en Norm 
röntgenologische beoordeling. 

6. Predicaten voor ruinen en niet goedgekeurde hengsten. 

Aan ruinen en niet goedgekeurde hengsten kunnen de volgende predicaten worden toegekend: 
a. Ster 
b. Röntgen 
c. Prestaties-sport 

 
De criteria voor de predicaten voor ruinen en niet goedgekeurde hengsten worden omschreven in de 
Uitvoeringsbepalingen NRPS-keuringen en Norm röntgenologische beoordeling. 

7. Predicaten voor goedgekeurde of erkende hengsten 

Aan goedgekeurde of erkende hengsten kunnen de volgende predicaten worden toegekend: 
a. Keur 
b. Preferent 
c. Prestatie-sport 
d. Prestatie-fok 

 
Goedgekeurde of erkende hengsten kunnen ingeschreven worden in de volgende fokklassen: 

e. Fokklasse III 
f. Fokklasse II 
g. Fokklasse I 

 
De criteria voor de predicaten en fokklassen voor goedgekeurde en erkende hengsten worden 
omschreven in de Uitvoeringsbesluit NRPS Hengstenselectie. 
 

8. Wedstrijden  

Alle NRPS-wedstrijden, worden onder auspiciën van de KNHS georganiseerd. 
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9. Ongeoorloofde middelen 

Tijdens alle NRPS-evenementen kunnen paarden of pony’s worden onderzocht op ongeoorloofde 
middelen overeenkomstig de bepalingen gesteld in het Ongeoorloofde Middelen Reglement van het 
NRPS. 
 

10. Aansprakelijkheid 

1. Het NRPS aanvaardt, naast hetgeen in het Huishoudelijk Reglement reeds is geregeld, tevens geen 
enkele aansprakelijkheid voor welke (financiële) schade dan ook naar aanleiding van genomen 
(keurings-) beslissingen, gepubliceerde uitslagen of voor het wel of niet toekennen van een 
predicaat, door NRPS-commissieleden of het Algemeen Bestuur. 

2. Het NRPS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade tijdens keuringen of evenementen 
aan derden veroorzaakt door het paard of pony of diens begeleider(s) of voor schade veroorzaakt 
door derden aan deelnemende paarden of pony’s of hun begeleider(s). 

3. Deelnemers aan keuringen en andere evenementen dienen in ieder geval voor de duur van de 
keuring of van het evenement zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. 


