
PREDICATEN SYSTEEM NWPCS 

1 

 

ALGEMENE BEPALINGEN PREDICATEN SYSTEEM 

 
Nieuw ten opzichte van het voorgaande stelsel 

 
1. Het voorlopig-Keur predicaat wordt omgezet naar Keur. 
2. Het  predicaat Keur wordt omgezet naar Kroon. 
3. Nieuw voor hengsten: 

a. Ster predicaat voor de betere hengsten die in tweede bezichtiging zijn gekomen doch 
niet in het hoofdstamboek als stamboekhengst worden ingeschreven 

b. Excellent predicaat voor stamboekhengsten op basis van sportprestaties van 
nakomelingen 

4. Nieuw predicaat merries en hengsten: excellent, op basis van sportprestaties van 
nakomelingen 

5. De puntentelling die onderliggend is voor de predicaten Prestatie, Excellent, Preferent en Elite 
 
Predicaten op basis van exterieur en eigen sportprestaties, 3-jarige en oudere merries en 
ruinen  

 
1. STER 
2. KEUR   (voormalig Voorlopig Keur) 
3. KROON (voormalig Keur + IBOP) (of i.p.v. IBOP, sportniveau voor pony’s uit de 

wedstrijdcategorie A/B, met een maximum stokmaat van 1.26,9 m dressuur minimaal L1 +1 
winstpunt.  
Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie C/D/E, met een stokmaat vanaf 1.27 m, dressuur 
minimaal M1 +1 winstpunt.  
Overige disciplines voor pony’s uit de wedstrijdcategorie A/B, met een maximum stokmaat van 
1.26,9m  L1 +1 winstpunt.  
Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie C/D/E, met een stokmaat vanaf 1.27 m M1 +1 winstpunt. 
Tevens voldoen pony’s uit alle mogelijke wedstrijdcategorieën die aan FEI wedstrijden hebben 
deelgenomen waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het  hoogst landelijke niveau 
bij de KNHS.) 

4. SPORT  
 
STER 
Exterieurpredicaat voor de betere stamboekmerries en ruinen, dat vanaf driejarige leeftijd kan worden 
behaald. 
 
KEUR 
Exterieurpredicaat voor de betere stermerries, die hiermee ook worden toegelaten voor het afleggen 
van een aanlegtest (de IBOP), zoals genoemd bij het predicaat Kroon. Deze stermerries moeten op 
het moment van keuring een veulen aan de voet hebben lopen, of in een eerder jaar een 
geregistreerd veulen hebben gefokt. 
 
KROON 
Predicaat voor de keurmerries, die een IBOP aanlegtest met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel 
sportpony is. De aanlegtest bestaat uit een rijproef of een aangespannen proef, als een merrie het 
predicaat sport heeft is de IBOP niet nodig. 
 
SPORT 

Dit predicaat wordt verleend op basis van de eigen sportprestaties. 
- Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie A/B, met een maximum stokmaat van 1.26,9 m: 
De voorwaarden zijn gesteld op: minimaal L2 +10 winstpunten voor de discipline dressuur, of 
minimaal L +10 winstpunten voor de discipline springen.  
- Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie C/D/E, met een stokmaat vanaf 1.27 m: 
De voorwaarden zijn gesteld op: minimaal M2 +10 winstpunten voor de discipline dressuur, of 
minimaal M +10 winstpunten voor de discipline springen. 
Voor menpony’s uit alle mogelijke wedstrijdcategorieën zijn de voorwaarden in de discipline dressuur 
en vaardigheid gesteld op: minimaal M +10 winstpunten 
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Tevens voldoen pony’s uit alle mogelijke wedstrijdcategorieën die aan FEI wedstrijden hebben 
deelgenomen waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het  hoogst landelijke niveau bij de 
KNHS 
      
