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1) GOEDKEURINGSTRAJECTEN 

 

Om voor het dekken van merries in aanmerking te komen zijn er drie trajecten mogelijk: 

 

Jonge Hengsten 

Het traject voor jonge hengsten bestaat uit een eerste bezichtiging, tweede bezichtiging, 

hengstenshow (derde bezichtiging), veterinaire onderzoeken, DNA-onderzoek, inspectie van de 

hengstenmoeder en het verrichtingsonderzoek 

 

Sporttraject 

Dit traject is bedoeld voor hengsten die zich reeds bewezen hebben in de sport en voldoen aan de 

gestelde sportprestaties. Dit traject bestaat uit een bezichtiging aan de hand, veterinaire onderzoeken, 

DNA-onderzoeken en inspectie van de hengstenmoeder. De gestelde sportprestaties om voor dit 

traject in aanmerking te komen staan in het Uitvoeringsbesluit hengstenselectie NRPS. 

 

Certificering 

In het traject voor certificering wordt geen verrichtingsonderzoek gevraagd van de hengsten. Het 

protocol op de hengstenkeuring is verder gelijk aan die van het standaard traject voor goedkeuring of 

erkenning van jonge hengsten. 

De achtergrond en eisen van Certificering voor hengsten is te vinden in het Uitvoeringsbesluit 

hengstenselectie NRPS. 

 

Algemene richtlijn is voor alle fokrichtingen een keuringsstandaard als dressuur-, spring,- of eventing-

hengst. Het gevraagde in het selectietraject is afgestemd op het fokdoel 

 

Rijpaarden 

• Hengsten gefokt in de discipline springen en eventing worden beoordeeld in het vrijbewegen 

en vrijspringen tijdens de eerste bezichtiging. 

• Hengsten gefokt in de discipline dressuur worden alleen beoordeeld in het vrijbewegen tijdens 

de eerste bezichtiging. 

 

Pony’s 

• Alle ponyhengsten worden beoordeeld in het vrijbewegen en vrijspringen, waarbij het 

gevraagde niveau voor spring- en eventing hengsten is verhoogd. (tabel 1) 

• In de fokrichting NRPS Rijpony (NPA) kan door de eigenaar gekozen worden voor een 

keuring als allround-hengst. 

• Voor alle kleine maat pony’s (1.32m of kleiner) geldt geen discipline specialisatie. Deze 

ponyhengsten worden tijdens de eerste bezichtiging altijd gekeurd als allround-hengst. 

 

Arabische Volbloed paarden en Engels Volbloed Paarden 

• Arabische Volbloedpaarden en Engelse Volbloedpaarden die voor erkenning worden 

aangeboden worden beoordeeld in het vrijbewegen en vrijspringen, waarbij het niveau wordt 

aangepast aan stokmaat en opleidingsniveau. 

 

Vrijbewegen of onder het zadel 

• Paarden kunnen vanaf 4 jaar, en pony’s vanaf 5 jaar, onder het zadel gepresenteerd worden 

in plaats van vrij in de baan, waarbij dezelfde richtlijnen gelden voor het tonen van het 

springen. 
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2) NRPS RIJPAARDHENGSTEN 

  

a) De eerste bezichtiging voor 3-jarige rijpaardhengsten 

 

De bezichtiging bestaat uit: 

• Controle van de identiteit van de hengst en meten van de schofthoogte 

• Inspectie op de harde bodem 

• Lineaire beoordeling 

• Vrij bewegen 

• Vrijspringen (voor spring- en eventing gefokte hengsten) 

 

Identiteitscontrole en meten hengst: 

Voordat aan inspectie op de harde bodem begonnen mag worden, dient de hengst door een 

aangestelde controleur geïdentificeerd te worden aan de hand van zijn chip en het paardenpaspoort 

en daarna dient de schofthoogte gemeten te worden. 

 

Inspectie harde bodem: 

Exterieurkeuring in stilstand, stap en draf. Geen beenbeschermers of bandages. 

