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ER IS NOG NOOIT EEN RAS TEN ONDER GEGAAN AAN DE VERANDERING VAN HET TYPE,
MAAR WEL AAN HET ACHTERWEGE LATEN VAN KEUZES OP BASIS VAN HELDERE EN
ACTUELE DOELSTELLINGEN
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I. Inleiding
Begin 2020 heeft het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek een vernieuwde versie van het
fokplan vastgesteld. Dit fokplan geeft (1) een beschrijving van de wijze waarop veulens, merries
en hengsten worden geregistreerd, (2) een beschrijving van de wijze waarop merrie- en
hengstenselectie plaatsvindt, (3) formuleert fokdoelen binnen de rasbeschrijvingen die de Welsh
Pony & Cob Society (WPCS, het stamboek van oorsprong) hanteert en (4) van daaruit
aandachtspunten per sectie. Om het fokplan het gewenste richtinggevende en ondersteunende
karakter te laten behouden is het noodzakelijk de ontwikkelingen in de fokkerij regelmatig in kaart
te brengen, te analyseren en te bespreken. Daartoe is in het fokplan van 2008 vastgelegd dat het
hoofdbestuur elke twee jaar besprekingen met leden/fokkers per sectie zal beleggen. Als de
uitkomsten van deze besprekingen daartoe aanleiding geeft, zal het fokplan worden bijgesteld.
Deze aanpassingen worden in de Ledenraad besproken en vastgesteld. Het toegankelijk en
betrouwbaar maken en houden van geautomatiseerde bestanden is hierbij een belangrijk
hulpmiddel.
Nadat er in juni 2019 een fokkerijbijeenkomst heeft plaats gevonden voor de rasfokkers sectie A,
B, C en D en in september 2019 voor de NWR en WPBR waarbij er per sectie/fokrichting een
evaluatie heeft plaatsgevonden op de in 2008 gestelde aanbevelingen heeft naar aanleiding
hiervan een actualisering van het fokplan plaatsgevonden.
II. Uitgangspunten
Het uitgangspunt van het fokplan is het bieden van een hulpmiddel voor zowel de
fokkerijbeslissingen van individuele fokkers, als in keuringsbeslissingen van het jurycorps. Het
bevat de gewenste doelen en aandachtspunten in de fokkerij per sectie. Een fokplan dient een
levend document te zijn en om die reden breed gedragen te worden door leden en fokkers. Het is
noodzakelijk om het fokplan regelmatig te evalueren om de in de fokkerij beoogde ontwikkeling te
kunnen meten en begeleiden. Indien nodig, dient deze evaluatie tot het bijstellen van het fokplan
te leiden. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het tijdig evalueren en bijstellen van het
fokplan, waarbij zij zich laat adviseren door de foktechnische commissies, de veterinair(s) en het
jurycorps. De foktechnische commissie rasfokkerij heeft formulieren ontwikkeld voor het jurycorps
en de veterinair(s) om ervoor te zorgen dat de waarnemingen per regionale keuring beter en
uniformer geregistreerd kunnen worden. Deze formulieren zullen in de toekomst gebruikt worden
voor evaluaties van onder andere het fokplan.
In dit fokplan zijn twee doelstellingen onaantastbaar, dit zijn de volgende:
1. De rasbeschrijvingen die het moederstamboek hanteert zijn leidend.
2. Het fokplan laat de fokker de ruimte voor het maken van eigen keuzes.
Anders gezegd, het fokplan is geen dictaat aan de leden, fokkers en juryleden maar een
hulpmiddel bij het maken van fokkerijkeuzes en keuringsbeslissingen.
Net als bij het in 1998 en 2008 gemaakte fokplan, zijn bij de voorbereiding van dit fokplan deze
beide doelstellingen leidend geweest. Niet alleen zijn de foktechnische commissies bij het
opstellen van het huidige fokplan betrokken geweest, maar hebben het bestuur en het jurycorps
advies gegeven. Alle leden/fokkers hebben de gelegenheid gehad hun inbreng te doen op de
diverse fokkersavonden die zijn georganiseerd en zijn er diverse oproepen voor mogelijkheid tot
inbreng geweest.
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III. Actueel
Vanuit de overheid is er veel aandacht voor dierenwelzijn, inmiddels is er een gids van goede
praktijken uitgegeven door de Sectorraad Paarden. In dit advies staan richtlijnen voor verbetering
van het dierenwelzijn en diergezondheid.
In 2016 en 2017 is bijvoorbeeld het project Welzijn paard uitgevoerd. Hiervoor zijn bedrijfsmatige
paardenhouders steekproefsgewijs geselecteerd voor een inspectie. Dit project is uitgevoerd om
een totaalbeeld van de sector te verkrijgen en de welzijnsrisico’s in beeld te brengen. De
conclusie van dit project is dat het beeld van de naleving van de Wet dieren en Besluit houders
van dieren in 89% van de gevallen werd nageleefd. De belangrijkste aandachtspunten voor het
welzijn van paarden die vermeld werden waren; hoefverzorging, staloppervlakte, beweging, licht
en schone en droge ligplaats.
De NVWA kijkt naar het welzijn van het dier in zijn omgeving en niet enkel naar bijvoorbeeld
afmetingen van de huisvesting. Het vaststellen van een overtreding van een open norm vergt een
goede onderbouwing en kan complex zijn. Vaststellen van (on)voldoende beweging is
bijvoorbeeld moeilijk. Handhaving van veel doelvoorschriften vindt vooralsnog alleen plaats
wanneer een overtreding duidelijk kan worden bewezen.
Zoals het er nu naar uitziet zal er de komende tijd een verplichting worden opgelegd vanuit de
overheid tot een sluitende eigenaren- / houderschap registratie voor alle paardachtigen.
Ook voor de fokkerij en het houden van Welsh pony’s en cobs zal bovenstaande regelgeving
gevolgen hebben. Waar mogelijk dient het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek haar
invloed aan te wenden op de ontwikkeling en uitvoering van beleid en eventueel wet- en
regelgeving door haar fokkerijdoelstellingen toe te lichten en te bepleiten dat alle ruimte wordt
gelaten deze te realiseren.
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IV. SECTIE A
Rasbeschrijving
De Welsh Mountain Pony, (sectie A - niet groter dan 121.9 cm)
In deze rasfokkerij staat het fokken van een kwaliteitsvolle keuringspony voorop. Deze pony moet
rasuitstraling en adel vertonen, maar tegelijkertijd in de bouw van zijn lichaam het mountainmodel
vertonen. Breedte en diepte zijn daarbij belangrijk, maar in het totale beeld moet er sprake zijn
van een pony die in alle kenmerken maximale rasuitstraling te zien geeft.
Algemeen voorkomen:
Kleur:
Hoofd:
Ogen:
Oren:
Neusgaten:
Kaken en keelgang:
Hals:
Schouders:

Voorbenen:

Rug en lendenen:
Borst:
Ribben:
Croupe:
Achterbenen:

Beweging:

hard en moedig, ponyachtig.
elke kleur behalve platenbont.
klein, droog, goed aangezet en smaller toelopend naar de neus.
groot en moedig.
goed geplaatst, klein en spits, goed hoog op het hoofd, naar
verhouding dicht bij elkaar.
uitspringend en openstaand.
droog en fijn uitgesneden, met veel ruimte bij de kaakuitsnijding.
lang, goed gedragen en redelijk slank bij merries, maar met
neiging tot een zware manenkam bij volwassen hengsten.
lang en schuin naar achteren liggend. Schoft redelijk fijn, maar
niet te scherp. De opperarm moet steil zijn, zodat het voorbeen
niet te ver onder het lichaam staat.
vierkant gesteld en correct, vrij in de ellebogen. Een lange en
sterke onderarm, goed ontwikkelde voorknie, korte platte pijpen
onder de voorknie. De koten moeten evenredig schuin en lang
zijn, de voeten goed gevormd en rond, de hoeven hard.
gespierd, sterk en goed aaneengesloten.
diep.
goed gewelfd.
lang en fijn. Niet hoekig of kort. Staart goed aangezet en vrolijk
gedragen.
de spronggewrichten moeten groot, plat en droog zijn met
duidelijk afgetekende hakken. Ze mogen niet naar binnen of naar
buiten gericht zijn. Het achterbeen mag niet te gebogen zijn. De
hak mag niet achter een lijn staan die loopt van de
zitbeenknobbel naar de kogel. De koten moeten evenredig schuin
en lang zijn. De voeten moeten goed gevormd zijn, de hoeven
hard.
actief, vrij en recht vanuit de schouders, vooruitgrijpend. Veel
buiging in de spronggewrichten, recht en krachtig onder het
lichaam gebracht.

