Stamboekreglement
Art. 1
Het Stamboekreglement regelt de registratie van Welsh Pony’s, Cobs, Welsh part-bred pony’s en
Nederlandse Welsh Rijpony’s. Dit reglement is gebaseerd op artikel 11 van de Statuten van de Vereniging
het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek. Dit reglement neemt de terminologie van deze statuten over.
Art. 2
2.1
De stamboekhouding kent een drietal stamboeken en dat zijn Veulenboek, een Basisboek en een
Stamboek.
2.2
Dieren die niet aan de registratie-eisen voor het Veulen- Basis- of Stamboek voldoen, worden in een
Registerboek ingeschreven.
II

Het Veulenboek, Basisboek en Stamboek

Art. 3
A.
Voor registratie in het veulenboek van de secties A, B, C en D komen pony’s in aanmerking, die qua
bloedvoering voldoen aan de eisen zoals die omschreven zijn in Hoofdstuk V art.10. en die:
1)
verwekt zijn door in Nederland ter dekking staande hengsten met een door het Nederlands
Welsh Pony en Cob Stamboek afgegeven deklicentie;
2)
in Nederland geïmporteerd zijn en voor inspectie en inschrijving worden aangeboden;
3)
als veulen in de moeder zijn ingevoerd en in Nederland zijn geboren;
4)
verwekt zijn door in Nederland ter dekking staande hengsten met een deklicentie van een ander
erkend Stamboek.
B. Voor registratie in het veulenboek van de sectie WPBR komen pony’s in aanmerking, waarvan
tenminste één (1) ouder voldoet aan de eisen voor inschrijving in één der secties van het Nederlands Welsh
Pony en Cob Stamboek of het NWR of die:
1)
verwekt zijn door in Nederland ter dekking staande hengsten met een door het Nederlands
Welsh Pony en Cob Stamboek afgegeven deklicentie;
2)
in Nederland geïmporteerd zijn en voor inspectie en inschrijving worden aangeboden
3)
als veulen in de moeder geïmporteerd zijn en in Nederland zijn geboren
4)
verwekt zijn door hengsten die in een voor die rassen erkend stamboek zijn ingeschreven en
daar tot de dekdienst zijn toegelaten.
Vanaf 3-jarige leeftijd kunnen alle in het veulenboek ingeschreven pony’s promoveren naar het Stamboek
met uitzondering van WPBR-pony’s die minder dan 12,5% Welsh-bloed voeren
C.
Voor registratie in het veulenboek van het NWR komen pony’s in aanmerking voor wat betreft de
bloedvoering aan de eisen voldoen zoals omschreven in Hoofdstuk V art.10. en die:
1)

verwekt zijn door NWR-stamboekhengsten
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Verwekt zijn door voor de NWR-fokkerij bij besluit van het bestuur toegelaten hengsten die in
een ander erkend Welsh-rijponystamboek zijn ingeschreven en daar tot de dekdienst zijn toegelaten. Deze
hengsten dienen naast Welsh-bloedvoering uitsluitend te beschikken over een bloedvoering van Engels
Volbloed, Arabisch Volbloed danwel Anglo-Arabisch Volbloed. De juistheid van de afstamming van deze

hengsten dient door middel van DNA-onderzoek vastgesteld te zijn. Deze hengsten dienen eveneens een
met het door het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek gehanteerde verrichtingsonderzoek,
vergelijkbaar onderzoek, te hebben doorlopen. Het bestuur kan in uitzonderingsgevallen besluiten dat de
laatstgenoemde voorwaarde niet geldt als de verwachting gerechtigd is dat de betrokken hengst een
bijzondere bijdrage kan leveren. Van het toelatingsbesluit van het bestuur kan de verplichting deel
uitmaken dat voor handhaven van de toelating alle in Nederland geboren veulens van deze hengst worden
getoond.
Art. 4
Tot registratie in het Veulenboek zal voorts niet worden overgegaan dan nadat: bij de voorgeschreven
inspectie tot inschrijving is besloten en het voor inschrijving verschuldigde recht aan de penningmeester
van de Vereniging is voldaan.
Art. 4a
In het basisboek van de secties A,B,C, D en WPBR worden die hengsten opgenomen die voor de dekdienst
worden ingezet conform de regels die daarvoor gelden en die niet zijn opgenomen in het Stamboek van het
NWPCS.
III

