
Vraagprogramma Centrale Hengsten Keuring (CHK) 2020 

Het hoofdbestuur van het NWPCS nodigt u graag uit uw hengst – van 
minimaal 3 jaar of ouder en nog niet ingeschreven in het stamboek – ter 
inschrijving in het stamboek aan te bieden op de Centrale 
Hengstenkeuring (CHK) van 7 en 8 februari 2020. De CHK vindt – zoals 
gebruikelijk - plaats in het KNHS-centrum (Nationaal Hippisch Centrum) te 
Ermelo. 

De aanmelding: 
Deelneming staat uitsluitend open voor leden van het Nederlands Welsh 
Pony en Cob Stamboek. Aanmelding van hengsten voor de CHK dient 
digitaal plaats te vinden. Aanmelding kan tot uiterlijk 20 december 

2019 plaatsvinden. Aanmeldingen na die datum kunnen niet meer tijdig 
worden verwerkt en worden daarom niet geaccepteerd. Het originele 
afstammingsbewijs van de aangemelde hengst (vereist is dat het 
stamboekbewijs op naam van de inschrijver is gesteld) dient uiterlijk 20 
december 2019 aangeboden te worden aan het NWPCS stamboekkantoor. 
De digitale aangifte en het insturen van het stamboekbewijs vormen 
samen uw inschrijving. Aanmelding zonder deze combinatie – digitale 
opgave en origineel afstammingsbewijs – kan door ons helaas niet worden 
geaccepteerd! Het bij de hengst behorende paspoort behoudt u zelf 

en dient u dus niet mee te sturen. Alle hengsten dienen gechipt te zijn. 
Voor hengsten met een ander dan NWPCS-stamboekpapier zal € 20,- incl. 
BTW aan overschrijvingskosten berekend worden. U dient de 
overschrijving aan te vragen voordat u de digitale opgave doet.  
De aanmelding van de hengst voor deelname aan de CHK is pas definitief 
als de eigenaar/inschrijver daadwerkelijk aan al zijn financiële 
verplichtingen jegens het NWPCS heeft voldaan. Dit geldt ook voor 
financiële verplichtingen die los staan van de CHK. 
 
De kosten: 
Ter bestrijding van de aan de keuring van uw hengst verbonden kosten 
heeft de ledenraad besloten een inschrijfgeld te heffen van € 130,- incl. 
BTW. Het door u betaalde inschrijfgeld zal worden terugbetaald indien de 
betreffende hengst vóór 1-1-2020 wordt teruggetrokken, ofwel indien de 
hengst voor de keuring overlijdt en hiervan een veterinaire verklaring 
wordt overlegd. In alle andere gevallen van afwezigheid van de hengst op 
de CHK wordt dit bedrag niet terugbetaald. Als de hengst na 

inschrijving in het stamboek of aanwijzing (NWR hengsten) wordt 
teruggetrokken voor de dekdienst of verkocht wordt, zonder dat 

de DNA-controle wordt afgerond, dient de eigenaar/inschrijver 
toch het voor stamboekinschrijving verschuldigd bedrag te 

voldoen. De kosten verbonden aan inschrijving van hengsten 

bedragen voor alle secties € 120,- incl. BTW. 

De na- en herkeuring: 
De na- en herkeuring worden gehouden op zaterdag 7 maart 2019. De 



kosten verbonden aan de herkeuring bedragen voor alle secties € 300,- 
incl. BTW.    

Locatie: Hippisch Verband Putten, Halvinkhuizerweg 78-80, 3882 LA 
Putten.  

Voor nakeuring komen alleen die hengsten in aanmerking die afwezig zijn 
gebleven op de CHK en waarvan de eigenaar/inschrijver een relevante 
veterinaire verklaring kan overleggen. Deze dierenartsverklaring met de 
naam en een originele handtekening van de dierenarts dient op de CHK te 
worden overlegd. 

Verbod toediening ongeoorloofde middelen: 
Het is niet toegestaan hengsten ter keuring aan te bieden terwijl niet 
geoorloofde middelen (FEI-lijst) zijn toegediend. Er dient gedurende de 
gehele selectieprocedure rekening gehouden te worden met controle op 
ongeoorloofde middelen. Door het NWPCS kunnen steekproeven 
worden genomen door het afnemen van bloedmonsters door de 

dienstdoende veterinair. Hengsten waarvoor de eigenaar 
medewerking aan het dopingonderzoek weigert, zullen worden 

uitgesloten van verdere deelname. Hengsten waarvan wordt 

vastgesteld dat niet geoorloofde middelen zijn toegediend worden 
uitgesloten van de verdere selectieprocedure en niet ingeschreven 

in het stamboek. 