Huidige kwaliteitsstandaard sectie A (update 2019)
Gemiddeld genomen laat de sectie A voldoende ontwikkelde en royaal gelijnde pony’s zien van
een ruim voldoende type met voldoende bewegingen waarbij de stap een aandachtspunt is. Het
voorgestane mountainmodel is vaak aanwezig. In de keuringsbaan is ruimte voor verschillende
types. De stokmaat is op dit moment geen aandachtspunt. Er worden nog steeds te veel dieren
met een weke ruglijn waargenomen. De croupe is soms hellend en mag dan ook meer lengte
hebben. Veelal hebben de sectie A-pony’s voldoende bot. De bewegingen zijn voldoende. Een
sterkere beweging vanuit de achterhand en meer door het lijf is vaak gewenst alsmede een
goede en correcte stap. Het voorbeengebruik is in sommige gevallen vlak. Meer heffing van de
onderarm is dan gewenst (vooruitgrijpend). De bewegingen (en daarbij vanzelfsprekend ook de
beenstanden) dienen correct te zijn; dat is niet altijd het geval. In de keuringsbaan worden
regelmatig pony’s met een te rijke conditie gezien, vooral bij jaarlingen, tweejarige en driejarige
pony’s met een nog jeugdige opdruk, uitstraling en voldoende kwaliteit mag dit tot uitdrukking
komen in de plaatsing. Een te rijke conditie is ongewenst uit gezondheids- en welzijnsoogpunt;
bovendien worden de bewegingen daardoor vaak negatief beïnvloed.
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Evaluatie ontwikkelingen sedert 2008: Over het algemeen hebben de sectie A-pony’s voldoende
breedte en diepte en zijn deze voldoende evenredig gebouwd. In de ruglijn en croupe valt nog
vooruitgang te boeken en meer zelfhouding is gewenst. Lengte en ligging van de croupe blijven
om aandacht vragen, evenals de ruglijn die een aandachtspunt blijft.
Doelstellingen
In de Welsh Mountain pony fokkerij, staat het fokken van een kwaliteitsvolle pony die in vele
facetten inzetbaar is voorop. Deze pony moet voldoen aan de rasbeschrijving en duidelijk
herkenbaar zijn als Welsh Mountain pony. Ten alle tijden moet in het totale beeld de
rasbeschrijving leidend zijn. Deze pony moet rasuitstraling en adel vertonen, maar tegelijkertijd in
de bouw van zijn lichaam het mountainmodel vertonen. Breedte en diepte zijn daarbij belangrijk,
maar in het totale beeld moet er sprake zijn van een pony die in alle kenmerken maximale
rasuitstraling te zien geeft. De gemiddelde maat in de sectie A ligt op een aanvaardbaar niveau
en kan op dat niveau worden gehandhaafd. De beweging mag daarbij geen ondergeschikte rol
spelen. Een krachtige gedragen beweging (in de draf) die door het lichaam heen wordt getoond
met voldoende oprichting en zelfhouding is het doel. De stap dient steeds voldoende ruim te zijn.
Hieruit vloeit voort dat de fokkerij van sectie A-pony’s ook pony’s oplevert die voor het gebruik als
kinderrijpony en menpony geschikt zijn. Knieactie past niet in de rasbeschrijving. De fokkers
zullen er zelf op toe moeten zien dat pony’s beschikken over een karakter dat is afgestemd op
het gebruik als kinderrijpony en menpony. Een temperamentvol karakter is gewenst, maar de
pony’s moeten ten alle tijden goed hanteerbaar zijn.
Aanbevelingen (korte en lange termijn)
Alle hieronder geconstateerde aandachtspunten en onwenselijkheden dienen tot uitdrukking te
worden gebracht in keuringsbeslissingen. Voor de sectie A dienen vanuit de geformuleerde
doelstellingen de volgende aanbevelingen voor de korte termijn te worden gedaan:










De ontwikkeling van pony’s dient te worden afgemeten aan leeftijd. Bij volwassen dieren
zijn breedte en diepte belangrijk, maar jaarlingen, tweejarigen en driejarigen mogen weer
meer jeugdigheid gaan uitstralen. In de beoordeling op keuringen, mag een jeugdige
opdruk, mits de pony van voldoende kwaliteit is, positief tot uitdrukking komen in de
plaatsing.
De beweging verdient aandacht, dit geldt voor zowel de correctheid van de beweging als
het gebruik en ondertreden van het achterbeen. Op correctheid in de bewegingen en op
stand dient door de fokkers streng geselecteerd te worden In de beweging zijn oprichting
en zelfhouding gewenst en in keuringsbeslissingen moet een correcte stap beloond
worden.
De ruglijn en croupe-lengte verdienden aandacht. Weke en diepe ruggen zijn niet
wenselijk, evenals korte, hoekige of afhangende kruizen. De rug en lendenen dienen
volgens de rasbeschrijving gespierd, sterk en goed aaneengesloten te zijn, de croupe
lang en fijn, niet hoekig of kort. Afwijkingen hiervan zijn bezwaarlijk.
Variatie in types en modellen is gewenst, hier is ruimte voor binnen de rasbeschrijving en
deze dient hierin leidend te zijn.
Het is belangrijk om voldoende genetische spreiding te behouden.
Overconditie is zeer onwenselijk, het is schadelijk voor de gezondheid van de dieren en
dient strenger te worden afgestraft in keuringsbeslissingen. Het welzijn van de dieren
dient ten alle tijden voorop te staan

Op de lange termijn geldt voor de sectie A dat ras en adel verankerd moeten blijven met het
gewenste mountainmodel. Pony’s met een ongewenst karakter dienen door de fokkers buiten de
fokkerij te worden gehouden.
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V. Sectie B
Rasbeschrijving
De Welsh Pony, (sectie B - niet groter dan 137,2 cm)
De algemene beschrijving van de pony’s in de sectie A van het stamboek is ook van toepassing
op pony’s in de sectie B. In het bijzonder moet de sectie B-pony beschreven worden als een
rijpony met kwaliteit, rijtypische beweging, voldoende bot, breedte en diepte, een stevige bouw en
met ponyuitstraling.
Algemeen voorkomen:
Kleur:
Hoofd:
Ogen:
Oren:

Kaken en keelgang:
Hals:
Schouders:
Schoft:
Voorbenen:

Rug en lendenen:
Borst:
Ribben:
Croupe:
Achterbenen:

Beweging:

hard en moedig, ponyachtig.
elke kleur behalve platenbont.
klein, droog, goed aangezet en smaller toelopend naar de neus.
groot en moedig.
goed geplaatst, klein en spits, goed hoog op het hoofd, naar
verhouding dicht bij elkaar. Neusgaten: uitspringend en
openstaand.
droog en fijn uitgesneden, met veel ruimte bij de kaakuitsnijding.
lang, goed gedragen en redelijk slank bij merries, maar met
neiging tot een zware manenkam bij volwassen hengsten.
lang en schuin naar achteren liggend.
redelijk fijn, maar niet te scherp. De opperarm moet steil zijn,
zodat het voorbeen niet te ver onder het lichaam staat.
vierkant gesteld en correct, vrij in de ellebogen. Een lange en
sterke onderarm, goed ontwikkelde voorknie, korte platte pijpen
onder de voorknie. De koten moeten evenredig schuin en lang
zijn, de voeten goed gevormd en rond, de hoeven hard.
gespierd, sterk en goed aaneengesloten.
diep.
goed gewelfd.
lang en fijn. Niet hoekig of kort. Staart goed aangezet en vrolijk
gedragen.
de spronggewrichten moeten groot, plat en droog zijn met
duidelijk afgetekende hakken. Ze mogen niet naar binnen of naar
buiten gericht zijn. Het achterbeen mag niet te gebogen zijn. De
hak mag niet achter een lijn staan die loopt van de zit
beenknobbel naar de kogel. De koten moeten evenredig schuin
en lang zijn. De voeten moeten goed gevormd zijn, de hoeven
hard.
actief, vrij en recht vanuit de schouders, vooruitgrijpend. Veel
buiging in de spronggewrichten, recht en krachtig onder het
lichaam gebracht.

