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1 NRPS verrichtingsonderzoek 

1.1 Doel van het verrichtingsonderzoek  

  
Het doel van het verrichtingsonderzoek is het testen van de natuurlijke aanleg van goedgekeurde of 
erkende NRPS-hengsten. Deze aanleg wordt getest door de hengsten gedurende verschillende 
verrichtingsdagen op een centrale plaats te observeren. Het verrichtingsonderzoek wordt afgenomen 
voor de discipline dressuur, springen/eventing of allround (alleen voor pony’s). 

Het verrichtingsonderzoek bestaat uit drie beoordelingsdagen en het afsluitende eindexamen. Het 
eindexamen bestaat uit twee dagen waarbij de hengsten op de locatie blijven.  
 
Er bestaat de mogelijkheid om één gemiste beoordelingsdag in te halen op de inhaaldag.  Indien een 
hengst meer dan één beoordelingsdag mist, vervalt de mogelijkheid tot deelname aan het 
eindexamen.   
 

1.2 Verplichte deelname 

  
De minimumleeftijd voor hengsten om aan het verrichtingsonderzoek mee te kunnen doen is voor 
paarden 3 jaar en voor pony’s 4 jaar. De hengsten dienen in het jaar van goedkeuring aan het 
verrichtingsonderzoek deel te nemen. Indien hengsten niet voldoen aan de minimumleeftijd voor 
deelname aan het verrichtingsonderzoek, krijgen zij automatisch uitstel voor één jaar. 

De verantwoordelijkheid van de training voor het verrichtingsonderzoek ligt bij de eigenaar.  

1.3  Reglementsbepalingen 

 
Optoming en harnachement dienen te voldoen aan het Algemene Wedstrijdreglement van de KNHS. 
Het gebruik van martingaal en strijklappen is gedurende het gehele onderzoek niet toegestaan. 
Tijdens het eindexamen bij de dressuurproef zijn pijpkousen en bandages niet toegestaan.\ 

Het loswerken tijdens het verrichtingsonderzoek mag alleen plaatsvinden op de door het NRPS 
aangewezen locatie. De hengsten dienen te worden voorgesteld met duidelijk leesbare 
hoofdstelnummers aan beide zijden. 

De verrichtingscommissie is te allen tijde gerechtigd het verrichtingsonderzoek op punten aan te 
passen indien zij dit voor een individuele hengst, dan wel voor het verloop van het 
verrichtingsonderzoek, nodig acht. 

De ruiters of amazones worden op alle dagen verwacht in een door de KNHS omschreven wedstrijd 
tenue. 
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1.4 Op wacht zetten van een hengst  

  
Na de derde beoordelingsdag kan de verrichtingscommissie besluiten dat een hengst niet deel mag 
nemen aan het eindexamen maar een jaar op wacht gezet zal worden. Deze beslissing zal in overleg 
met hengstenkeurings- c.q. herkeuringscommissie genomen worden.  

Het op wacht zetten houdt in dat de goedkeuring van de betrokken hengst tijdelijk wordt ingetrokken 
en de eigenaar de hengst voor het daaropvolgende verrichtingsonderzoek weer aan dient te melden. 
Na het behalen van dit verrichtingsonderzoek verkrijgt de betrokken hengst wederom zijn 
goedkeuring.  

1.5 Dopingonderzoek  

  
Tijdens het verrichtingsonderzoek is het NRPS Ongeoorloofde Middelen Reglement van kracht. 
Gedurende het verrichtingsonderzoek kunnen hengsten aangewezen worden voor een 
dopingonderzoek. Indien uit het onderzoek blijkt dat een hengst behandeld is met een ongeoorloofd 
middel zal dit o.a. in het NRPS Nieuws bekend gemaakt worden met vermelding van naam en adres 
van de eigenaar en naam en registratienummer van de hengst. Hengsten waarbij het gebruik van 
ongeoorloofde middelen wordt aangetoond zijn daarmede uitgesloten van het verrichtingsexamen 
en worden niet voor de fokkerij gehandhaafd.   