De influenza-entingen: 
Alle hengsten moeten  tijdig gevaccineerd zijn tegen influenza en tetanus 
(incl. de basisenting). Indien de hengsten niet of onvoldoende zijn 
gevaccineerd, worden deze niet tot de keuring toegelaten. U dient het 
paspoort van de hengst met de daarin vermelde vaccinaties vóór aanvang 
van de keuring op het secretariaat te tonen. Dierenartsverklaringen, die 
tijdens de CHK worden gefaxt of gemaild worden niet geaccepteerd.  

De enting tegen schimmelinfecties: 
Voor NWR/WPBR hengsten die mogelijk aangewezen worden voor het 
verrichtingsonderzoek 2020 gelden aanvullende voorwaarden: naast de 
genoemde verplichte influenzavaccinatie (waarvan de laatste 
influenzavaccinatie niet langer dan drie maanden voor aanvang van het 
onderzoek mag hebben plaatsgevonden) dient de hengst verplicht een 
basisvaccinatie tegen huidschimmel te hebben gehad, waarbij de laatste 
enting eveneens niet langer dan drie maanden voor het begin van het 
onderzoek gegeven mag zijn. Dit moet ook in het paspoort worden 
aangetekend door uw dierenarts. 

 

Het DNA-onderzoek: 
Van alle hengsten die in 2020 voor het eerst in het stamboek worden 
ingeschreven zullen ter verificatie van de afstamming de DNA-profielen 



worden vastgesteld. Haarmonsters worden bij het schetsen en meten 
getrokken. De kosten voor dit onderzoek komen ten laste van de 
eigenaar/inschrijver van de hengst. Vanuit het stamboekkantoor krijgt de 
eigenaar/inschrijver een factuur waarbij het tarief wat het Laboratorium 
Van Haeringen aan het NWPCS berekend wordt doorberekend met een 
verwerkingstoeslag voor de werkzaamheden die hiertoe gedaan worden 
door het stamboekkantoor van € 18,- incl. BTW per DNA profiel. 

Het DNA-onderzoek van de ouders van de hengsten: 
Van alle hengsten die in 2020 voor het eerst in het stamboek worden 
ingeschreven zal het DNA-patroon van de moeder en, indien niet al 
bekend, ook van de vader moeten worden vastgesteld alvorens de hengst 
voor de dekdienst kan worden ingezet. De eigenaren/inschrijvers van de 
betreffende hengsten, dienen hieraan alle medewerking te verlenen. De 
kosten voor dit onderzoek komen ten laste van de eigenaar/inschrijver 
van de hengst. Inschrijving van hengsten vindt plaats onder voorbehoud 
van de uitslag van het DNA-onderzoek. Indien uit het onderzoek blijkt dat 
de afstamming niet correct is, wordt de voorlopige stamboekinschrijving 
ongedaan gemaakt en vindt definitief geen inschrijving plaats. De 
inschrijving in het Stamboek is pas definitief als het volledige DNA-patroon 
bekend is en de afstamming akkoord bevonden is. 

Het sperma-onderzoek: 
Voor hengsten van alle secties bestaat de mogelijkheid tot een vrijwillig 
spermaonderzoek. Dit vindt op verzoek en kosten van de 
eigenaar/inschrijver van de hengst plaats op de Faculteit Diergeneeskunde 
te Utrecht. 

De veterinaire inspectie:  
Alle nieuw te keuren hengsten zullen na aanwijzing voor de 2e bezichtiging 
aan een veterinaire inspectie worden onderworpen en zullen tevens op 
een harde ondergrond (inclusief volte) moeten worden getoond. U dient 
uw hengst(en) op dit onderdeel te trainen en voor te bereiden zowel op de 
rechte lijn, als op de voltes (6 tot 10 meter middellijn). Tot de veterinaire 
inspectie behoren o.a. ook de controle van het gebit en de testikels. Het 
verdient aanbeveling om uw hengst hier in de thuisomgeving aan te laten 
wennen. 

 

Longeren hengsten NWR/WPBR: 

De nieuw te keuren hengsten NWR/WPBR, aangewezen voor de 2e 
bezichtiging zullen worden onderworpen aan een longeertest. U dient uw 
hengst(en) op dit onderdeel te trainen en voor te bereiden. ( Het protocol 
hiervoor staat op de website van het NWPCS) 

 