Huidige kwaliteitsstandaard (Update 2019):
De kwaliteit van de sectie B-pony's ligt op een hoog niveau. Ze vertonen veel rasuitstraling en
hebben een goed model echter is meer variatie in modellen gewenst. De gemiddelde stokmaat is
ca.1.30 m. De kwaliteit in de breedte van de populatie is ook de afgelopen jaren duidelijk
toegenomen. Nog steeds worden regelmatig pony's met wat fijn beenwerk gezien. Er kan echter
niet gesproken worden van verfijning binnen de populatie. Regelmatig wordt een steile stand van
het achterbeen geconstateerd. Dit is ongewenst.
De beweging van de pony's is over het algemeen correct en voldoende ruim maar zou regelmatig
met meer kracht en gedragenheid mogen worden getoond alsmede een goede en correcte stap.
In de jeugdrubrieken is duidelijk te zien dat de fokkers de aanbevelingen in het fokplan van 2012
ter harte hebben genomen en serieus selecteren op de gewenste bewegingsvorm. Het kost
echter enkele generaties om dit goed te verankeren in de populatie zonder teveel concessies te
doen aan rasuitstraling en type.
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Doelstellingen
Het doel van de sectie B-fokkerij, is het fokken van een kwaliteitsvolle pony met rijtypische
eigenschappen, die in het bezit is van correcte en ruime bewegingen. Deze pony dient hierbij
duidelijke rasuitstraling te hebben, waarbij geldt dat in het totale beeld de rasbeschrijving altijd
leidend is. De beweging is daarbij belangrijk en een krachtige gedragen beweging, die door het
lichaam heen wordt getoond met voldoende oprichting en zelfhouding, is ook in de sectie B het
doel alsmede een goede en correcte stap. Door te streven naar een beweging die met meer
oprichting en een goede zelfhouding getoond wordt, kan de kwaliteit van de sectie B-pony's nog
verder verbeterd worden. Hieruit vloeit voort dat de sectie B-fokkerij pony's voortbrengt die
geschikt zijn als sportpony. De fokkers zullen er zelf ook op moeten toezien dat de pony's
beschikken over een karakter dat ze geschikt maakt voor het gebruik als sportpony voor
kinderen. Een temperamentvol karakter is gewenst, maar de pony's moeten ten alle tijden goed
hanteerbaar zijn.
Aanbevelingen
Voor de lange termijn geldt dat de kwaliteit in de breedte van de populatie verder dient te worden
vergroot en verfijning moet worden voorkomen. Pony’s met een ongewenst karakter dienen door
de fokkers buiten de fokkerij te worden gehouden. De bewegingen zijn over het algemeen correct
en voldoende ruim maar mogen vaak met meer gedragenheid en oprichting worden getoond.
Verbetering van kracht, oprichting en zelfhouding in de beweging is nodig om onze Welsh Bfokkerij naar een nog hoger niveau te tillen. Omdat ten alle tijde rasuitstraling en model behouden
moeten blijven, kost het tijd om dit goed te verankeren in onze populatie.
Alle hieronder geconstateerde aandachtspunten en onwenselijkheden dienen tot uitdrukking te
worden gebracht in keuringsbeslissingen:








De beweging verdient aandacht, dit geldt voor zowel de correctheid van de beweging als
het gebruik van het achterbeen. De doelstelling is een pony die beweegt met oprichting
en zelfhouding, losheid vanuit de schouder en een goed ondertredend achterbeen. Op
correctheid in de bewegingen en op stand dient door de fokkers streng geselecteerd te
worden, in keuringsbeslissingen is het een aandachtspunt en moet een correct stap meer
beloond worden.
Goed ontwikkeld, droog beenwerk en sterk ontwikkelde gewrichten, korte en platte
pijpbenen zijn duidelijke raskenmerken die behouden dienen te blijven. Bij volwassen
dieren is breedte en diepte gewenst.
De ruglijn en croupe-lengte zijn een aandachtspunt. De rug en lendenen dienen volgens
de rasbeschrijving gespierd, sterk en goed aaneengesloten te zijn, de croupe lang en fijn,
niet hoekig of kort. Afwijkingen hiervan zijn bezwaarlijk.
Ponytype en ras moeten verankerd blijven.
Het is belangrijk om voldoende genetische spreiding te behouden.
Overconditie is zeer onwenselijk, het is schadelijk voor de gezondheid van de dieren en
dient strenger te worden afgestraft in keuringsbeslissingen. Het welzijn van de dieren
dient ten alle tijden voorop te staan

Op de lange termijn geldt voor de sectie B dat ras, diversiteit in modellen en adel verankerd
moeten blijven. Pony’s met een ongewenst karakter dienen door de fokkers buiten de fokkerij
te worden gehouden.
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VI. Sectie C
Rasbeschrijving sectie C
De Welsh Pony van het Cob type (sectie C - niet groter dan 137,2 cm)
De sectie C-pony is de sterkere variant van de Welsh Pony, maar dan met Cob bloed. De Welsh
Pony van het Cob Type wordt beschreven als actief, zelfverzekerd, sterk en hard waardoor ze
geschikt zijn voor vele doeleinden.
Algemeen voorkomen:
Kleur:
Hoofd:
Ogen:
Oren:
Hals:
Schouders:
Voorbenen:

Middenstuk:
Croupe:
Achterbenen:

Beweging:

sterk, hard en actief, met ponyuitstraling en zoveel mogelijk
massa.
elke kleur behalve platenbont.
veel kwaliteit en ponyuitstraling. Een grof hoofd en een
ramshoofd zijn hoogst ongewenst.
groot en moedig, uitstekend en wijd uit elkaar geplaatst.
fijn en goed geplaatst.
lang en goed gedragen. Redelijk slank bij merries, maar neiging
tot een zware manenkam bij volwassen hengsten.
sterk, maar schuin naar achteren liggend.
vierkant gesteld en vrij in de ellebogen. Een lange, sterke
onderarm. De knieën goed ontwikkeld en daaronder een
overvloed aan bot. De koten evenredig schuin en lang. De voeten
goedgevormd. De hoeven hard. In natuurlijke staat is een
redelijke hoeveelheid zijdeachtig behang toegestaan, maar grof
draderig haar is absoluut bezwaarlijk.
rug en lendenen gespierd, sterk verbonden. Diep en goed
gesloten.
lang en sterk. Een hoekig of afhangend kruis is bezwaarlijk.
Staart goed aangezet.
sterke en gespierde schenkels. Spronggewrichten groot, plat en
droog met duidelijk afgetekende hakken, die niet naar binnen of
naar buiten gesteld mogen zijn. De achterbenen mogen niet te
gebogen zijn. De hak mag niet achter een lijn staan die van de
zitbeenknobbel naar beneden loopt naar de kogel. De koten
moeten evenredig schuin en lang zijn. De voeten goed gevormd.
De hoeven hard.
Vrij en correct en krachtig. In draf moet de knie gebogen worden
en het hele voorbeen moet recht vanuit de schouder zo ver
mogelijk gestrekt worden. Veel buiging in de spronggewrichten,
recht en krachtig onder het lichaam gebracht.

Huidige kwaliteitsstandaard sectie C (update 2019)
Het aantal sectie C-pony’s dat ter keuring verschijnt is, ondanks dat deze sectie aan populariteit
heeft gewonnen, nog steeds te gering om daaraan algemene conclusies te kunnen verbinden
met betrekking tot de kwaliteitsstandaard in deze sectie. De laatste jaren worden kwaliteitsvolle
dieren aangeboden uit de Nederlandse fokkerij. Maar nog steeds worden ook kwaliteitsvolle
dieren geïmporteerd. Er is een duidelijke opgaande lijn merkbaar maar de gewenste progressie is
nog niet bereikt.
Doelstellingen
Het fokdoel is het fokken van kwaliteitsvolle pony’s van het Cob-type, die ingezet kunnen worden
in vele facetten. Er zijn de afgelopen jaren een aantal kwaliteitsvolle dieren geïmporteerd vanuit
Groot-Brittannië, daarnaast zijn er in Nederland een aantal goede sectie C-pony’s gefokt. Het
effect hiervan is merkbaar in de keuringsbaan; het aanbod sectie C-pony’s neemt geleidelijk toe.
Het is dan ook niet (meer) wenselijk om concessies te maken op kwaliteit in
keuringsbeslissingen, we verkiezen kwaliteit boven kwantiteit.
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Aanbevelingen (korte en lange termijn)
Voor de sectie C dient verbreding van de kwantiteit, waarbij de kwaliteit voorop dient te staan, te
worden nagestreefd. Streven is om in de pedigree de sectie C breder te verankeren. Het C-type
dient duidelijk herkenbaar aanwezig te zijn, dit dient niet ten koste te gaan van de bewegingen.
De doelstelling voor de lange termijn is een pony die beweegt zoals omschreven is in de
rasbeschrijving voor de sectie C: ’Vrij, correct en krachtig. In draf moet de knie gebogen worden
en het hele voorbeen moet recht vanuit de schouder zo ver mogelijk gestrekt worden. Veel
buiging in de spronggewrichten, recht en krachtig onder het lichaam gebracht.’ Op correctheid in
de bewegingen en op stand dient door de fokkers streng geselecteerd te worden.
Alle hieronder geconstateerde aandachtspunten en onwenselijkheden dienen tot uitdrukking te
worden gebracht in keuringsbeslissingen.