Na binnenkomst dient de hengst direct opgesteld te worden voor de jury. Na inspectie in stilstand, 

stappen aan de hand, daarna draven aan de hand, een en ander op aanwijzen van de commissie of 

ringmeester. 

 

Lineaire beoordeling 

Na de inspectie op de harde bodem door de hengstenkeuringscommissie wordt de hengst lineair 

beoordeeld. Exterieurbeoordeling in stilstand, stap en draf. Geen beenbeschermers of bandages. 

 

Vrij bewegen en vrijspringen voor 3-jarige rijpaardhengsten 

De hengsten zullen voor het vrij bewegen en vrijspringen in groepen ingedeeld worden. 

Na binnenkomst dient de hengst opgesteld te worden voor de jury. Daarna mag de hengst losgelaten 

worden. 

Enkel beenbeschermers aan de voorbenen zijn toegelaten. 

Na loslaten van de hengst dient de hengst, begeleid door het pistepersoneel, te draven/galopperen op 

de linker- en rechterhand. De voorbrenger van de hengst mag het pistepersoneel assisteren. 

 

Vrijspringen alleen voor hengsten gefokt in de discipline springen en eventing 

Op aanwijzen van de jury worden drie oefensprongen gemaakt waarbij de laatste hindernis (D) eerst 

een steil is met schuine balk, bij de tweede sprong een verhoogde steil is, bij de derde sprong een 

oxer. Vervolgens wordt de oxer op de volgens onderstaande tabel maximale hoogte gebracht. De jury 

geeft aan hoe vaak deze gesprongen moet worden. 

De jury heeft het recht om te allen tijde de hindernis en het aantal sprongen aan te passen. Zo kan 

eveneens de opdracht gegeven worden de oxer extra te verhogen. Voor afstanden en hoogtes: zie 

tabel. 

 

Na het vrij bewegen of vrijspringen 1 ronde (rechtsom) met de hengst aan de hand stappen en daarna 

direct de baan verlaten. Niet opnieuw opstellen. 

 

Nadat de laatste hengst van een groep de piste heeft verlaten, komt de gehele groep terug in de piste 

voor de presentatie aan de hand in stap. Tijdens het rondstappen zal bekend gemaakt worden welke 

hengsten het ster-predicaat ontvangen en welke hengsten aangewezen worden voor de tweede 

bezichtiging. 

 

Veterinaire klinische keuring: 

Direct na het rondstappen in de groep in de eerste bezichtiging dienen de hengsten die aangewezen 

zijn voor de tweede bezichtiging zich te melden voor de veterinaire klinische keuring. 
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b) De eerste bezichtiging voor 4-jarige rijpaardhengsten 

 

4-jarige rijpaardhengsten dienen of het traject van 3-jarige rijpaardhengsten te volgen of het traject 

van 5-jarige en oudere rijpaardhengsten te volgen. De geregistreerde eigenaar dient dit bij het 

inschrijven van de hengst aan te geven. 

 

 

c) De eerste bezichtiging voor 5-jarige en oudere rijpaardhengsten 

 

De bezichtiging bestaat uit 

• Controle van de identiteit van de hengst en meten van de schofthoogte 

• Inspectie op de harde bodem 

• Lineaire beoordeling 

• Inspectie tijdens longeren 

• Inspectie/presentatie onder het zadel 

 

Identiteitscontrole en meten hengst: 

Voordat aan inspectie op de harde bodem begonnen mag worden, dient de hengst door een 

aangestelde controleur geïdentificeerd te worden aan de hand van zijn chip en het paardenpaspoort 

en daarna dient de schofthoogte gemeten te worden. 

 

Inspectie harde bodem: 

Exterieurkeuring in stilstand, stap en draf. Geen beenbeschermers of bandages. 

Na binnenkomst dient de hengst direct opgesteld te worden voor de jury. Na inspectie in stilstand, 

stappen aan de hand, daarna draven aan de hand, een en ander op aanwijzen de commissie of 

ringmeester. 