Geboortebericht

Art. 5
Tot inschrijving in het Veulenboek zal niet worden overgaan tenzij:
a. het geboortebewijs van de in te schrijven pony binnen 14 dagen na de geboorte wordt ontvangen en de
daarop vermelde geboortedatum, mede gelet op de draagtijd, overeenstemt met de datum van dekking van
de moeder;
b. bij controle is gebleken, dat de gegevens omtrent de moeder en het veulen, op het dekbewijs en het
geboortebericht vermeld, als juist kunnen worden aanvaard;
c. het door de aanvrager voor de inschrijving verschuldigde recht aan de penningmeester van de
Vereniging is voldaan.
IV

Het stamboek en de inschrijvingsregels

Art. 6
In het stamboek worden die dieren ingeschreven waarvan bij keuring volgens het keuringsreglement is
vastgesteld dat zij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en welke dieren reeds zijn geregistreerd in het
Veulenboek of het Basisboek. Voorst geldt dat de dieren moeten voldoen aan de in artikel 11 aangegeven
hoogtematen. De inschrijving van merries is definitief.
Een basisboekhengst kan:
- op grond van de resultaten van een veterinair onderzoek,
- op grond van een niet correct DNA patroon,
- op grond van de resultaten van een verrichtingsonderzoek, (sectie NWR) geweigerd worden voor
inschrijving in het Stamboek.
Een stamboekhengst kan op grond van zijn fokresultaten uit het Stamboek naar het Basisboek worden
teruggeschreven. Een basisboekhengst kan op grond van de resultaten van een vrijwillig getoonde collectie
afstammelingen een positief advies krijgen voor deelname aan de stamboekinschrijving. De selectiecriteria
waaraan voldaan moet zijn om een dier van het Basisboek naar het Stamboek te laten promoveren zijn
geformuleerd in bijlage 2.

Art. 7
Tot inschrijving in het Stamboek zal niet worden overgegaan dan nadat is gebleken dat het dier vóór 1
september van het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 3 jaar zal bereiken. Tot inschrijving in het
Stamboek zal eerst worden overgegaan, nadat door de aanvrager het voor inschrijving verschuldigde recht
aan de penningmeester van de Vereniging is voldaan.
Art. 8
Wanneer een dier voor inschrijving in het Stamboek in aanmerking komt, wordt het bewijs van inschrijving
in het Veulenboek of Basisboek voorzien van een gewaarmerkte aantekening dat de pony in het Stamboek
is ingeschreven. Dit bewijs wordt daarna zo spoedig mogelijk opnieuw aan de eigenaar van de pony in
bewaring gegeven.
Art. 9
Inschrijving in het Veulenboek geschiedt met inachtneming van de volgende inschrijvingsregels:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Stamboekhengst
Stamboekhengst
Basisboekhengst
Basisboekhengst
Stamboekhengst
Basisboekhengst
Registerhengst

x
x
x
x
x
x
x

Stamboekmerrie
= Veulenboekveulen
Basisboekmerrie
= Veulenboekveulen
Stamboekmerrie
= Veulenboekveulen
Basisboekmerrie
= Veulenboekveulen
Registermerrie
= Registerveulen
Registermerrie
= Registerveulen
Register-, Veulenboek of Stamboekmerrie = Registerveulen

Voor de secties NWR en WPBR geldt dat alleen tot inschrijving in het Veulenboek wordt overgegaan in
de ad a. en b. genoemde gevallen en bij nakomelingen van hengsten die op basis van een bestuursbesluit tot
de dekdienst zijn toegelaten.
Basisboekhengsten die ingezet worden voor de dekdienst dienen te voldoen aan de selectiecriteria zoals die
gesteld zijn in hoofdstuk 4.
Nakomelingen van hengsten, die door een erkend Europees Stamboek zijn goedgekeurd en geboren uit
merries die in onze registratie voorkomen, die als gevolg van Europese regelgeving door onze vereniging
erkend moeten worden, worden geregistreerd in het veulenboek. Registratie zal geschieden op basis van
dekbonnen / geboorteberichten die door één van de bedoelde stamboekverenigingen worden verstrekt.
V