De beweging verdient aandacht, incorrecte bewegingen (maaien, scheppen en wijd
lopen) zijn ongewenst, dit dient tot uitdrukking te worden gebracht in
keuringsbeoordelingen.
Goed ontwikkeld, droog beenwerk en sterk ontwikkelde gewrichten, korte en platte
pijpbenen zijn duidelijke raskenmerken die behouden dienen te blijven. Zijdeachtig
behang is hierbij wenselijk.
De ruglijn en croupe-lengte verdienen aandacht, weke ruglijnen, steile achterbenen en
overbouwd zijn is niet wenselijk. Het middenstuk dient volgens de rasbeschrijving
gespierd, sterk verbonden en goed gesloten te zijn, de croupe lang en sterk, niet hoekig
of afhangend. Afwijkingen hiervan zijn bezwaarlijk.
Ponytype en ras moeten verankerd blijven, echter variatie in types en modellen van de
pony’s is gewenst. Hier is ruimte voor binnen de rasbeschrijving, deze dient hierin leidend
te zijn.
Het is belangrijk om voldoende genetische spreiding te behouden.
Overconditie is zeer onwenselijk, het is schadelijk voor de gezondheid van de dieren en
dient strenger te worden afgestraft in keuringsbeslissingen. Het welzijn van de dieren
dient ten alle tijden voorop te staan.

Op de lange termijn geldt voor de sectie C dat het Cob-type, diversiteit en modellen
verankerd moeten blijven. Pony’s met een ongewenst karakter dienen door de fokkers buiten
de fokkerij te worden gehouden.
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VII. Sectie D
Rasbeschrijving sectie D
De Welsh Cob, (sectie D - vanaf 137,2 cm, geen bovengrens in de stokmaat)
De algemene rasbeschrijving voor de sectie C en D is identiek. De Welsh Cob wordt in het
moederland Wales beschreven als ‘’de beste rij- en menpony ter wereld’’. De Welsh sectie D - of
Welsh Cob - wordt geroemd om zijn moed, kracht en uithoudingsvermogen.
Algemeen voorkomen:
Kleur:
Hoofd:
Ogen:
Oren:
Hals:
Schouders:
Voorbenen:

Middenstuk:
Croupe:
Achterbenen:

Beweging:

sterk, hard en actief, met ponyuitstraling en zoveel mogelijk
massa.
elke kleur behalve platenbont.
veel kwaliteit en ponyuitstraling. Een grof hoofd en een
ramshoofd zijn hoogst ongewenst.
groot en moedig, uitstekend en wijd uit elkaar geplaatst.
fijn en goed geplaatst.
lang en goed gedragen. Redelijk slank bij merries, maar neiging
tot een zware manenkam bij volwassen hengsten.
sterk, maar schuin naar achteren liggend.
vierkant gesteld en vrij in de ellebogen. Een lange, sterke
onderarm. De knieën goed ontwikkeld en daaronder een
overvloed aan bot. De koten evenredig schuin en lang. De voeten
goedgevormd. De hoeven hard. In natuurlijke staat is een
redelijke hoeveelheid zijdeachtig behang toegestaan, maar grof
draderig haar is absoluut bezwaarlijk.
rug en lendenen gespierd, sterk verbonden. Diep en goed
gesloten.
lang en sterk. Een hoekig of afhangend kruis is bezwaarlijk.
Staart goed aangezet.
sterke en gespierde schenkels. Spronggewrichten groot, plat en
droog met duidelijk afgetekende hakken, die niet naar binnen of
naar buiten gesteld mogen zijn. De achterbenen mogen niet te
gebogen zijn. De hak mag niet achter een lijn staan die van de
zitbeenknobbel naar beneden loopt naar de kogel. De koten
moeten evenredig schuin en lang zijn. De voeten goed gevormd.
De hoeven hard.
Vrij en correct en krachtig. In draf moet de knie gebogen worden
en het hele voorbeen moet recht vanuit de schouder zo ver
mogelijk gestrekt worden. Veel buiging in de spronggewrichten,
recht en krachtig onder het lichaam gebracht.

Huidige kwaliteitsstandaard sectie D (update 2019)
Er zijn de afgelopen jaren een aantal kwaliteitsvolle dieren geïmporteerd vanuit Groot-Brittannië,
en de populariteit van de Welsh Cob als sportpony neemt toe in Nederland. De Cob-rijrubrieken
op de keuringen nemen in omvang toe, een heuglijke ontwikkeling waar we in de fokkerij veel
baat bij kunnen hebben. Het is dan ook niet wenselijk om concessies te maken op kwaliteit in
keuringsbeslissingen, kwaliteit moet verkozen worden boven kwantiteit. Het gros van de ter
keuring gepresenteerde dieren voldoen aan de kwaliteitsstandaard maar de gewenste progressie
in de breedte is nog niet bereikt.
Doelstellingen
Het fokdoel is het fokken van kwaliteitsvolle Welsh Cobs, die ingezet kunnen worden in vele
facetten. Ook voor de sectie D geldt, dat de begeleiding van deze fokkerij lastig is, vanwege het
ontbreken van relevante fokkerijgegevens en de beperkte mogelijkheden deze te verzamelen.
Het zullen ook in de sectie D vooral individuele fokkers zijn die de ontwikkelingen in deze fokkerij
bepalen. De fokkerij van kwaliteitsvolle keuringsdieren mag de sinds decennia verankerde
uitstekende gebruikseigenschappen niet in de weg staan. Er bestaat geen verschil tussen
gebruiks- en keuringsdieren, maar wel in gebruiks- en keuringsconditie. Het bezoek van

11

FOKPLAN
Januari 2020
keuringen wordt gestimuleerd om dezelfde redenen als die voor de sectie C gelden. Geadviseerd
wordt om bij de beoordeling van de Cobs geen lagere maatstaven te hebben en even kritisch te
zijn als bij andere secties.
Aanbevelingen (korte en lange termijn)
De doelstelling voor de lange termijn is een pony die beweegt zoals omschreven is in de
rasbeschrijving voor de sectie C: ‘’Vrij, correct en krachtig. In draf moet de knie gebogen worden
en het hele voorbeen moet recht vanuit de schouder zo ver mogelijk gestrekt worden. Veel
buiging in de spronggewrichten, recht en krachtig onder het lichaam gebracht.’’. Op correctheid in
de bewegingen en op stand dient door de fokkers streng geselecteerd te worden.
Voor de sectie D dient verbreding van de kwantiteit, waarbij de kwaliteit voorop dient te staan, te
worden nagestreefd. Het toegankelijk maken van een gedocumenteerde bredere genenpool voor
de individuele fokker is gewenst. Het Cob-type dient duidelijk herkenbaar aanwezig te zijn, maar
dit dient niet ten koste te gaan van de bewegingen.
De aandachtspunten voor de sectie D, zijn nagenoeg hetzelfde als voor de sectie C.
Alle hieronder geconstateerde aandachtspunten en onwenselijkheden dienen tot uitdrukking te
worden gebracht in keuringsbeslissingen:
 De beweging verdient aandacht, incorrecte bewegingen (maaien, scheppen en wijd
lopen) zijn ongewenst.
 De ruglijn en croupe-lengte verdienen aandacht, weke ruglijnen, steile achterbenen en
overbouwd zijn is niet wenselijk. Het middenstuk dient volgens de rasbeschrijving
gespierd, sterk verbonden en goed gesloten te zijn, de croupe lang en sterk, niet hoekig
of afhangend. Afwijkingen hiervan zijn bezwaarlijk.
 Ponytype en ras moeten verankerd blijven, echter variatie in types en modellen van de
pony’s is gewenst. Hier is ruimte voor binnen de rasbeschrijving, deze dient hierin leidend
te zijn.
 Het is belangrijk om voldoende genetische spreiding te behouden.
 Overconditie is zeer onwenselijk, het is schadelijk voor de gezondheid van de dieren en
dient strenger te worden afgestraft in keuringsbeslissingen. Het welzijn van de dieren
dient ten alle tijden voorop te staan.
Op de lange termijn geldt voor de sectie D dat Cob-type, diversiteit en modellen verankerd
moeten blijven. Pony’s met een ongewenst karakter dienen door de fokkers buiten de fokkerij
te worden gehouden.
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VIII. Sectie NWR
Rasbeschrijving sectie NWR
Nederlandse Welsh Rijpony (stokmaat voor merries minimaal 138 cm, voor hengsten minimaal
138 cm en maximaal 156,9 cm. Streefmaat: de in de sport gehanteerde D-maat, bij voorkeur 146
cm - 148 cm)
Rijpony op Welsh grondslag, niet minder dan 25% Welsh (sectie A of B) bloed; bij een geringer
percentage Welsh bloed dan 100% is uitsluitend Engels, Arabisch of Anglo-Arabisch volbloed
toegestaan.
Algemeen voorkomen:

Kleur:
Hoofd:
Ogen:
Oren:
Neusgaten:
Kaken en keelgang:
Hals:
Schouders:
Voorbenen:

Rug en lendenen:
Borst:
Ribben:
Croupe:

Achterbenen:

Beweging:

rijtypisch met reeds op afstand herkenbare Welshuitstraling, adel
en een fijne huid, harmonieuze bouw en een uitstraling van
voornaamheid.
alle kleuren, behalve platenbont.
edel, betrekkelijk klein in verhouding, droog, en goed aangezet,
breed tussen de ogen, fijn rond de neus.
groot en moedig.
klein en goed geplaatst.
groot en open.
droog en fijn uitgesneden, met ruime keelgang.
voldoende lang, met voldoende lengte in de nek en mooie
bovenbespiering.
lang en schuin, met goed ontwikkelde schoft.
correct en recht gesteld, hard en droog, met lange, gespierde
onderarm, goed ontwikkelde gewrichten, voldoende lange,
schuine koten en goed ontwikkelde, harde voeten.
goed aangesloten en gespierd, met voldoende lengte en
buigzaamheid, en een vloeiend verloop.
redelijk diep.
goed gewelfd, niet te rond.
lang, hellend, goed gespierd, met fraai ingeplante en fraai
gedragen staart, die nadrukkelijk niet op de rug gegooid mag
worden.
hard en droog, met goed ontwikkelde gewrichten, correct gesteld,
d.w.z. niet gestrekt of sabelbenig; de spronggewrichten moeten
groot, plat en droog zijn met duidelijk afgetekende hakken, de
schenkel breed en gespierd, de koten voldoende lang en schuin,
de voeten goed ontwikkeld, met harde hoeven.
vierkant, elastisch en gedragen, voorwaarts-opwaarts, met
balans, ruimte en regelmaat; het voorbeen wordt royaal
weggezet, waarbij een stekerige beweging niet gewenst is; de
achterhand goed ondergebracht met veel buiging in alle
gewrichten.

Huidige kwaliteitsstandaard NWR (update 2019)
Gerelateerd aan het duidelijke fokdoel in deze sectie dient te worden vastgesteld dat de populatie
bestaat uit pony’s met een goed rijtypisch model en daarbij tegelijkertijd ook de Welsh-opdruk
zeer duidelijk aanwezig is (daarin onderscheidt de NWR zich in verregaande mate van andere
rijpony’s). Soms is meer neklengte gewenst. De bewegingen zijn voldoende tot ruim voldoende
met een goed voorbeengebruik waarbij de pony’s in de voorhand over het algemeen nog meer
mogen rijzen (bergopwaarts lopen). Soms worden ongelijke voeten waargenomen wat ongewenst
is.
Van alle NWR’s (37) die in de zomer van 2019 in het stamboek zijn opgenomen hadden 13
pony’s (35%) een stokmaat van 1.49m of groter. Hiervan hadden 9 pony’s (24%) een stokmaat
van 1.51m of groter.
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Evaluatie ontwikkelingen:
Sinds 2012 is er in de breedte van de populatie vooruitgang geboekt in de beweging. In de NWR
wordt bewogen met voldoende tot goede ruimte, het rijzen in de voorhand verdient nog wel
aandacht. De vooruitgang in de beweging lijkt echter wel gepaard te gaan met toegeven op ras,
terwijl we ons willen blijven onderscheiden door de op afstand herkenbare Welsh-uitstraling.
Doelstellingen:
De fokkerij in de richting NWR is gericht op het voortbrengen van rijpony’s die zich onderscheiden
door Welsh-uitstraling en een hoog niveau van gebruikseigenschappen. Voorop staat dat steeds
de gewenste rijpony-eigenschappen aanwezig zijn. De NWR moet in staat zijn om op het hoogste
niveau te presteren. Naast deze eigenschappen dient de NWR vanzelfsprekend ook de edele
uitstraling te hebben die kenmerkend is voor de fokkerij van Welsh pony’s. Een excellent
rijponymodel dient aanwezig te zijn, naast correct beenwerk en goede bewegingen. In zijn model
dient de NWR opwaarts te zijn gebouwd, om hem in de beweging in staat te stellen bergopwaarts
te gaan. Hoogbenige modellen zijn gewenst. Het gebruik van het achterbeen moet in de populatie
worden versterkt. Vanwege de internationale maatvoeringseisen in de sport is de streefmaat voor
de NWR 147 cm / 148 cm. Voor fokpony’s zijn afwijkingen in de maat acceptabel om in de
fokkerij de streefmaat te kunnen bereiken en behouden en/of de Welsh-opdruk te kunnen
verbeteren.
Specialisatie naar dressuur of springen wordt binnen de populatie van NWR niet voorgestaan.
Voor een goede sportpony is een prestatiegericht karakter een doorslaggevende eigenschap.
Aanbevelingen (korte en lange termijn)
In de modellen dienen de pony’s opwaarts te zijn gebouwd, met voldoende neklengte, om hen in
staat te stellen meer bergopwaarts te gaan. In een deel van de populatie mag de beweging
sterker zijn met een goed lichaamsgebruik om de bruikbaarheid als rijpony te verbeteren.
Lichtvoetigheid is gewenst. Duidelijk ongelijke voorvoeten zijn niet acceptabel. Afhankelijk van de
ernst daarvan dient dit bij keuringsbeslissingen negatief tot uitdrukking te komen.
Onderlinge verwantschap binnen de kleine populatie van de NWR is een toenemend probleem.
Om het risico op erfelijke gebreken te verkleinen, wordt geadviseerd bij het maken van de
hengstenkeuze een inteeltpercentage van onder de 6,3% aan te houden. Dit is via de tool in Mijn
Welsh door fokkers te berekenen voor elke combinatie. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij
de fokkers zelf.
Het grootste risico bij een hoog inteeltpercentage zit in het fokproduct zelf, hierdoor is het lastig
om dit bij gezonde fokproducten mee te nemen in de selectie. Hiervoor kan beter met
verwantschapspercentages gewerkt gaan worden. Een lage verwantschap aan de populatie is
zeker een extra kwaliteit, daarom is het wel raadzaam hengsten met vrije bloedlijnen, die er
tegenaan hangen op de hengstenkeuring het voordeel van de twijfel te geven.
Meer onderzoek naar de toename van inteelt en verwantschap en de gevolgen hiervan is nog
steeds wenselijk.
Pony’s met een ongewenst karakter dienen door de fokkers buiten de fokkerij te worden
gehouden.
Toelichting Inteeltpercentage:
Hierbij wordt in Mijn Welsh over 5 generaties berekend hoeveel een merrie over vijf generaties
verwant is aan een bepaalde hengst. Voor fokkers is dit belangrijke informatie om mee te nemen
bij het maken van de hengstenkeuze.
Toelichting Verwantschapspercentage:
Dit is de mate dat een dier verwant is aan de gehele populatie. Met dit percentage wordt
momenteel nog niet gewerkt. Wel geeft dit meer inzicht in de bloedspreiding en maakt het een
pony met een laag percentage interessanter, omdat hier in de fokkerij meer combinaties mee
gemaakt kunnen worden.
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IX. WPBR
Rasbeschrijving WPBR
Rijpony op Welsh Grondslag, vergelijkbaar met het Welsh Part Bred Register van het stamboek
van oorsprong (WPCS).
Stokmaat: Geen vereiste, de streefmaat voor de WPBR ligt tussen de 127 cm en de 156,9 cm
waarbij de kwaliteit van de pony belangrijker is dan de stokmaat van de pony.
In het WPBR worden veulens geregistreerd, die geboren zijn uit kruisingen van in het stamboek
of basisboek geregistreerde Welsh pony’s met dieren, die geregistreerd zijn bij een ander erkend
stamboek;
 oudere dieren die geboren zijn uit kruisingen waarvan ten minste één (1) ouder voldoet
aan de eisen voor inschrijving in één der secties van het Nederlands Welsh Pony en Cob
Stamboek met dieren, die geregistreerd zijn bij een ander erkend stamboek.
 In de afstamming van de pony moet minimaal 12,5 % Welshbloed voorkomen.
 WPBR-pony’s met minder dan 12,5 % Welshbloed worden uitsluitend ingeschreven in het
Register. Verder worden in het WPBR ingeschreven, producten van de kruising NWR x
C/D of omgekeerd.
 Dieren, waarvan een of geen der ouders niet is/zijn geregistreerd, kunnen worden
ingeschreven in het register of in het aanvullende register WPBR.
 Ook bij de WPBR-pony’s ligt de nadruk op de gebruikseigenschappen. De Welsheigenschappen moeten behouden blijven.
Huidige kwaliteitsstandaard (update 2019)
In deze sectie is het fokdoel gelijk aan dat van de NWR, waarbij alleen de fokrichting anders is.
De afgelopen jaren nemen de aantallen pony’s die ter keuring verschijnen toe. Hierbij valt waar te
nemen dat het rijponymodel over het algemeen in voldoende tot ruim voldoende mate aanwezig
is. De Welshuitstraling is voldoende aanwezig.
Evaluatie ontwikkelingen:
Sinds 2012 is er een toename te zien in aantallen, die veelal zijn basis vindt in de NW R. Wel is er
steeds vaker te zien dat er combinaties gemaakt zijn met buitenlandse hengsten. Op de
keuringen staan doorgaans kwaliteitsvolle pony’s op kop en in de kampioensring. In de breedte
mag het rijponymodel en de Welshuitstraling meer aanwezig zijn.
Doelstellingen:
Voor de fokkerij van WPBR-pony’s geldt een doelstelling die gelijk is aan die voor de richting
NWR. Die doelstelling kan worden bereikt binnen een breder spectrum van bloedvoering. De
combinatie van excellente rijpony-eigenschappen met het hoogedele beeld van een Welsh pony
is ook hier uitgangspunt. Deze fokkerijdoelstelling kan via andere kruisingswegen worden bereikt.
De fokkers zullen er zelf op moeten toezien dat de pony's beschikken over een karakter dat ze
geschikt maakt voor het gebruik als sportpony voor kinderen. De streefmaat voor de WPBR ligt
tussen de 127 cm en de 156,9 cm waarbij de kwaliteit van de pony profileert boven de stokmaat
van de pony.
Voor de inschrijving in de hoofdsectie van het stamboek geldt geen minimummaat.
Aanbevelingen (korte en lange termijn)
In de modellen dienen de pony’s opwaarts te zijn gebouwd om hen in staat te stellen meer
bergopwaarts te gaan. De bewegingen dienen in zijn algemeenheid sterker te zijn met een goed
lichaamsgebruik om de bruikbaarheid als rijpony te verbeteren. Lichtvoetigheid is gewenst.
Duidelijk ongelijke voorvoeten zijn niet acceptabel. Afhankelijk van de ernst daarvan dient dit bij
keuringsbeslissingen tot uitdrukking te komen.
Pony’s met een ongewenst karakter dienen door de fokkers buiten de fokkerij te worden
gehouden.
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X. SELECTIE-INSTRUMENTEN
De statuten en reglementen geven een reeks van selectie-instrumenten die het maken van
fokkerijkeuzes ondersteunen, te weten: registratie, merrieselectie en hengstenselectie. De
bepalingen omtrent deze selectie-instrumenten zijn duidelijk omschreven in voornoemde statuten
en reglementen, maar zijn voor de volledigheid ook opgenomen in het fokplan.
1. Registratie
Beide ouderdieren dienen bij het NWPCS of een door de EU erkend stamboek ingeschreven te
staan om in aanmerking te komen voor de fokkerij binnen het NWPCS. De dekkingen worden
middels dekbewijzen geregistreerd.
1.1.