 

1.6  Dispensatie deelname NRPS-verrichtingsonderzoek  

  
Dispensatie voor het verrichtingsonderzoek kan worden verleend als de betreffende hengst in 
Nederland of in het buitenland een officiële verrichtingsproef van een minimaal vergelijkbaar niveau 
heeft afgelegd. 
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2 Beoordeling 

2.1 Algemeen 

De verrichtingscommissie observeert de vorderingen van de hengsten en zal na elke beoordelingsdag 
een verslag opmaken. De eigenaar zal na iedere beoordelingsdag op de hoogte worden gesteld van 
dit verslag met eventuele (trainings-)adviezen.  

Na afloop van de derde beoordelingsdag zal met elke eigenaar een gesprek plaatsvinden waarbij de 
laatste vorderingen en (trainings-)adviezen worden meegedeeld. De inhoud van deze briefing zal per 
mail bevestigd worden. 

2.2 Dressuurhengsten 

Na het eindexamen zal er een definitieve beoordeling plaatsvinden op de onderdelen als genoemd in 
onderstaande tabel: 

Onderdeel 
Stap (x2) 
Draf (x2) 
Galop (x2) 
Rijdbaarheid (x2) 
Houding en balans 
Atletisch vermogen 
Schakelvermogen 
Aanleg als dressuurpaard/pony 
Prestatiebereidheid/werkwilligheid 
Gehoorzaamheid/evenwichtigheid (x2) 

 
Eindscore (max 100) 

 
 
Gedurende de beoordelingsdagen zal de verrichtingscommissie haar bevindingen per onderdeel aangeven 
met één van de volgende kwalificaties: Zeer Goed (ZG), Goed (G), Ruim Voldoende (RV), Voldoende (V), Matig 
(M), Onvoldoende (O). Na afloop van het eindexamen zal de verrichtingscommissie cijfers (1-10) geven aan 
de hierboven genoemde onderdelen, welke ook in de examenbalk van het hengstenboek zullen verschijnen.  

In de eindscore worden voor dressuurpaarden en pony’s de basisgangen, de rijdbaarheid en 
gehoorzaamheid/evenwichtigheid  zwaarder gewogen. Dit om het belang van deze eigenschappen 
binnen het fokbeleid van het NRPS te benadrukken.  

Stalgedrag wordt getest en gerapporteerd, maar niet met een cijfer beoordeeld. 

Het maximaal te behalen punten aantal is 150. Dit totaal wordt door 1.5 gedeeld om een eindscore te 
krijgen op een schaal van 1-100. 



 
NRPS VERRICHTINGSONDERZOEK  
 
 

6 
v0.1 

 

2.3 Spring- en eventing hengsten 

Na het eindexamen zal er een definitieve beoordeling plaatsvinden op de onderdelen als genoemd in 
onderstaande tabel: 

Onderdeel 
Stap  
Draf 
Galop (x2) 
Afdruk 
Techniek 
Atletisch vermogen (x2) 
Vermogen (x2) 
Rijdbaarheid 
Aanleg als springpaard 
Prestatiebereidheid/werkwilligheid (x2) 
Gehoorzaamheid en evenwichtigheid 
 
Eindscore  (max. 100) 

 
 

Gedurende de beoordelingsdagen zal de verrichtingscommissie haar bevindingen per onderdeel 
aangeven door één van de volgende kwalificaties: Zeer Goed (ZG), Goed (G), Ruim Voldoende (RV), 
Voldoende (V), Matig (M), Onvoldoende (O).  

Na afloop van het eindexamen zal de verrichtingscommissie cijfers (1-10) geven aan de hierboven 
genoemde onderdelen, welke ook in de examenbalk van het hengstenboek zullen verschijnen.  

In de eindscore worden voor spring- en eventing hengsten de galop, het atletisch vermogen, het 
vermogen en prestatiebereidheid/werkwilligheid zwaarder gewogen. Dit om het belang van deze 
eigenschappen binnen het fokbeleid van het NRPS te benadrukken.  

Stalgedrag wordt getest en gerapporteerd, maar niet met een cijfer beoordeeld. 