 

Lineaire beoordeling 

Na de inspectie op de harde bodem door de hengstenkeuringscommissie wordt de hengst lineair 

beoordeeld. Exterieurbeoordeling in stilstand, stap en draf. Geen beenbeschermers of bandages. 

 

Inspectie longeren: 

5-Jarige en oudere rijpaardhengsten moeten geïnspecteerd worden tijdens het longeren tenzij de 

hengsten M-springen geklasseerd of Z2-dressuur geklasseerd zijn. De eigenaren van hengsten die in 

het buitenland geklasseerd zijn, dienen de klassering bij inschrijven van de hengsten schriftelijk aan te 

leveren. 

Enkel beenbeschermers aan de voorbenen zijn toegelaten tijdens het longeren, geen bandages. 

 

Inspectie/presentatie onder het zadel van 5-jarige en oudere hengsten: 

Dressuurhengsten: 5-jarige en oudere hengsten dienen onder het zadel gepresenteerd te worden 

waarbij, naast de drie basis gangen, tevens die verrichtingen getoond dienen te worden die passen bij 

de leeftijd en het prestatieniveau in de sport, e.e.a. op aanwijzen van de hengstenkeuringscommissie. 

De presentatie onder zadel zal geschieden in kleine groepen.  

Enkel beenbeschermers aan de voorbenen zijn toegelaten. Geen bandages of beschermers aan de 

achterbenen. 

 

Springhengsten: 5-jarige en oudere hengsten dienen onder het zadel gepresenteerd te worden. Naast 

het tonen van de drie basis gangen, dienen diverse sprongen gemaakt te worden die passen bij de 

leeftijd en het prestatiesniveau in de sport, e.e.a. op aanwijzen van de hengstenkeuringscommissie. 

 

Na de presentatie onder het zadel van de 5-jarige en oudere hengsten komen de hengsten aan de 

hand (zonder zadel en beenbeschermers) groepsgewijs terug in de piste. Tijdens het rondstappen zal 

bekend gemaakt worden welke hengsten het sterpredicaat ontvangen en welke hengsten 

aangewezen worden voor de tweede bezichtiging. 
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Veterinaire klinische keuring: 

Direct na het rondstappen in de groep in de eerste bezichtiging dienen de hengsten die aangewezen 

zijn voor de tweede bezichtiging zich te melden voor de veterinaire klinische keuring. 

 

d) Bezichtiging Sporttraject 

 

Voor het sporttraject komen hengsten in aanmerking die voldoen aan de sportprestaties als 

omschreven in het Uitvoeringsbesluit Hengstenselectie NRPS. 

 

De bezichtiging bestaat uit: 

 

• Controle van de identiteit van de hengst en meten van de schofthoogte 

• Inspectie op de harde bodem 

• Lineaire beoordeling 

• Veterinair klinische keuring 

• Presentatie aan de hand op de zachte bodem 

 

Identiteitscontrole en meten hengst: 

Voordat aan inspectie op de harde bodem begonnen mag worden, dient de hengst door een 

aangestelde controleur geïdentificeerd te worden aan de hand van zijn chip en het paardenpaspoort 

en daarna dient de schofthoogte gemeten te worden. 

 

Inspectie harde bodem: 

Exterieurkeuring in stilstand, stap en draf. Geen beenbeschermers of bandages. 

Na binnenkomst dient de hengst direct opgesteld te worden voor de jury. Na inspectie in stilstand, 

stappen aan de hand, daarna draven aan de hand, een en ander op aanwijzen van de commissie of 

ringmeester. 

 

Lineaire beoordeling 

Na de inspectie op de harde bodem door de hengstenkeuringscommissie wordt de hengst lineair 

beoordeeld. Exterieurbeoordeling in stilstand, stap en draf. Geen beenbeschermers of bandages. 

 

Veterinaire klinische keuring 

Voor de presentatie aan de hand op de zachte bodem dient de hengst zicht te melden voor de 

veterinaire klinische keuring. 