Van WPBR naar NWR: 
WPBR-hengsten die voldoen aan de criteria voor inschrijving in het NWR 
kunnen na aanwijzing en een positief afgelegd verrichtingsonderzoek naar 
het NWR worden overgeschreven. Om op de keuringsdagen zelf geen 
onduidelijkheid te laten ontstaan, gelieve u bij de digitale opgave in het 
inschrijfformulier aan te geven of u hiervan gebruik wilt maken. Indien u 
dit wenst, dan zal de hengst onder voorbehoud al in de NWR-rubrieken in 

de catalogus worden opgenomen. Bij aanwijzing voor de 2
e  bezichtiging 

zal de hengst worden overgeschreven naar het NWR van waaruit de 

hengst eventueel kan promoveren tot NWR stamboekhengst. Indien de 

hengst niet 

wordt aangewezen voor de 2e bezichtiging zal de hengst in het WPBR 

geregistreerd blijven. Mocht u zelf nog geen keuze gemaakt hebben, dan 

kunt u de WPBR-hengst, mocht deze in het stamboek worden 

ingeschreven, op vrijwillige basis opgeven voor het verrichtingsonderzoek. 

De begeleiding van de hengst en kledingvoorschriften: 
De begeleiders van de hengsten dienen correct gekleed in volledig wit 
tenue in de keuringsbaan te verschijnen. Bij de individuele presentatie van 
de hengst is een tweede begeleider, eveneens in volledig wit tenue, 
toegestaan, maar niet bij het rondstappen in de groep. Binnen de 
keuringsbaan is een zweepje met een maximum lengte van 75 cm óf een 
klein rammeldoosje (dus geen plastic flessen en dergelijke) toegestaan. 
Andere hulpmiddelen zijn verboden. 

Het toilet en beslag van de hengsten:  
Voor het toilet gelden de volgende regels:  
Invlechten: secties A, B, C en D invlechten van manen en/of staart niet 
toegestaan. Sectie NWR en WPBR: invlechten van manen en/of staart 
toegestaan.  
Normaal beslag toegestaan voor hengsten in alle secties.  
Het is verboden de staartdracht van de pony’s kunstmatig te 
beïnvloeden op straffe van uitsluiting van deelname aan de keuring. Het 
aanbrengen van extra haren of hair extensions dient bij de aanmelding 
vermeld te worden, en indien dit na de aanmelding wordt uitgevoerd, 
dient dit in ieder geval vóór aanvang van de keuring bij de jury bekend te 
zijn. 
 
Het verrichtingsonderzoek voor aangewezen NWR-hengsten:  

Veulens die worden geboren uit dekkingen voordat het 
verrichtingsonderzoek succesvol is afgerond worden geregistreerd alsof de 
vader als stamboekhengst was ingeschreven. De aan het 
verrichtingsonderzoek verbonden kosten zijn voor de eigenaar/inschrijver 
€ 565,00 
 



De sportgegevens van hengsten en hun moeders:  
In de catalogus voor de CHK zullen de verrichtingsresultaten van de 
moeders van de opgegeven hengsten, indien de eigenaren deze bij 
aanmelding verstrekken, vermeld worden (IBOP resultaten worden 
automatisch gepubliceerd). Naast deze gegevens is het mogelijk 
sportgegevens te vermelden van zowel de hengstenmoeders als van de 
hengsten zelf. De eigenaar/inschrijver dient hiertoe een bewijs van een 
van de basisorganisaties op te sturen aan het stamboekkantoor voor 1 
januari 2020. Hiervoor komen alle pony’s in aanmerking, die 
startgerechtigd zijn in de klasse L (dressuur, springen en/of mennen) of 
hoger. Van de hengsten die de IBOP-proef hebben afgelegd zullen de 
behaalde cijfers in de catalogus worden vermeld. 

De hengsten van de jaargang 2019: 
Alle hengsten, die in 2019 voor het eerst in het stamboek zijn 
ingeschreven, moeten verplicht ter keuring verschijnen voor definitieve 
inschrijving en primering. De hengsten worden aan de hand gekeurd. Voor 
de sectie NWR geldt, dat de hengsten aan de hand én onder het zadel 
voorgesteld moeten worden (conform de KNHS-reglementen; bandages 
toegestaan; amazone/ruiter dient minimaal 12 jaar te zijn). De 
presentatie van de NWR-hengsten onder het zadel vindt plaats 

tijdens de CHK op zaterdag. U geeft digitaal op voor de 
keuringsrubriek en u bent hiermee automatisch aangemeld voor 

de zadelrubriek! 

De al ingeschreven hengsten van 5 jaar en ouder:  
Alle reeds in het stamboek ingeschreven hengsten die niet verplicht zijn 
aan de hengstenkeuring deel te nemen, kunnen op vrijwillige basis voor 
de hengstenkeuring worden opgegeven. Deze vrijwillig getoonde hengsten 
worden niet geprimeerd maar uitsluitend op kwaliteitsvolgorde geplaatst. 
De als eerste geplaatste hengsten kunnen aan de kampioenskeuring 
deelnemen. Er is voor deze al ingeschreven hengsten geen inschrijfgeld 
verschuldigd. Alleen die hengsten die worden opgegeven (digitaal) zullen 
in de catalogus worden opgenomen. 