Secties

Art. 10
Bij inschrijving worden de dieren in een der navolgende secties ingedeeld:
Sectie A voor Welsh Mountain Pony’s met een stokmaathoogte niet boven 1.22 meter (12.0 hands);
Sectie B voor Welsh Pony’s met een stokmaathoogte niet boven 1,37 meter (13.2 hands);
Sectie C voor Welsh Pony’s (Cob-type) met een stokmaathoogte niet boven 1.37 meter (13.2 hands);
Sectie D voor Welsh Cobs vanaf 1.37 meter (13.2 hands);
Sectie WPBR voor Welsh-rijpony’s waarvan tenminste één (1) van de ouders in één van de in artikel
2 van dit reglement genoemde boeken is ingeschreven. Voor wat betreft de merries geldt een stokmaat tot
een hoogte van 1,569 meter. Voor hengsten geldt eveneens een stokmaat met een maximum van 1,569
meter. Voor deze sectie geldt tevens dat in het Veulenboek en in het Stamboek alleen die pony’s kunnen
worden ingeschreven die minimaal 12,5 % Welsh-bloed voeren. Pony’s die qua bloedvoering onder de
genoemde grens blijven, worden geregistreerd in het Register.
NWR voor Welsh-rijpony’s met een afstamming die niet minder dan 25 % Welsh-bloed aangeeft, en
de overige bloedvoering bij minder als 100% Welsh, uitsluitend bestaat uit Engels Volbloed, Arabisch

Volbloed of Anglo-Arabisch Volbloed. Voor merries geldt dat bij inschrijving in het NWR een minimale
stokmaat van 1,38 meter gemeten moet zijn en dat er een maximum van 1,569 meter aan gesteld is. Voor
hengsten gelden bij inschrijving in het NWR dezelfde stokmaten.
Zie ook Hoofdstuk II art.3c.
Al de aangegeven hoogtematen gelden als richtlijnen naar de leeftijd van 3 jaar.
De inschrijving geschiedt naar het systeem van de Welsh Pony en Cob Society in het Verenigd Koninkrijk,
waarbij voor wat betreft de afstamming de navolgende tabel geldt:
AxA=A
AxB=B
A X C = C of D

BxA=B

C x C = C of D

BxB=B

C x D = C of D

B x C = C of D

A x D = C of D

B x D = C of D

A x WPBR= WPBR

D x D = C of D
C x NWR = WPBR

B x WPBR= WPBR

D x NWR = WPBR

N.B.: C of D afhankelijk van de stokmaat.
Deze tabel wordt voor de sectie NWR aangevuld als volgt, mits voldoende percentage Welsh
bloed:
NWR x NWR = NWR
Deze tabel wordt voor de sectie WPBR aangevuld als volgt, mits voldoende percentage Welsh
bloed:
A x WPBR = WPBR

A x NWR = WPBR

B x WPBR = WPBR

B x NWR = WPBR

C x WPBR= WPBR

C x NWR = WPBR

D x WPBR = WPBR

D x NWR = WPBR

NWR x WPBR = WPBR
WPBR x WPBR = WPBR Deze registratie is eveneens bedoeld voor kruisingen met dieren
die bij andere erkende Welshstamboeken zijn ingeschreven en die conform Europese regelgeving erkend
dienen te worden.
Sectie A is gesloten voor dieren afstammende van een sectie B, C, D, NWR of WPBR ouder.
Sectie B is gesloten voor dieren afstammende van een sectie C, D, NWR of PBWR ouder.
De secties C en D zijn gesloten voor dieren, afstammende van een sectie NWR of WPBR ouder.
Het NWR is gesloten voor dieren, die afstammen van een A, B, C, D of WPBR -ouder tenzij hengsten uit
deze secties bij bestuursbesluit tot de dekdienst in het NWR zijn toegelaten. (Afstammelingen uit een Bmoeder die voor het overige voldoen aan de inschrijvingscriteria van het NWR, kunnen op een leeftijd van
3 jaar in het NWR, na inspectie, worden ingeschreven.)
Vanuit het WPBR kunnen driejarigen in het NWR worden geregistreerd mits:
- Zij qua bloed voldoen aan de eisen, gesteld door de registratie in het NWR
- De vader met postief gevolg een verrichtingsonderzoek heeft afgelegd.
- Zij op de keuring minimaal een 2e premie hebben gehaald.