Predicaten merries op basis van prestaties nakomelingen 

 
5. Preferent, op basis van punten verkregen op grond van keuringsresultaten van minimaal 4 

nakomelingen 
6. Elite, op basis van punten verkregen op grond van keuringsresultaten van minimaal 8 

nakomelingen  
7. Prestatie, op basis van sportprestaties van minimaal 3 nakomelingen, respectievelijk 6 

nakomelingen 
8. Excellent, op basis van sportprestaties van minimaal 5 nakomelingen, respectievelijk 10 

nakomelingen 
 
PREFERENT 
Een merrie kan het predicaat preferent toegekend krijgen zodra er door minimaal vier nakomelingen 
uit haar geboren minimaal 12 punten behaald zijn. Minimaal twee van deze nakomelingen moeten 
deze punten behaald hebben op minimaal driejarige leeftijd.  
Dit predicaat kan tevens postuum toegekend worden. 
 
ELITE 
Een merrie kan het predicaat elite toegekend krijgen zodra er door minimaal acht nakomelingen uit 
haar geboren minimaal 24 punten zijn behaald. Minimaal vier van deze nakomelingen moeten deze 
punten behaald hebben op minimaal drie jarige leeftijd.  
Dit predicaat kan tevens postuum toegekend worden. 
 
PRESTATIE 
- Pony’s uit de wedstrijdcategorieën A en B met een stokmaat t/m 1.26,9 m:  

Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van minimum aantal van 3 nakomelingen in 
alle sportdisciplines op minimaal L1 + 1 winstpunt niveau.  
- Pony’s uit de wedstrijdcategorieën C/D en E met een stokmaat vanaf 1.27 m:  
Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van minimaal 6 nakomelingen in alle 
sportdisciplines op minimaal M1 + 1 winstpunt niveau. Tevens voldoen pony’s uit alle mogelijke 
wedstrijdcategorieën die aan FEI wedstrijden hebben deelgenomen waarvan het niveau minimaal 
vergelijkbaar is met het hoogste landelijke niveau bij de KNHS.  
Dit predicaat kan tevens postuum toegekend worden. 
 
EXCELLENT 

- Pony’s uit de wedstrijdcategorieën A en B met een stokmaat t/m 1.26,9 m:  
Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van minimum aantal van 5 nakomelingen in 
alle sportdisciplines op minimaal L1 +1 winstpunt niveau en daarvan heeft minimaal 1 nakomeling de 
hoogst haalbare klasse voor de betreffende wedstrijdcategorieën behaald.  
- Pony’s uit de wedstrijdcategorieën C/D en E met een stokmaat vanaf 1.27 m:  
Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van minimaal 10 nakomelingen in alle 
sportdisciplines op minimaal M1 +1 winstpunt niveau en daarvan heeft minimaal 1 nakomeling op Z1 
niveau gepresteerd of in het buitenland op FEI niveau gelijkwaardig aan het hoogste landelijke niveau 
bij de KNHS.  
Dit predicaat kan tevens postuum toegekend worden. 
 
Predicaten hengsten op basis van exterieur en eigen prestaties 
 

9. Ster op hengstenkeuring, toegekend aan de betere hengsten in tweede bezichtiging (sectie A, 
B, C, D, Welsh PB, NWR)die niet in het stamboek worden ingeschreven. 

10. Aangewezen voor het verrichtingsonderzoek (NWR) 
11. Stamboekhengst via keuring (sectie A, B, C, D, Welsh PB) 
12. Stamboekhengst via keuring en verrichtingsonderzoek (NWR) 
13. Sport 
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SPORT 