 

Presentatie aan de hand op de zachte bodem 

De hengsten zullen voor de beoordeling aan de hand op de zachte bodem in een groep ingedeeld 

worden. Geen beenbeschermers of bandages. 

Na binnenkomst dient de hengst opgesteld te worden voor de jury. Daarna wordt op aangeven van de 

jury stap en draf aan de hand getoond waarna de hengst de baan kan verlaten. 

 

Nadat de laatste hengst van een groep de piste heeft verlaten, komt de gehele groep terug in de piste 

voor de presentatie aan de hand in stap.  

 

Tijdens het rondstappen zal bekend gemaakt worden of de hengst wordt goedgekeurd en 

aangewezen voor de NRPS Hengstenshow, onder voorbehoud van de veterinaire onderzoeken en de 

inspectie van de hengstenmoeder. 

 

De veterinaire onderzoeken: 

De veterinaire onderzoeken staan omschreven in het Uitvoeringsbesluit hengstenselectie NRPS. 

Deze onderzoeken dienen zo snel mogelijk nadat de hengst onder voorbehoud is goedgekeurd te 

worden ondergaan. De uitslagen zijn bepalend voor de definitieve goedkeuring. 

 

De inspectie van de hengstenmoeder: 
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De procedure voor de inspectie van de hengstenmoeder staat omschreven in het Uitvoeringsbesluit 

hengstenselectie NRPS. De uitslag is medebepalend voor de definitieve goedkeuring. 

 

De goedkeurde hengsten worden na het afronden van de genoemde onderzoeken en de inspectie van 

de hengstenmoeder in het NRPS-nieuws gepubliceerd. 

 

e) De tweede bezichtiging 

 

De tweede bezichtiging bestaat uit een individuele presentatie aan de hand op stand, in stap en in 

draf. 

De hengsten komen daarna groepsgewijs terug voor de eindpresentatie aan de hand in stap voor de 

uitslag. De bevindingen van de veterinaire klinische keuring voorafgaand aan de tweede bezichtiging 

zullen meegewogen worden in de uitslag.  

 

Tijdens deze presentatie zal de commissie bekendmaken welke hengsten onder voorbehoud van de 

veterinaire onderzoeken en de inspectie van de hengstenmoeder worden aangewezen voor de 

presentatie tijdens de NRPS-hengstenshow. 

Op de NRPS-hengstenshow wordt de eventuele goedkeuring bekendgemaakt.  

 

De veterinaire onderzoeken: 

De veterinaire onderzoeken staan omschreven in het uitvoeringsbesluit hengstenselectie NRPS 2020. 

Deze onderzoeken dienen zo snel mogelijk nadat de tweede bezichtiging positief is doorlopen, te 

worden ondergaan. De uitslagen zijn bepalend voor de definitieve uitnodiging voor de NRPS-

hengstenshow. 

 

De inspectie van de hengstenmoeder: 

De procedure voor de inspectie van de hengstenmoeder staat omschreven in het Uitvoeringsbesluit 

hengstenselectie NRPS. De uitslag is medebepalend voor de definitieve uitnodiging voor de NRPS-

hengstenshow. 
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3) NRPS PONYHENGSTEN 

a) De eerste bezichtiging voor 3- en 4-jarige ponyhengsten 

 

• Controle van de identiteit van de hengst en meten van de schofthoogte  

• Inspectie op de harde bodem 

• Lineaire beoordeling 

• Vrij bewegen 

• Vrijspringen  

 

Identiteitscontrole en meten hengst: 

Voordat aan inspectie op de harde bodem begonnen mag worden, dient de hengst door een 

aangestelde controleur geïdentificeerd te worden aan de hand van zijn chip en het paardenpaspoort 

en daarna dient de schofthoogte gemeten te worden. 

 

Inspectie harde bodem 

Exterieurkeuring in stilstand, stap en draf. Geen beenbeschermers of bandages. 