Overschrijving van een dier van de ene sectie naar de andere sectie is als regel niet toegestaan.
Art. 11
Het Veulenboek, het Basisboek en het Stamboek voor de secties A, B, C en D zijn onderverdeeld in
boeken voor volgeregistreerde en niet-volgeregistreerde (appendix) dieren. Voor deze secties geldt de
volgende regel:
slechts dieren van een vol-geregistreerde vader en van een vol-geregistreerde of FS2-moeder komen
voor volle registratie in aanmerking.
Art. 12
Alle in het Veulenboek, het Basisboek en het Stamboek van de sectie NWR of WPBR ingeschreven pony’s
zullen worden geregistreerd met een percentage, aangevende welk aandeel origineel Welsh bloed de
afstamming voert.
VI

In- en overschrijvingsbepalingen

Art. 13
Bij inschrijving zullen de volgende gegevens worden geregistreerd:
a.
naam, nummer en sectie;
b.
datum en jaar van inschrijving;
c.
geslacht, kleur en bijzondere kentekenen;
d.
geboortejaar en zo mogelijk datum van geboorte;
e.
afstamming, zo mogelijk in vier geslachten;
f.
naam en woonplaats van de fokker;
g.
naam en woonplaats eigenaar;
h. bij dieren van 3 jaar en ouder zo mogelijk de stokmaat.
Art. 14
Ten bewijze van de inschrijving in het Veulenboek, het Basisboek en het Stamboek zal een gewaarmerkt
bewijs van inschrijving, waarvan het model door het Bestuur van de Vereniging wordt vastgesteld en dat
verenigingseigendom blijft, aan de eigenaar van het dier in bewaring worden gegeven.
Art. 15
A.
Het bewijs van inschrijving is slechts geldig in handen van hem/haar, die daarop als eigenaar van de
pony is vermeld.
B.
Degene die het bewijs van inschrijving van de pony onder zich heeft is verplicht dit bewijs aan de
Vereniging te doen toekomen binnen 2 weken nadat de pony door de dood of door verkoop aan zijn handen
is onttrokken.
C.
De verkoper is verplicht bij toezending wegens verkoop nauwkeurig de naam en het adres van de
koper te vermelden indien deze hem/haar bekend zijn.
D.
Wanneer aan het gestelde in lid B niet wordt voldaan kan het Bestuur van de Vereniging het bewijs
van inschrijving nietig verklaren.
E.
Een bewijs van afstamming dat door de stamboekvereniging is afgegeven en op naam van de
vermoedelijke eigenaar van de betrokken pony is gesteld kan niet als wettig eigendomsbewijs aangemerkt
worden.
Art. 16
Leden der Vereniging dienen binnen 6 weken na aankoop te verzoeken de door hen aangekochte dieren op
hun naam over te schrijven.

Art. 17
Tot de in artikel 16 bedoelde overschrijving zal niet worden overgegaan dan nadat door de koper het voor
inschrijving verschuldigde recht aan de penningmeester van de Vereniging is voldaan.
Art. 18
Ten bewijze van de overschrijving geeft de Vereniging het bewijs van inschrijving voorzien van een
gewaarmerkte verklaring van de overschrijving aan de koper in bewaring.
VII

Predikaten

Art. 19
Het bestuur van de Vereniging kan aan de hand van de door de ledenraad vast te stellen regelen aan dieren
predikaten verlenen, welke predikaten in de boeken van de Vereniging worden aangetekend.
Zie bijlage 1.
VIII