Het Veulenboek, basisboek en stamboek

Art. 3 stamboekreglement
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 omschreven in hoofdstuk V art. 10 van het
stamboekreglement, en die:
 verwekt zijn door in Nederland ter dekking staande hengsten met een door het
Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek afgegeven deklicentie;
 in Nederland geïmporteerd zijn en voor inspectie en inschrijving worden aangeboden;
 als veulen in de moeder zijn ingevoerd en in Nederland zijn geboren; verwekt zijn door in
Nederland ter dekking staande hengsten met een deklicentie van een ander erkend
Stamboek;
 verwekt zijn door in het buitenland 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
ten minste één (1) ouder voldoet aan de eisen voor inschrijving in één der secties van het
Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek of die:
 verwekt zijn door in Nederland ter dekking staande hengsten met een door het
Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek afgegeven deklicentie;
 in Nederland geïmporteerd zijn en voor inspectie en inschrijving worden aangeboden;
 als veulen in de moeder geïmporteerd zijn en in Nederland zijn geboren;
 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 de klasse veulenboek ingeschreven pony’s promoveren naar
de klasse Basisboek of Stamboek met uitzondering van pony’s geregistreerd in het aanvullende
register WPBR of het register.
C. Voor registratie in het veulenboek van het NWR komen pony’s in aanmerking die wat betreft
de bloedvoering aan de eisen voldoen zoals omschreven in Hoofdstuk V art. 10 van het
stamboekreglement en die:
 verwekt zijn door NWR-stamboekhengsten;
 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 dan wel
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 of 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
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handhaven van de toelating alle in Nederland geboren veulens van deze hengst worden
getoond.
Art. 4 stamboekreglement
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 stamboekreglement
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 de klasse Stamboek van het NWPCS.
1.2. Register
In het register worden alle dieren ingeschreven, die niet aan de eisen voor registratie in het
Veulenboek voldoen, zoals gesteld onder 1.1 artikel 3 sub. A, B en C. Noch deze dieren, noch
hun nakomelingen, kunnen in de hoofdsectie in een van de klasse veulen-, basis- of stamboek
van het NWPCS-stamboek worden ingeschreven.
1.3. Geldigheidsduur deklicentie
De deklicentie voor basisboekhengsten moet ter registratie na telkens één jaar administratief
verlengd worden. Aan alle voor het eerst in het Stamboek ingeschreven stamboekhengsten wordt
een voorlopige deklicentie verstrekt van één jaar. In het jaar na goedkeuring is de hengst
verplicht op de hengstenkeuring te verschijnen.
2. Merrieselectie
2.1. Stamboekinschrijving
Alle merries kunnen uit de klasse veulenboek vanaf driejarige leeftijd worden opgenomen in de
klasse Stamboek. Zij moeten daartoe een veterinaire keuring ondergaan en minimaal een tweede
premie behaald hebben.
Predicaten
Ster- en keurpredikaten worden alleen op de Centrale Keuring verleend.
Ster
Voor het sterpredicaat komen alleen de betere eerste premiemerries in aanmerking. Voor de
Centrale Keuring worden alleen pony’s aangewezen, die in principe voor het sterpredicaat in
aanmerking komen.
Keur
Het keurpredicaat is het 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
Voor het kroonpredicaat komen in aanmerking de merries welke voldoen aan de eisen als gesteld
voor het predicaat keur en welke met voldoende resultaat een door het NWPCS georganiseerd
IBOP rij- of menproef hebben afgelegd. Dit kan voor of na de aanwijzing tot “keur” plaatsvinden.
Een pony die voldoet aan de eisen voor het predicaat “sport” is vrijgesteld van bovengenoemde
IBOP-proef.
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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 126,9 cm: 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 127 cm: 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.
 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.
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 de punten behaald hebben op minimaal driejarige leeftijd. Dit predicaat
kan tevens postuum toegekend worden.
De puntentelling is als volgt:
Jonge merries, ruinen en hengsten (1- en 2-jarige)
 1e premie veulen
 1e premie jaarlingen
 1e premie tweejarigen
Volwassen merries en ruinen (vanaf 3 jaar)
 1e premie
 Ster
 Keur
 Kroon
 Preferent
 Elite
 Prestatie
 Excellent
Volwassen hengsten (vanaf 3 jaar)
 Tweede bezichtiginghengst
 Sterhengst
 Stamboekhengst sectie A, B, C, D
 Stamboekhengst sectie A, B, C, D met IBOP (min. B)
 Stamboekhengst WPBR
 NWR hengst aangewezen voor VO
 NWR/WPBR hengst na slagen voor VO

1 punt
2 punten
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten
6 punten
8 punten
10 punten
8 punten
10 punten
2 punten
3 punten
5 punten
+ 1 punt
5 punten
5 punten
+ 1 punt