Na binnenkomst dient de hengst direct opgesteld te worden voor de jury. Na inspectie in stilstand, 

stappen aan de hand, daarna draven aan de hand, een en ander op aanwijzen van de commissie of 

ringmeester. 

 

Lineaire beoordeling 

Na de inspectie op de harde bodem door de certificeringscommissie wordt de hengst lineair 

beoordeeld. Exterieurbeoordeling in stilstand, stap en draf. Geen beenbeschermers of bandages. 

 

Vrij bewegen en/of vrijspringen voor 3- en 4-jarige rijponyhengsten 

 

De hengsten zullen voor het vrij bewegen en vrijspringen in groepen ingedeeld worden. 

Na binnenkomst dient de hengst opgesteld te worden voor de jury. Daarna mag de hengst losgelaten 

worden. 

Enkel beenbeschermers aan de voorbenen zijn toegelaten. 

Na loslaten van de hengst dient de hengst, begeleid door het pistepersoneel, te galopperen/draven op 

de linker- en rechterhand. De voorbrenger van de hengst mag het pistepersoneel assisteren. 

 

Op aanwijzen van de jury worden drie oefensprongen gemaakt waarbij de laatste hindernis (D) eerst 

een steil is met schuine balk, bij de tweede sprong een verhoogde steil is, bij de derde sprong een 

oxer. Vervolgens wordt de oxer volgens onderstaande tabel op maximale hoogte gebracht. De jury 

geeft aan hoe vaak deze gesprongen moet worden. 

De jury heeft het recht om te allen tijde de hindernis en het aantal sprongen aan te passen. Zo kan 

eveneens de opdracht gegeven worden de oxer extra te verhogen. Voor afstanden en hoogtes: zie 

tabel. 

De hoogte van de hindernissen zal voor dressuur gefokte rijponyhengsten lager zijn. 

 

Na het vrijspringen 1 ronde (rechtsom) met de hengst aan de hand stappen en daarna direct de baan 

verlaten. Niet opnieuw opstellen. 

Nadat de laatste hengst van een groep de piste heeft verlaten, komt de gehele groep terug in de piste 

voor de presentatie aan de hand in stap. Tijdens het rondstappen zal bekend gemaakt worden welke 

hengsten het ster-predicaat ontvangen en welke hengsten aangewezen worden voor de tweede 

bezichtiging. 

 

Veterinaire klinische keuring: 

Direct na het rondstappen in de groep in de eerste bezichtiging dienen de hengsten die aangewezen 

zijn voor de tweede bezichtiging zich te melden voor de veterinaire klinische keuring. 
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b) De eerste bezichtiging voor 5-jarige ponyhengsten 

 

5-jarige rijponyhengsten dienen of het traject van 3- en 4-jarige rijponyhengsten te volgen of het traject 

van 6-jarige en oudere rijponyhengsten te volgen. De geregistreerde eigenaar dient dit bij het 

inschrijven van de hengst aan te geven. 

 

c) De eerste bezichtiging voor 6-jarige en oudere ponyhengsten: 

 

Deze bezichtiging bestaat uit: 

• Controle van de identiteit van de hengst en meten van de schofthoogte 

• Inspectie op de harde bodem 

• Lineaire beoordeling 

• Inspectie tijdens longeren 

• Inspectie/presentatie onder het zadel 

 

Identiteitscontrole en meten hengst: 

Voordat aan inspectie op de harde bodem begonnen mag worden, dient de hengst door een 

aangestelde controleur geïdentificeerd te worden aan de hand van zijn chip en het paardenpaspoort 

en daarna dient de schofthoogte gemeten te worden. 

 

Inspectie harde bodem: 

Exterieurkeuring in stilstand, stap en draf. Geen beenbeschermers of bandages. 

Na binnenkomst dient de hengst direct opgesteld te worden voor de jury. Na inspectie in stilstand, 

stappen aan de hand, daarna draven aan de hand, een en ander op aanwijzen de commissie of 

ringmeester. 

