
Dagorde nationale hengstenkeuring 

 
Manège Woutershof – Stevoortse Kiezel 100 – Kuringen (Hasselt) 
 
Rubriek 1: jonge en nieuwe hengsten 
• Meting 
• Voorstelling aan de hand 
• Voorstelling op harde bodem 
• Vrijspringen  
• Veterinaire keuring  
 
Rubriek 2: vierjarige hengsten 
Rubriek 3: vijf- en zesjarige hengsten 
Rubriek 4: zeven- tot tienjarige hengsten 
Rubriek 5: oudere hengsten 
Rubriek 6: hengsten voor drie jaar goedgekeurd 
Rubriek 7: hengsten voor het leven goedgekeurd 
 
Afhankelijk van het jaar van hun goedkeuring: 
 
Rubriek 8: zadelproef 
Rubriek 9: springproef 
Rubriek 10: cross 
 
Rubriek 11: kroonproeven 
 
Rubriek 12: dekhengsten buiten categorie 
 
KAMPIOENSKEURING 
 
Aanvang van de meting jonge hengsten: 9u30 
Aanvang van de keuringsonderdelen in de piste: 10u00 
 
Voor meer informatie betreffende de hengstenkeuring, kan u het stamboek 
contacteren. 
 



Keuringsreglement nationale hengstenkeuring 

 
1. Elke pony dient vergezeld te zijn van zijn afstammingsbewijzen en van een 

maximaal 12 maanden oud vaccinatieattest (influenza). De basisinentingen 
mogen maximaal 8 weken uit elkaar liggen. In gebreke gesteld zal hij worden 
uitgesloten. 

2. Elke voorgestelde pony dient, met inbegrip van de veterinaire keuring, voorzien te 
zijn van een hoofdnummer. 

3. Deze hoofdnummers worden afgehaald op het plaatselijke secretariaat mits 
betaling van een waarborg. De nummers worden bij het einde van de keuring 
terug ingeleverd waarbij de waarborg terugbetaald wordt. 

4. Pony’s voorzien van andere nummers dan deze door ons secretariaat afgeleverd, 
worden geweigerd. 

5. Vooraleer de hengsten de ring mogen betereden, dient er aan alle financiële 
verplichtingen – conform het ledenblad en andere – voldaan te zijn. 

6. Niet eerder goedgekeurde hengsten dienen onbeslagen aangeboden te worden. 
Voor de keuring aan de hand wordt geen enkele vorm van beenbescherming 
toegestaan. 

7. Elke pony mag in de ring voorgesteld worden door één monsteraar met een 
monsterknecht. Tijdens het vrijspringen van de pony’s mogen er zich naast de 
monsteraar, twee monsterknechten in de ring bevinden. 

8. Monsteraar en monsterknecht mogen zich uitsluitend in de ring begeven, voorzien 
van witte kledij, zonder publiciteit, behoudens publiciteit van het stamboek. 

9. Storend gebruik van de zweep is verboden. Plastic zakken of andere materialen 
bevestigd aan de zweep dienen te worden verwijderd. 

10. De door de jury uitgebrachte resultaten zijn niet voor discussie vatbaar. Noch de 
organisatie, noch de beheerraad hebben in deze enige functie en kunnen 
derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Na de keuring kan iedere eigenaar 
van zijn pony(‘s) schriftelijk een keuringsverslag aanvragen op het secretariaat. 

11. Na de keuring zal van de aangewezen hengsten monsters worden afgenomen ter 
controle van de juistheid van de afstamming. 

12. De beheerraad, in samenspraak met de fokraad, behoudt zich het recht voor 
eventuele ongeregeldheden te bestraffen met uitsluiting van de betrokken pony. 

13. Noch de beheerraad, noch de fokraad, noch de eigenaar/uitbater van de manege 
zijn verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens en na de keuring. En 
dit zowel in als buiten de keuringsbaan. 

14. De leeftijd van de ruiter is vastgelegd op maximum 18 jaar (d.w.z. tot en met 31 
december van het jaar waarin de ruiter 18 jaar wordt) voor de hengsten die 
deelnemen aan de proeven en aan de kandidaat-kroonmerries.  

15. Aan de ruiters van de vrije nummers worden geen eisen qua leeftijd gesteld. 
16. Eigenaars die een hengst aanbieden, verbinden zich door hun inschrijving de 

statuten, de reglementen en de algemene bepalingen van de selectie na te leven. 
Het volledige reglement kan u nalezen op www.newforestpony.be  

 
 



Inschrijvingsformulier nationale hengstenkeuring  

   
Naam van de hengst: ………………………………………..   
  
Stamboeknummer: ………………………………………..  
    
Naam van de vader: ………………………………………..   
  
Stamboeknr van de vader: ………………………………………..   
  
Naam van de moeder: ………………………………………..   
  
Stamboeknr van de moeder: ………………………………………..  
   
      
      
Naam van de eigenaar: ………………………………………..   
  
Adres: ………………………………………..     
 ……………………………………….. 
     
Tel: ……………………………………….. 
  
E-mail: ……………………………………………….. 
 
Handtekening eigenaar ……………………………………….. 
  
Gelieve dit formulier in drukletters in te vullen en samen met een kopie van het 
inschrijvingsbewijs te verzenden naar het stamboek.  
Beide documenten en de betaling moeten vóór 9 oktober 2022 op het secretariaat 
toekomen.  
  
Asbl BNFPS vzw 
Doornebosstraat 5 
B-3500 Hasselt 
 
 



Présentation nationale des étalons 

 
Manège Woutershof – Stevoortse Kiezel 100 – Kuringen (Hasselt) 
 
Rubrique 1: jeunes et nouveaux étalons 
 Contrôle de la taille 
 Présentation en main 
 Présentation sur sol dur 
 Sauter en liberté 
 Contrôle vétérinaire pour ceux qui sont indiqués 
 
Rubrique 2: étalons 4 ans 
Rubrique 3: étalons 5 et 6 ans 
Rubrique 4: étalons 7 à 10 ans 
Rubrique 5: étalons +10 ans 
Rubrique 6: étalons agréés pour 3 ans 
Rubrique 7: étalons agréés pour la vie 
 
Dépendant de l’année de leur agrégation: 
 
Rubrique 8: épreuve montée 
Rubrique 9: épreuve de saut d’obstacle 
Rubrique 10: cross 
 
Rubrique 11: épreuve couronne 
 
Rubrique 12: étalons hors catégorie 
 
CHAMPIONNAT 
 
Début du contrôle de la taille : 9h30 
Début de la présentation en piste: 10h00 
 
Vous pouvez contacter le studbook pour plus de renseignements concernant la 
présentation des étalons. 
 
 



Feuille d’inscription présentation nationale des étalons 

   
Nom de l’étalon: ……………………………………….. 
     
N° Studbook: ……………………………………….. 
     
Nom du père: ……………………………………….. 
     
N° Studbook du père: ………………………………………..   
  
Nom de la mère: ………………………………………..  
    
N° Studbook de la mère: ………………………………………..  
      
Nom du propriétaire: ………………………………………..   
  
Adresse:  ………………………………………..     
    ………………………………………..  
    
N° de tél:  ……………………………………… 
 
E-mail : ………………………………………….. 
  
Signature propriétaire ……………………………………….. 
  
Merci de remplir le formulaire en majucules et d’ajouter une copie du certificat 
d’inscription au studbook. Envoyez-les au studbook.  
Le feuille d’inscription et le paiement doivent être reçu avant 9 octobre 2022 
  
Asbl BNFPS vzw 
Doornebosstraat 5 
B-3500 Hasselt 

 