DNA Onderzoek

Art. 20
Het bestuur is bevoegd om in hier aangegeven gevallen het DNA-patroon van hengsten, merries en veulens
te doen vaststellen door een daartoe erkend Laboratorium, daartoe door het Bestuur aan te wijzen.
Het DNA-patroon dient te worden vastgesteld en gecontroleerd op juistheid van de beide ouderdieren van
in Stamboek op te nemen hengsten :
a. van alle hengsten die in het Stamboek worden ingeschreven, alsmede van merries waarvan voor het
eerst een zoon in het Stamboek wordt ingeschreven;
b. Van alle nieuw in te schrijven basisboekhengsten, alsmede beide ouders indien dit nog niet bekend is.
In het geval dat de ouders van een basisboekhengst niet meer leven en het onmogelijk is om op een andere
wijze DNA materiaal te verkrijgen, dan kan de betreffende hengst bij bestuursbesluit vrijgesteld worden
van DNA onderzoek.
c. van alle merries terzake waarvan gerede twijfel bestaat over de afstamming; en van alle merries
waarvan voor het eerst een zoon voor de dekdienst als stamboekhengst ingezet zal worden.
d. van alle veulens terzake waarvan gerede twijfel bestaat over de afstamming, in welk geval zo mogelijk
ook van de moeder het DNA-patroon dient te worden vastgesteld;
e. van alle pony’s die verwekt zijn door middel van geïmporteerd sperma + de ouders;
f. in alle gevallen waarin het Bestuur op goede gronden meent dat kennisneming van het DNA-patroon
van belang is voor vaststelling van de juistheid van de afstamming. Indien de eigenaren hun medewerking
aan een dergelijk onderzoek weigeren kan het Bestuur het betrokken dier uit de boeken verwijderen dan
wel registratie weigeren. De kosten van dit onderzoek komen ten laste van de betreffende eigenaar. Het
Bestuur is bevoegd hiervan ontheffing te verlenen in welk geval de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste
van de Vereniging komen.
IX

Overige bepalingen

Art. 21
Wanneer het Bestuur op goede gronden aanneemt dat het bewijs van inschrijving verloren is gegaan, zal dit
bewijs nietig worden verklaard en desgevraagd een duplicaat-bewijs van inschrijving aan de eigenaar van
het dier in bewaring worden gegeven tegen een vast te stellen tarief.
Art. 22
De leden-hengstenhouders hebben de verplichting om van elke merrie die door hun hengst is gedekt voor 1

november van het lopende jaar een heffing in de kas der Vereniging te storten. Deze heffing wordt conform
vastgesteld.
Art. 23
Het Bestuur is bevoegd om de in dit reglement genoemde termijnen te verlengen, wanneer bijzondere
omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Art. 24
Het in dit reglement genoemde aan de penningmeester van de Vereniging te betalen recht wordt op voorstel
van het Bestuur door de Ledenraad vastgesteld.
X

Strafbepalingen

Art. 25
Het niet nakomen van of het opzettelijk handelen in strijd met dan wel valselijk voldoen aan, alsmede de
poging om valselijk te voldoen aan enige verplichting bij dit reglement aan de leden van der Vereniging
opgelegd kan door het Tuchtcollege van de Vereniging worden bestraft conform het bepaalde in hoofdstuk
V van de Statuten van de Vereniging.
Dit stamboekreglement treedt in werking per 1 november 1999, voor zover nog niet reeds ingevoerd na
goedkeuring Ledenraad in 1998 en 1999.
Dit stamboekreglement is gewijzigd bij besluit van de ledenraad van 2 december 2002.

Stamboekreglement - Bijlage 1
Predikaten
Predikaten voor hengsten:
Preferent:
Hengsten die uitzonderlijk goed blijken te fokken kunnen in aanmerking komen voor de predikaat
preferent. Hiervoor moet een hengst via zijn nakomelingen minimaal 50 punten hebben behaald, volgens
onderstaande puntentelling. Daarnaast moet een hengst minimaal 2 stamboekhengsten en 5
predikaatmerries hebben voortgebracht.
1ste premie een- en tweejarigen 0,5 punt
1ste premie v.a. 3 jaar

1 punt

2e bezichtigingshengst

1 punt

sterpredikaat

2 punten

voorlopig keur

3 punten

keur

4 punten

preferent

5 punten

elite

7 punten

stamboekhengst

5 punten

Veulenpremies tellen niet mee en een nakomeling kan slecht eenmaal worden meegerekend.
Elite:
Om voor het predikaat elite in aanmerking te komen, moet het aantal behaalde punten minimaal 75 zijn,
volgens dezelfde puntentelling als vermeld bij preferent. De hengst moet 4 stamboekhengsten en 10
predikaatmerries hebben voortgebracht.