 

Lineaire beoordeling 

Na de inspectie op de harde bodem door de certificeringscommissie wordt de hengst lineair 

beoordeeld. Exterieurbeoordeling in stilstand, stap en draf. Geen beenbeschermers of bandages. 

 

Inspectie longeren: 

6-Jarige en oudere rijponyhengsten moeten geïnspecteerd worden tijdens het longeren tenzij de 

hengsten M-springen geklasseerd of Z1-dressuur geklasseerd zijn. De eigenaren van hengsten die in 

het buitenland geklasseerd zijn, dienen de klassering bij inschrijven schriftelijk aan te leveren bij 

aanmelding. Enkel beenbeschermers aan de voorbenen zijn toegelaten tijdens het longeren, geen 

bandages. 

 

Inspectie/presentatie onder het zadel van 6-jarige en oudere hengsten: 

Dressuur gefokte rijponyhengsten: 6-jarige en oudere ponyhengsten dienen onder het zadel 

gepresenteerd te worden waarbij, naast de drie basis gangen, tevens die verrichtingen getoond 

dienen te worden die passen bij de leeftijd en het prestatieniveau in de sport e.e.a. op aanwijzen van 

de hengstenkeuringscommissie. 

De presentatie onder zadel zal in principe geschieden in groepen.  

 

Spring gefokte rijponyhengsten: 6-jarige en oudere ponyhengsten dienen onder het zadel 

gepresenteerd te worden. Naast het tonen van de drie basis gangen, dienen diverse sprongen 

gemaakt te worden die passen bij de leeftijd en het prestatiesniveau in de sport e.e.a. op aanwijzen 

van de hengstenkeuringscommissie. 

 

Hengstenhouders kunnen aangeven dat hun ponyhengst voor beide disciplines getest mogen worden. 

 

Na de presentatie onder het zadel van de 6-jarige en oudere ponyhengsten komen de hengsten aan 

de hand (zonder zadel of beenbeschermers) groepsgewijs terug in de piste. Tijdens het rondstappen 

zal bekend gemaakt worden welke hengsten het sterpredicaat ontvangen en welke hengsten 

aangewezen worden voor de tweede bezichtiging. 

 

Veterinaire klinische keuring: 
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Direct na aanwijzing voor de tweede bezichtiging dienen de hengsten aangeboden te worden voor de 

veterinaire klinische keuring. 

 

d) Bezichtiging sporttraject 

 

Voor het sporttraject komen hengsten in aanmerking die voldoen aan de sportprestaties als 

omschreven in het Uitvoeringsbesluit Hengstenselectie NRPS. 

 

De bezichtiging bestaat uit: 

 

• Controle van de identiteit van de hengst en meten van de schofthoogte 

• Inspectie op de harde bodem 

• Lineaire beoordeling 

• Veterinair klinische keuring 

• Presentatie aan de hand op de zachte bodem 

 

Identiteitscontrole en meten hengst: 

Voordat aan inspectie op de harde bodem begonnen mag worden, dient de hengst door een 

aangestelde controleur geïdentificeerd te worden aan de hand van zijn chip en het paardenpaspoort 

en daarna dient de schofthoogte gemeten te worden. 

 

Inspectie harde bodem: 

Exterieurkeuring in stilstand, stap en draf. Geen beenbeschermers of bandages. 

Na binnenkomst dient de hengst direct opgesteld te worden voor de jury. Na inspectie in stilstand, 

stappen aan de hand, daarna draven aan de hand, een en ander op aanwijzen van de commissie of 

ringmeester. 

 

Lineaire beoordeling 

Na de inspectie op de harde bodem door de hengstenkeuringscommissie wordt de hengst lineair 

beoordeeld. Exterieurbeoordeling in stilstand, stap en draf. Geen beenbeschermers of bandages. 

 

Veterinaire klinische keuring 

Voor de presentatie aan de hand op de zachte bodem dient de hengst zicht te melden voor de 

veterinaire klinische keuring. 