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.
Naast deze predicaten kent het stamboek het predicaten “prestatie” nog, zoals omschreven in het
stamboekreglement.
2.2. Keuringen
De procedure voor de exterieurkeuringen is aangepast naar het “Nederlandse” systeem. De
gehele groep komt in stap binnen waarna allen naar de voorring gaan. Aansluitend volgt de
individuele beoordeling bestaande uit het in stap binnenkomen en opstellen voor de jury,
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aansluitend stap en aandraven, in totaal 2 ronden. Na beoordeling van alle individuele dieren
komt de hele groep weer binnen in stap en volgt de definitieve plaatsing. De Centrale Merrie
Keuring kent naast de rubrieken voor merries ook rubrieken voor ruinen en 1- en 2-jarige
veulenboekhengsten. In iedere afdeling wordt op ten minste één keuring een voorselectie
gehouden (m.u.v. van de kleinere populaties als de C, D & WPBR); rechtstreekse inschrijving
voor de CK is niet mogelijk. Deze jonge hengsten kunnen worden geprimeerd en punten behalen
voor het preferentschap of elite predicaat van hun moeder. Ook hengsten van drie jaar en ouder
kunnen aan de Centrale Keuring deelnemen in de aangespannen – en rijrubrieken.
3. Hengstenselectie
3.1. Stamboekinschrijving
Exterieurbeoordeling en verwachte fokwaarde. Eenmaal per jaar bestaat de mogelijkheid om
hengsten van drie jaar of ouder aan te bieden voor inschrijving in het stamboek. Om hiervoor in
aanmerking te komen moet een hengst in principe 1e premiewaardig zijn. De te verwachten
fokwaarde dient in de keuringsbeslissingen te worden meegenomen. De hengsten, die worden
ingeschreven in het Stamboek, worden op kwaliteitsvolgorde geplaatst en geprimeerd. De jury zal
deze hengsten na plaatsing bespreken; zij motiveert daarbij de plaatsing en geeft aan welke
verwachting zij van de fokwaarde heeft.
Hengsten van de sectie NWR worden pas na het centraal door het NWPCS georganiseerd
verrichtingsonderzoek ingeschreven. Zij worden op de Centrale Hengstenkeuring aangewezen
voor deelname aan dit verrichtingsonderzoek. In het jaar van aanwijzing voor het
verrichtingsonderzoek worden zij niet in kwaliteitsvolgorde geplaatst. Primering volgt in het jaar
na inschrijving in het Stamboek, waarbij de hengsten zowel aan de hand als onder het zadel
moeten worden getoond.
Aanvullende eisen
Voor alle secties is de stamboekinschrijving pas definitief, indien aan de volgende eisen is
voldaan.
Veterinaire keuring:
 Alle voor het eerst in te schrijven hengsten worden veterinair gekeurd. Hengsten die
erfelijke dan wel ernstige gebreken vertonen zoals overbeet, onderbeet, afwijkende
gewrichten, afwijkende hoefvormen enz. zullen niet tot de dekdienst worden toegelaten.
(zie veterinair protocol).
 DNA-onderzoek: De juistheid van de afstamming wordt gecontroleerd d.m.v. DNAonderzoek, bij een niet correcte afstamming beslist het bestuur.
 Spermaonderzoek: Voor alle secties bestaat de mogelijkheid van een vrijwillig
spermaonderzoek.
 Verrichtingsonderzoek: Hengsten van de sectie NWR dienen een centraal door het
NWPCS georganiseerd verrichtingsonderzoek te ondergaan en dit met goed gevolg af te
leggen. WPBR hengsten kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan het centraal
verrichtingsonderzoek. De mogelijkheid bestaat, dat indien voldaan aan de criteria de
WPBR-hengst op verzoek kan worden overgeschreven naar klasse NWR als
stamboekhengst.
 Voor hengsten, afkomstig uit een ander erkend stamboek, zal een aldaar met positief
resultaat afgelegd vergelijkbaar verrichtingsonderzoek door het NWPCS worden erkend.
 Eventueel kan een verkort onderzoek naar karakter en stalgedrag worden opgelegd.
3.2. Fokwaarde bepaling
Fokpremie stamboekhengsten.
Vanaf 1 januari 2005 is het niet meer mogelijk om hengsten die in de klasse stamboek zijn
opgenomen terug te zetten naar de klasse basisboek na aanleiding van een afstammelingen
onderzoek, eenmaal ingeschreven in de klasse stamboek zullen zij altijd stamboekhengst blijven,
mits een NWR hengst is geslaagd voor het verrichtingsonderzoek en alle hengsten uit de diverse
klasse het jaar na goedkeuring op de CHK zijn geweest. Alle hengsten uit de sectie A, B, C, D en
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WPBR die hier niet aan voldoen worden teruggezet naar de klasse basisboek. Een NWR hengst
die niet toegelaten wordt tot de klasse stamboek blijft ten alle tijden in de klasse veulenboek. Een
NWR hengst die niet toegelaten is tot de klasse stamboek maar wel ingezet wordt voor de
dekdienst, zal overgeschreven dienen te worden naar de klasse WPBR om vervolgens in de
klasse basisboek WPBR een deklicentie te krijgen. 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 eerstvolgende jaar na terugkeer). Tevens moeten de stamboekhengsten
op de CHK worden getoond wanneer de hengst voor een fokpremie in aanmerking komt.
De enige reden waarom een in het stamboek ingeschreven hengst nog wel teruggezet kan
worden naar de klasse basisboekhengst (bij bestuursbesluit), is wanneer het duidelijk
aantoonbaar een hengst betreft die veterinaire gebreken vererft.
De fokwaardebepaling gaat op verzoek van de eigenaar. De fokpremie is geen predicaat maar is
bedoeld als aanmoedigingspremie om de beter fokkende hengsten te promoten.
Preferent en Elite
Hengsten die uitzonderlijk goed blijken te fokken kunnen in aanmerking komen voor de
predicaten Preferent en Elite.
De puntentelling hiervoor is als volgt:
Jonge merries, ruinen en hengsten (1 en 2 jarige)
 1e premie veulen
 1e premie jaarlingen
 1e premie tweejarigen
Volwassen merries en ruinen (vanaf 3 jaar)
 1e premie
 Ster
 Keur
 Kroon
 Preferent
 Elite
 Prestatie
 Excellent
Volwassen hengsten (vanaf 3 jaar)
 Tweede bezichtiginghengst
 Sterhengst
 Stamboekhengst sectie A, B, C.D
 Stamboekhengst sectie A, B, C, D met IBOP (min. B)
 Stamboekhengst WPBR
 NWR hengst aangewezen voor VO
 NWR/WPBR hengst na slagen voor VO

1 punt
2 punten
2 punten
3 punten
4 punten
5 punten
6 punten
8 punten
10 punten
8 punten
10 punten
2 punten
3 punten
5 punten
+ 1 punt
5 punten
5 punten
+ 1 punt

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
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preferentschap, dit op voordracht van de foktechnische commissie 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 foktechnische commissie aan het hoofdbestuur. Dit
predicaat kan ook postuum aan een hengst worden verleend.
4. Aanbevelingen
Eigenarenregistratie: via verdergaande automatisering en opschoning van bestanden
(eigenarenverplichting).
Bij de selectie van hengsten de kwaliteit van de (voor)ouders een rol laten spelen.
XI. VOORLICHTING
Het Welsh Pony en Cob Magazine, diverse social media en de website zijn de belangrijkste en
meest toegankelijke informatiebronnen van het NWPCS.
Het jurycorps heeft tot taak haar keuringsbeslissingen aan deelnemers toe te lichten. Daartoe
dient in het keuringsprogramma ruimte te zijn. Tijdens de CHK en de CMK zal een woordvoerder
van de jury de keuringsbeslissingen met betrekking tot hengsten die tot de 2e bezichtiging zijn
toegelaten en driejarige merries per microfoon toelichten.
Jaarlijks doet het jurycorps in samenspraak met de Foktechnische Commissie verslag van het
keuringsseizoen. Dit verslag wordt aangeboden aan het Hoofdbestuur.
XII. TOETSING ONTWIKKELINGEN EN UPDATES
Om het fokplan het gewenste richtinggevende en ondersteunende karakter te laten behouden, is
het noodzakelijk de ontwikkelingen in de fokkerij regelmatig in kaart te brengen, te analyseren en
te bespreken. Daartoe zullen door het Bestuur naar behoefte besprekingen met leden/fokkers per
sectie worden belegd. Als de uitkomsten van deze besprekingen daartoe aanleiding geeft zal het
fokplan worden bijgesteld.
XIII. VETERINAIRE PARAGRAAF FOKPLAN NWPCS
Het NWPCS hecht waarde aan gezondheid van onze Welsh Pony’s en Cobs. Al vanaf het begin
van het stamboek is er altijd veterinaire begeleiding geweest en veterinaire inspectie van dieren
die in het hoofdstamboek worden opgenomen. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op
gebied van dierenwelzijn en gezondheid onderzoekt het NWPCS mogelijkheden tot verbetering
van identificatie en registratie van verondersteld erfelijk minder gewenste eigenschappen in de
populatie.
Hiermee kan in kaart gebracht worden in hoeverre er problemen bestaan binnen de populatie van
het NWPCS. Dit ter ondersteuning van een betere selectie die moet leiden tot een nog gezondere
populatie in de toekomst.
1. Huidige stand van zaken
Gedurende het jaar biedt de NWPCS een aantal mogelijkheden tot veterinaire selectie en
waarnemingsmomenten:
Hengstenkeuring (2de bezichtiging)
 Aandoeningen worden gecontroleerd aan de hand “Rapport Veterinaire Inspectie” Het is
bij de veterinair en jury bekend welke aandoeningen onacceptabel of minder gewenst
zijn.
 De rapporten worden gearchiveerd op het stamboek kantoor.
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Rapporten zijn alleen opvraagbaar door de eigenaar van het betreffende dier.