Het maximaal te behalen punten aantal is 150. Dit totaal wordt door 1.5 gedeeld om een eindscore te 
krijgen op een schaal van 1-100. 
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2.4 Allround pony 

Na het eindexamen zal er een definitieve beoordeling plaatsvinden op de onderdelen als genoemd in 
onderstaande tabel: 

Onderdeel 
Stap 
Draf 
Galop 
Houding en balans (2x) 
Aanleg als dressuurpony 
Afdruk 
Techniek 
Vermogen 
Aanleg als springpony 
Rijdbaarheid/ Kindvriendelijkheid 
Prestatiebereidheid/werkwilligheid (2x) 
Gehoorzaamheid en evenwichtigheid (2x) 

 
Eindscore (max. 100) 

  
 

Gedurende de beoordelingsdagen zal de verrichtingscommissie haar bevindingen per onderdeel 
aangeven door één van de volgende kwalificaties: Zeer Goed (ZG), Goed (G), Ruim Voldoende (RV), 
Voldoende (V), Matig (M), Onvoldoende (O).  

Na afloop van het eindexamen zal de verrichtingscommissie cijfers (1-10) geven aan de hierboven 
genoemde onderdelen, welke ook in de examenbalk van het hengstenboek zullen verschijnen.  
  
In de eindscore worden voor allround ponyhengsten de houding en balans, 
prestatiebereidheid/werkwilligheid en gehoorzaamheid/werkwilligheid zwaarder gewogen. Dit om 
het belang van deze eigenschappen binnen het fokbeleid voor allround pony’s van het NRPS te 
benadrukken.  
 
Stalgedrag wordt getest en gerapporteerd, maar niet met een cijfer beoordeeld. 
 
Het maximaal te behalen punten aantal is 150. Dit totaal wordt door 1.5 gedeeld om een eindscore te 
krijgen op een schaal van 1-100. 
 
 
 



 
NRPS VERRICHTINGSONDERZOEK  
 
 

8 
v0.1 

3   Programma beoordelingsdagen   
  
Voorafgaand aan de beoordelingsdagen zullen de deelnemers een dagindeling toegestuurd krijgen. 
Voor een vlot verloop van de dag verzoeken wij iedereen tijdig aanwezig te zijn. U kunt in overleg met 
het kantoor voor deze dagen een box voor uw hengst bespreken.  

3.1 Eerste beoordelingsdag  

  
De eerste beoordelingsdag start met een algemene briefing voor alle eigenaren en ruiters/amazones 
van de hengsten.  

Aansluitend vindt de inspectie plaats van de hengsten aan de hand op de harde bodem door de 
verrichtingscommissie. Een veterinair zal bij deze inspectie aanwezig zijn.  

  
Daarna vindt de beoordeling onder het zadel in stap, draf en galop zowel op de linker- als de 
rechterhand plaats. Deze beoordeling zal ca. 20 minuten duren waarbij de verrichtingscommissie zal 
aangeven welke verrichtingen moeten worden getoond. De rijpaardhengsten en rijponyhengsten 
gefokt in de discipline springen, eventing of allround moeten alle dagen springen.   
De ruiters/amazones dienen op aanwijzing van de verrichtingscommissie alle hindernissen uit het 
parcours te springen op een hoogte die overeenkomt met de leeftijd en graad van africhting (voor 
parcours 1ste beoordelingsdag zie bijlage I).   

3.2 Tweede beoordelingsdag  

  
De gevraagde verrichtingen zullen op de tweede beoordelingsdag in principe hetzelfde zijn als op de 
eerste beoordelingsdag. De verrichtingscommissie zal de progressie die is gemaakt beoordelen.   

3.3 Derde beoordelingsdag met gastruiter 

  
Tijdens de 3de beoordelingsdag zal eerst de eigen ruiter op aanwijzing van de verrichtingscommissie 
de gevraagde verrichtingen laten zien.  Aansluitend zal een van de leden van de 
verrichtingscommissie of een gastruiter het paard of de pony rijden.   