Het hoefbeslag voor al ingeschreven hengsten: 
Normaal beslag toegestaan voor alle stamboekhengsten van 4 jaar of 
ouder. 

De kampioenskeuring: 
Per sectie zal een kampioenskeuring worden gehouden. Deze keuring 
staat open voor alle ingeschreven hengsten, dus ook die van de nieuwe 
jaargang. Dit geldt niet voor de NWR-hengsten die zijn aangewezen voor 
het verrichtingsonderzoek. Er zullen per sectie een kampioen en een 
reservekampioen worden aangewezen en tot slot een overall dagkampioen 
en een reserve dagkampioen. 



De fokwaardebepaling:  
Stamboekhengsten die voldoen aan de criteria voor toekenning van een 
fokpremie, worden op de CHK verwacht voor de uitreiking daarvan. 

 

De zadelrubrieken:  
Het is mogelijk om op vrijwillige basis in het stamboek ingeschreven 
hengsten (alle secties) op te geven, voor deelname aan de zadelrubriek 
(conform de KNHS-reglementen). Bandages zijn toegestaan en de 
amazone/ruiter dient minimaal 12 jaar te zijn. U dient dit schriftelijk 
kenbaar te maken aan het stamboekkantoor voor 1 januari 2020. Vergeet 
u niet de naam en leeftijd van de ruiter of amazone te vermelden! En 
bovendien de klasse waarin de ruiter/amazone minimaal startgerechtigd 
is. De presentatie onder het zadel vindt plaats op zaterdag 8 februari 
2020. 

De keuringsrapporten:  
Een eigenaar/inschrijver van uiteindelijk niet ingeschreven of voor het 
verrichtingsonderzoek aangewezen hengsten kan binnen 8 dagen na 
afloop van de keuring schriftelijk een keuringsrapport aanvragen bij het 
stamboekkantoor. Dit is alleen van toepassing voor hengsten die niet in 
het stamboek ingeschreven worden (nieuwe jaargang 2020). 

Huur van boxen:  
Net als in voorgaande jaren is het ook nu weer mogelijk boxen te 
reserveren in het KNHS-Centrum te Ermelo. De kosten bedragen voor een 
box in het vaste stallencomplex € 50,00 incl. BTW per box per dag en voor 
een evenementenbox aan de achterzijde van het stallencomplex € 35,00 
per box per dag. Aangaande de evenementboxen de melding dat deze 
boxenrij niet afsluitbaar is voor toegang en tevens in deze boxen de 
pony’s zelf van water dienen te worden voorzien. Op vrijdag dienen de 
boxen uiterlijk om 18.00 uur te zijn ontruimd. U kunt enkel met de heer 
H. Beudel (06 51326511) een  
afwijkende afspraak maken.  Wij attenderen u erop dat er een beperkt 
aantal boxen beschikbaar is. Dus reserveer zo snel mogelijk! 

Overnachten:  
Overnachtingen kunnen gereserveerd worden via het stamboekkantoor 
secretariaat@nwpcs.nl. De kosten zijn € 40,00 incl. BTW. Hiervoor 
ontvangt u 1 x overnachting, 1 x ontbijt en 1 x entree zaterdag. 

De dagindeling: 
De volgorde van keuren wordt tijdig gepubliceerd in het Welsh Pony & Cob 
Magazine, de website en in de catalogus. 

De tarieven: 
De in het vraagprogramma genoemde tarieven 2020 zijn vastgesteld door 
de ledenraad op 8 november 2019.  



  
Tot slot:  
Deelnemers dienen de aanwijzingen van functionarissen stipt op te 
volgen. Bij afwijking kan het Hoofdbestuur sancties treffen. De beslissing 
van de jury is bindend. Het NWPCS aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade en/of ongelukken op het keuringsterrein of 
in onmiddellijke omgeving daarvan. In gevallen waarin het 
vraagprogramma niet voorziet, beslist het Hoofdbestuur/de organisatie. 
Door aanmelding van hengsten voor de CHK verklaart de deelnemer zich 
akkoord met het vraagprogramma en met bovenstaande bepalingen. 
 
Privacyverklaring 

Als u deelneemt aan één of meerdere in het vraagprogramma genoemde 
rubrieken dan zullen wij de persoonsgegevens van u als inzender 
verwerken. U kunt de vereniging verzoeken deze gegevens te wijzigen. Dit 
kunt u doen door contact met ons op te nemen middels een e-mail te 
sturen naar : secretariaat@nwpcs. 