 

Presentatie aan de hand op de zachte bodem 

De hengsten zullen voor de beoordeling aan de hand op de zachte bodem in een groep ingedeeld 

worden. Geen beenbeschermers of bandages. 

Na binnenkomst dient de hengst opgesteld te worden voor de jury. Daarna wordt op aangeven van de 

jury stap en draf aan de hand getoond waarna de hengst de baan kan verlaten. 

 

Nadat de laatste hengst van een groep de piste heeft verlaten, komt de gehele groep terug in de piste 

voor de presentatie aan de hand in stap.  

 

Tijdens het rondstappen zal bekend gemaakt worden of de hengst wordt goedgekeurd en 

aangewezen voor de NRPS Hengstenshow, onder voorbehoud van de veterinaire onderzoeken en de 

inspectie van de hengstenmoeder. 

 

 

 

De veterinaire onderzoeken: 

De veterinaire onderzoeken staan omschreven in het Uitvoeringsbesluit hengstenselectie NRPS 2020. 

Deze onderzoeken dienen zo snel mogelijk nadat de hengst onder voorbehoud is goedgekeurd te 

worden ondergaan. De uitslagen zijn bepalend voor de definitieve goedkeuring. 

 

De inspectie van de hengstenmoeder: 
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De procedure voor de inspectie van de hengstenmoeder staat omschreven in het Uitvoeringsbesluit 

hengstenselectie NRPS 2020. De uitslag is medebepalend voor de definitieve goedkeuring. 

 

De goedkeurde hengsten worden na het afronden van de genoemde onderzoeken en de inspectie van 

de hengstenmoeder in het NRPS-nieuws gepubliceerd. 

 

 

e) De tweede bezichtiging 

 

De tweede bezichtiging bestaat uit een individuele presentatie aan de hand op stand, in stap en in 

draf. De hengsten komen daarna groepsgewijs terug voor de eindpresentatie aan de hand in stap voor 

de uitslag. 

De bevindingen van de veterinaire klinische keuring voorafgaand aan de tweede bezichtiging zullen 

meegewogen worden in de uitslag. Tijdens deze presentatie zal de commissie bekendmaken welke 

hengsten onder voorbehoud van de veterinaire onderzoeken de inspectie van de hengstenmoeder 

wordt aangewezen voor de presentatie tijdens de NRPS-hengstenshow. Op de NRPS-hengstenshow 

wordt de eventuele goedkeuring bekendgemaakt.  

 

De veterinaire onderzoeken: 

De veterinaire onderzoeken staan omschreven in het uitvoeringsbesluit hengstenselectie NRPS 2020. 

Deze onderzoeken dienen zo snel mogelijk nadat de tweede bezichtiging positief is doorlopen, te 

worden ondergaan. De uitslagen zijn bepalend voor de definitieve uitnodiging voor de NRPS-

hengstenshow  

 

De inspectie van de hengstenmoeder: 

De procedure voor de inspectie van de hengstenmoeder staat omschreven in het uitvoeringsbesluit 

hengstenselectie NRPS. De uitslag is medebepalend voor de definitieve uitnodiging voor de NRPS-

hengstenshow. 
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TABEL 1: 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 

Springpaarden ± 50 cm 70 cm 120 cm 125 cm 

     

Springpony’s ± 50 cm 50 cm 100 cm 105 cm 

     

D pony ± 50 cm 50 cm 85 cm 90 cm 

E pony ± 50 cm 60 cm 95 cm 100 cm 

Kleine maat ± 40 cm 40 cm 75 cm 80 cm 

 

Afstand Hindernissen 

 I II III IV 

Springpaarden 250 cm 690 cm 730 cm 110 cm 

     

Springpony’s 225 cm 640 cm 690 cm 95 cm 

     

D pony 200 cm 600 cm 660 cm 90 cm 

E pony 225 cm 640 cm 690 cm 95 cm 

Kleine maat pony 180 cm 560 cm 630 cm 80 cm 

I II III IV 