De derde dag zullen de eigenaren worden geïnformeerd of de hengst mag deelnemen aan het 
eindexamen. Er zullen ook nog (trainings-) adviezen worden gegeven.  
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3.4 Het missen van een beoordelingsdag 

 
Er bestaat de mogelijkheid om één gemiste beoordelingsdag in te halen op de inhaaldag.  Wanneer 
een hengst niet verschijnt op de derde beoordelingsdag zal tijdens de inhaaldag de hengst alsnog 
getest worden door een gastruiter. Indien een hengst meer dan één beoordelingsdag mist, vervalt de 
mogelijkheid tot deelname aan het eindexamen.   
 

4 Indeling eindexamen 
  

4.1 Algemeen  

  
Gedurende de twee eindexamendagen van het verrichtingsonderzoek geldt dat zowel eigenaren, 
ruiters/amazones, verzorgers, als belangstellenden geen toegang hebben tot de stallen.  

De eigenaren, ruiters/amazones en de verzorgers mogen alleen de stallen betreden om de hengsten 
klaar te maken voor het verrichtingsonderzoek en direct na afloop voor de na verzorging van de 
hengsten. Verder zal de volledige verzorging en het voeren van de paarden worden verzorgd door de 
stalmedewerkers. Wel dient er eigen voer inclusief een voerschema te worden meegenomen. Tevens 
zal tijdens één van de eindexamendagen de stokmaat van de hengsten gemeten worden.  

Voorafgaand aan het examen krijgt u de tijdsindeling voor de betreffende dagen toegestuurd. Voor 
een vlot verloop van de dag verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn.   

4.2 Eerste dag  

  
De eerste dag van het eindexamen start met een algemene briefing voor alle eigenaren en 
ruiters/amazones van de hengsten.  

Aansluitend vindt de inspectie plaats van de hengsten aan de hand op de harde bodem door de 
verrichtingscommissie. Een veterinair zal bij deze inspectie aanwezig zijn.  

  
De dressuur gefokte hengsten zullen die dag in groepjes de drie basisgangen moeten tonen en op 
aanwijzing van de verrichtingscommissie extra oefeningen overeenkomstig de graad van africhting 
tonen.  
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De spring- en eventing gefokte hengsten zullen in groepjes in de baan alle drie de basisgangen tonen. 
Vervolgens zullen zij een proefexamenparcours springen op de hoogte overeenkomstig met de 
leeftijd en opleidingsniveau.   

Allround ponyhengsten dienen op beide onderdelen getoond te worden. 

De verrichtingscommissie zal alle deelnemers aanwijzingen en adviezen geven om tot het beste 
resultaat te komen op het uiteindelijke eindexamen.  

  

4.3 Tweede dag – Het officiële eindexamen. 

  
De tweede dag is het officiële eindexamen.  
  
De dressuurhengsten tonen de individuele dressuurproef naar leeftijd en opleidingsniveau. 

De spring- en eventing gefokte hengsten zullen het parcours afleggen naar leeftijd en 
opleidingsniveau. 

Allround ponyhengsten worden zowel in de dressuurproef als het springparcours beoordeeld. 

Na afloop van het eindexamen zal de commissie in overleg met de hengstenkeuringscommissie het 
eindoordeel opstellen. De uitslag zal daarna bekend gemaakt worden.  

  

5 De eindbeoordeling 
  
De hengstenkeuringscommissie c.q. herkeuringscommissie neemt, in overleg met de 
verrichtingscommissie, uiteindelijk alle beslissingen met betrekking tot het goed- of afkeuren c.q. 
erkennen of niet erkennen van hengsten.  

Van hengsten, die tijdens de eindbeoordeling op één der basisgangen en/of voor de 
karakteronderdelen een onvoldoende behalen (5 of lager), wordt de goedkeuring c.q. erkenning niet 
verlengd of in het geval van vrijwillige deelname komt deze hengst niet voor goedkeuring in 
aanmerking. 

Indien naar de mening van de hengstenkeuringscommissie c.q. herkeuringscommissie een hengst niet 
voldoet aan de verwachte meerwaarde voor de fokkerij, kan de goedkeuring c.q. erkenning van een 
hengst worden ingetrokken.  

De uitslag van het eindexamen van elke geslaagde hengst zal worden gepubliceerd.  