Dit predicaat wordt verleend op basis van de eigen sportprestaties. 
- Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie A/B, met een maximum stokmaat van 1.26,9 m: 
De voorwaarde is gesteld op: minimaal L2 +10 winstpunten voor de discipline dressuur, of minimaal L 
+10 winstpunten voor de discipline springen.  
- Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie C/D/E, met een stokmaat vanaf 1.27 m: 
De voorwaarden is gesteld op: minimaal M2 +10 winstpunten voor de discipline dressuur, of minimaal 
M +10 winstpunten voor de discipline springen. 
Voor menpony’s uit alle mogelijke wedstrijdcategorieën zijn de voorwaarden in de discipline dressuur 
en vaardigheid gesteld op: minimaal M +10 winstpunten 
Tevens voldoen pony’s uit alle mogelijke wedstrijdcategorieën die aan FEI wedstrijden hebben 
deelgenomen waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het  hoogst landelijke niveau bij de 
KNHS 
 
Predicaten stamboekhengsten, op basis van prestaties nakomelingen 

 
14. Fokpremie ( dit is geen predicaat maar een aanmoedigingspremie) 
15. Preferent, op basis van punten verkregen op grond van keuringsresultaten van nakomelingen 
16. Elite, op basis van punten verkregen op grond van keuringsresultaten van nakomelingen 
17. Prestatie, op basis van punten verkregen op grond van sportresultaten van nakomelingen 
18. Excellent, op basis van punten verkregen op grond van sportresultaten van nakomelingen 

 
FOKPREMIE 

Een hengst kan alleen een fokpremie toegekend krijgen in het jaar nadat hij vier jaargangen (niet 
noodzakelijk aaneengesloten) geregistreerd heeft. Zijn nakomelingen moeten minimaal 40 punten 
behaald hebben. Hiervan zijn minimaal 75% een eerste premie hebben behaald en 12 punten behaald 
door predicaat dochters of predicaat stamboekzonen  
 
Uitgangspunt van deze fokwaardebepaling is dat stamboekhengsten niet afgekeurd kunnen worden 
op hun afstammelingen, en dus altijd stamboekhengst zullen blijven, en op grond van hun 
fokprestaties een fokpremie kunnen behalen. De hengsten kunnen in aanmerking komen voor een 
fokpremie zodra de oudste nakomelingen 3 jaar oud zijn. Deze fokpremie kan ook postuum aan een 
hengst worden verleend. 
 
De stamboekhengsten moeten in het jaar na hun inschrijving opnieuw ter keuring verschijnen voor het 
definitieve stamboekhengst predicaat (of wanneer de hengst in het buitenland verblijft het eerst 
volgende jaar bij terugkeer). Tevens moeten de stamboekhengsten op de CHK worden getoond 
wanneer de hengst voor een fokpremie in aanmerking komt. De enige reden waarom een 
stamboekhengst nog wel afgekeurd zou kunnen worden (bij bestuursbesluit), is wanneer het duidelijk 

aantoonbaar is dat de hengst veterinaire gebreken vererft. De fokwaardebepaling gaat op verzoek 

van de eigenaar. Fokpremie is geen predicaat maar is bedoelt als aanmoedigingspremie om de beter 
fokkende hengsten te promoten 
 
PREFERENT 
Een hengst kan het predicaat toegekend krijgen zodra zijn nakomelingen minimaal 80 punten behaald 
hebben. Hiervan zijn minimaal 20 punten behaald door predicaat dochters en minimaal 12 door 
stamboek/predicaat zonen. Een hengst die doorslaggevend fokt in de vrouwelijke of mannelijke lijn 
kan ook zonder goedgekeurde zonen in aanmerking komen voor het preferentschap, dit op voordracht 
van de foktechnischecommissie aan het hoofdbestuur.  
Dit predicaat kan ook postuum aan een hengst worden verleend.  
 