Sportpony:
conform laatste artikel bij merries en ruinen.
Prestatiepony:
Op basis van de prestaties van de nakomelingen in alle sportdisciplines op minimaal M + 1
winstpuntniveau.
Tuigpony’s: Volgens een door de ledenraad op advies van de Rijtechnische Commissie vast te stellen
puntensysteem. Voor de secties A, B, C, D geldt een minimum aantal van 10 nakomelingen. Voor de sectie
NWR en WPBR geldt een minimum van 25 nakomelingen.
Predikaten voor merries en ruinen:
Ster:
Exterieurpredikaat voor stamboekmerries en ruinen, dat van 3 jarige leeftijd kan worden behaald (niet
langer verplicht dat de merrie een veulen aan de voet heeft).
Voorlopig Keur
Exterieurpredikaat voor de betere stermerries, die hiermee worden aangewezen voor het afleggen van een
verrichtingstest, zoals genoemd onder het predikaat Keur.
Keur:
Predikaat voor de betere stermerrie, die een verrichting met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel sportpony
is.
Preferent:
Op basis van de exterieurbeoordelingen van de afstammelingen. De eisen zijn als volgt:
Een merrie komt in aanmerking voor het preferentschap, wanneer zij minstens drie nakomelingen heeft, die
samen minimaal 4 punten hebben behaald. Minstens twee van deze nakomelingen moeten de punten
behaald hebben op de leeftijd van drie jaar of ouder. Veulenpremies tellen niet mee voor het
preferentschap.
De puntentelling is als volgt:
* 1 punt wordt toegekend voor:
a 1e premiemerrie van 1 jaar of ouder
b 1e premiehengst of ruin van 1 jaar of ouder
c een 2e bezichtigingshengst
* 2 punten worden toegekend voor:
d een keurmerrie
e een stamboekhengst
Elite:
Voor dit predikaat wordt de eis gesteld, dat minstens het dubbele aantal punten moet worden behaald, over
het dubbele aantal nakomelingen, dat vereist wordt voor het preferentschap. Dus minstens 8 punten over
minstens zes nakomelingen, waarvan minstens vier op driejarige of oudere leeftijd.
De puntentelling is dezelfde als voor het preferentschap.
Sportpony:
Voor de selectie A, B en C pony's, dit zijn tevens wedstrijdcategorie A, B en C pony's met een maximale
stokmaat tot 1,38 m, zijn de voorwaarden betreffende het verkrijgen van het sportpredikaat in de discipline
dressuur gesteld op L2 plus 10 winstpunten en in de discipline springen op klasse M plus 10 winstpunten.

Voor de selectie D, NWR en WPBR, dit zijn tevens de wedstrijdcategorie D en E met een stokmaat boven
de 1,37 m, zijn de voorwaarden betreffende het verkrijgen van het sportpredikaat in de discipline dressuur
gesteld op M2 plus 10 winstpunten en in de discipline springen op klasse M plus 10 winstpunten.
Voor menpony's zijn de voorwaarden in de disciplines dressuur en vaardigheid gesteld op M plus 10
winstpunten.
Prestatiepony
Op basis van de prestaties van de nakomelingen in alle sportdisciplines op minimaal M + 1
winstpuntniveau.
Tuigpony’s: Volgens een door de ledenraad op advies van de Rijtechnische Commissie vast te stellen
puntensysteem.
Voor alle secties en het NWR geldt een minimum aantal van 3 nakomelingen.

Stamboekreglement - Bijlage 2
Selectiecriteria:
Om een dier te laten promoveren van het Veulenboek of het Basisboek naar het Stamboek zijn
selectiecriteria noodzakelijk, als vermeldt in dit stamboekreglement.