ELITE 
Een hengst kan het predicaat elite toegekend krijgen zodra zijn nakomelingen minimaal 120 punten 
behaald hebben. Hiervan zijn minimaal 40 punten behaald door predicaat dochters en minimaal 24 
door Stamboek/predicaat zonen. Een hengst die doorslaggevend fokt in de vrouwelijke of mannelijke 
lijn kan ook zonder stamboek/predicaat zonen in aanmerking komen voor het Elite schap, dit op 
voordracht van de foktechnischecommissie aan het hoofdbestuur.  
Dit predicaat kan ook postuum aan een hengst worden verleend. 
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PRESTATIE 

Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van de nakomelingen in alle sportdisciplines 
 - Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie A/B, met een maximum stokmaat van 1.26,9 m:  
Minimaal L1 +1 winstpunt voor de discipline dressuur. Voor de overige disciplines geldt L +1 
winstpunt. 
- Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie C/D/E, met een stokmaat vanaf 1.27 m:  
Minimaal M1 +1 winstpunt voor de discipline dressuur. Voor de overige disciplines geldt M +1 
winstpunt. 
Voor de pony’s uit de Sectie A, B, C en D  geldt een minimumaantal van 10 nakomelingen, voor de 
pony’s uit de Sectie NWR en WPBR geldt een minimum van 15 nakomelingen.  
Dit predicaat kan ook postuum aan een hengst worden verleend. 
 
EXCELLENT 

Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van de nakomelingen in alle sportdisciplines.  
- Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie A/B, met een maximum stokmaat van 1.26,9 m:   
De voorwaarden zijn gesteld op: minimaal L1 +1 winstpunt voor de discipline dressuur,  of minimaal L 
+1 winstpunt voor de discipline springen.  
- Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie C/D/E, met een stokmaat vanaf 1.27 m: 
De voorwaarden zijn gesteld op: minimaal M1 +1 winstpunt voor de discipline dressuur, of minimaal M 
+1 winstpunt voor de discipline springen. 
Voor menpony’s uit alle mogelijke wedstrijdcategorieën zijn de voorwaarden in de discipline dressuur 
en vaardigheid gesteld op: minimaal M +1 winstpunt. 
Tevens voldoen pony’s uit alle mogelijke wedstrijdcategorieën die aan FEI wedstrijden hebben 
deelgenomen waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het hoogst landelijke niveau bij de 
KNHS. 
Voor de pony’s uit de Sectie A, B, C en D  geldt een minimumaantal van 20 nakomelingen.  
Voor de pony’s uit de Sectie NWR en WPBR geldt een minimum van 30 nakomelingen, waarvan 
minimaal 8 presteren op Z-niveau of gelijkwaardig FEI niveau in het buitenland.  
Dit predicaat kan ook postuum aan een hengst worden verleend. 
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PUNTENTELLING VOOR PREDICATEN:  
prestatie, excellent, preferent en elite 
 
Voor de telling van een bepaald predicaat wordt van elk individueel dier alleen het hoogst behaalde 
resultaat meegeteld. Uitzondering hierop is voor de Stamboekhengsten met IBOB en de NWR/WPBR 
hengst na het slagen van VO (Verrichting Onderzoek), zij krijgen één extra punt toegekend. 
 
JONGE MERRIES, HENGSTEN EN RUINEN  
1e premie veulen     1   
1e premie jaarlingen     2   
1e premie tweejarigen     2    
 
VOLWASSEN RUINEN 

1
e
 premie vanaf 3 jaar     3 

Ster       4  
  
VOLWASSEN MERRIES   

1e premie vanaf drie jaar    3   
Ster       4   
Keur       5 
Kroon       6 
Preferent      8 
Elite       10 
Prestatie      8 
Excellent      10    
 
VOLWASSEN HENGSTEN 

Tweede bezichtiginghengst    2   
Sterhengst       3 
Stamboekhengst sectie A,B,C.D   5 
Stamboekhengst sectie A,B,C,D met IBOP (min. B)     + 1 
Stamboekhengst WPBR    5 
NWR hengst aangewezen voor VO   5 
NWR/WPBR hengst na slagen voor VO            + 1 
Fokpremie      6 
Preferent      8 
Elite       10 
Prestatie      8 
Excellent      10 
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