Stamboekopname voor merries, ruinen en hengsten
 Als 2de bezichtiging.
Verrichtingsonderzoek
 Tijdens het verrichtingsonderzoek worden waarnemingen gedaan door de veterinair(s),
die doorgegeven worden aan de beoordelingsjury van het verrichtingsonderzoek.
Exterieurkeuring
 In principe krijgt de jury de opdracht mee tot het beoordelen van veterinaire gebreken.
 Exterieurfouten worden beoordeeld en voor die verondersteld erfelijk minder gewenste
eigenschappen die exterieurmatig een probleem vormen is dat geldig.
 De jury heeft de opdracht om op uitgeschuurde staart en/of manen en/of kale plekken
onder de buik en karakterbemerkingen te selecteren.
 De jury heeft de opdracht om overconditie negatief te beoordelen.
Voorlichting
 Via artikelen gepubliceerd in het Welsh Pony en Cob Magazine, diverse sociale media en
de website worden leden geïnformeerd. Er vindt geen negatieve publicatie over
individuele dieren plaats.
2. Protocol veterinaire inspectie.
Het doel van een veterinaire inspectie is inzicht te verkrijgen in de mogelijk aanwezige, of
vermoedelijk aanwezige, minder gewenste erfelijke eigenschappen, waarvan een erfelijke
achtergrond is aangetoond, aannemelijk is, of wordt verondersteld. Dit alles met de beperkingen
die inherent zijn aan een klinische inspectie in een beperkte tijd. In sommige gevallen is nader
onderzoek gewenst om een betere uitspraak te kunnen doen omtrent een bepaalde
geconstateerde of vermoede aandoening.
Bij de veterinaire inspectie wordt het (gehele) dier beoordeeld op anatomische en/of functionele
afwijkingen. De inspectie wordt uitgevoerd op stand en in beweging (stap en draf) op een harde
ondergrond. Om een goede controle uit te kunnen voeren is het noodzakelijk bepaalde
lichaamsdelen van de pony manueel te inspecteren. Het betreft hierbij o.a. mond, knieën en de
geslachtsorganen van de hengst. Het is wenselijk om regelmatig te controleren of het betreffende
dier op de één of andere manier is behandeld met het doel een positievere beoordeling van de
inspecterende dierenarts te verkrijgen. Dit geldt zeker in die gevallen dat een hengst in een later
stadium wederom voor inspectie wordt aangeboden, al of niet voor dezelfde dierenarts.
Bloedonderzoek t.b.v. gebruik van ongeoorloofde middelen als omschreven op de lijst van
ongeoorloofde middelen van de FEI kunnen bij mogelijke verdenking of via steekproefsgewijs
controle worden uitgevoerd. Bij de vaststelling van het gebruik van ongeoorloofde middelen als
genoemd, zal het betreffende dier worden uitgesloten van verdere keuringsdeelname. Hierbij
zullen de kosten verbonden aan dit onderzoek door de eigenaar van het betreffende dier aan het
NWPCS dienen te worden voldaan.
Geconstateerde afwijkingen worden geregistreerd en kunnen, afhankelijk van de ernst en de
erfelijke achtergrond, gevolgen hebben voor opname in het stamboek, steeds in overleg met de
betreffende juryleden.
Voor hengsten, merries en ruinen:
Beoordeling op stand:
Hoofd:
 Vorm en symmetrie (asymmetrieën worden negatief beoordeeld)
 Verloop neusbeen t.h.v. de sinus maxillaris (duidelijk vernauwde neusgangen worden
negatief beoordeeld)
 Ogen (staar is niet acceptabel)
 Gebit
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Over-/onderbijter (meer dan 1⁄2 tanddikte overbijter binnenste snijtanden is niet
acceptabel)
Abnormale slijtage van de snijtanden (duidelijke aanwijzingen voor kribbenbijter worden
negatief beoordeeld)
Aantal en positie van de elementen (in relatie tot de leeftijd)

Voorbenen
 Stand
 Gewrichten
 Vorm
 Ontwikkeling
 Overvulling (nader onderzoek vaak gewenst)
 Hardheid
 Voetas
 Hoeven
 Grootte
 Vorm
 Symmetrie (bokhoeven zijn niet acceptabel; ongelijke voeten zijn ongewenst)
Achterbenen
 Stand
 Gewrichten
 Vorm
 Ontwikkeling
 Overvulling (nader onderzoek vaak gewenst)
 Hardheid
 Voetas
 Hoeven
 Grootte
 Vorm
 Symmetrie (bokhoeven zijn niet acceptabel; ongelijke voeten zijn ongewenst)
 De kniegewrichten worden maximaal geïnspecteerd op stabiliteit en ligging van de
patella. (patella-luxatie ( “losse knie”) is niet acceptabel.)
Huid en beharing
 Er wordt met name gelet op sporen van verondersteld erfelijke minder gewenste
huidaandoeningen, zoals staart- en maneneczeem, pony’s welke duidelijke aanwijzingen
voor staart- en maneneczeem vertonen worden niet geaccepteerd / worden niet
geplaatst.
Gedrag
 Tijdens onderzoek wordt aandacht besteed aan het gedrag van de pony. O.a.
gebitsinspectie en knie- en testikelpalpatie dienen mogelijk te zijn zonder
dwangmaatregelen (consistente gedragsafwijkingen worden negatief beoordeeld).
Beoordeling in beweging: Harde bodem, rechte lijn en voltes ca. 8 mtr.
In stap en draf wordt in het bijzonder gelet op:
 Regelmaat (tact)
 Souplesse
 Ruimte
 Beenzetting
 Functioneren kniegewricht, patella-fixatie (“knie op slot”) is niet acceptabel
 Ademhaling (duidelijke en continu aanwezige bijgeluiden, zoals snuiven en piepen
worden negatief beoordeeld, nader onderzoek vaak gewenst)
 Looplust
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Lichaamshouding en –beweging
Staartdracht
Gedrag t.o.v. begeleider
(een duidelijke en continu aanwezige onregelmatigheid in de beweging is op dat moment
niet acceptabel, herhaald onderzoek vaak noodzakelijk)

Alleen voor hengsten:
Geslachtsorganen hengst:
Van de testikels vindt manuele inspectie plaats op:
 Aantal (klophengst wordt niet geaccepteerd)
 Ontwikkeling en symmetrie (meer dan 30% verschil in symmetrie is niet acceptabel)
 Consistentie
 Ligging
3. Aandachtspunten voor jury:
De veterinaire inspectie is een moment opname die slecht één keer in het leven van de dieren
plaatsvindt. Beoordeling door de juryleden kan op meerdere momenten in het leven van de
dieren plaatsvinden. Alhoewel de jury doorgaans geen veterinaire scholing heeft, kan de jury wel
waarneming doen die veterinair gezien van belang zijn. Dit geldt nu reeds voor verondersteld
erfelijk minder gewenste eigenschappen die exterieurmatig een probleem vormen. De jury krijgt
de opdracht mee om een aantal zaken negatief mee te wegen die op verondersteld erfelijk
minder gewenste eigenschappen kunnen wijzen. Het gaat om de volgende zaken:
 dieren met uitgeschuurde staart en/of manen en/of kale plekken onder de buik, dieren
welke duidelijke aanwijzingen voor staart- en maneneczeem vertonen worden niet
geplaatst
 dieren met negatieve karakterbemerkingen
 overconditie.
4. Aanbevelingen
Systematische aanpak
Om de frequentie van verondersteld erfelijk minder gewenste eigenschappen binnen het NWPCS
in kaart te brengen is een systematische aanpak essentieel:
Inventarisatie
 Deze wordt feitelijk tijdens ieder veterinair meetmoment gedaan.
Uniforme registratie
 Er is reeds deels sprake van een uniforme registratie in de vorm van een
gestandaardiseerd “Rapport Veterinaire Inspectie t.b.v. Stamboekopname”. Wat
ontbreekt zijn eenduidige kwalificaties/kwantificaties van de mate van de verondersteld
erfelijk minder gewenste eigenschappen. Daartoe moet het protocol nog verder
doorontwikkeld worden.
Digitale verwerking
 Op het moment van schrijven van dit document wordt deze data wel gedocumenteerd,
maar nog niet in de databank ingebracht. Daartoe zullen verdere afspraken gemaakt
moeten worden over de verwerking van deze, zodat er sprake kan zijn van een digitale
verwerking.
Analyse resultaten
 Er is reeds een globale analyse gedaan op grond van wat er geconstateerd is bij de
verschillende veterinaire inspecties. In principe zou er ieder jaar een uitdraai gemaakt
kunnen worden van de veterinaire bevindingen, met daarop een analyse. De verwachting
is dat het een aantal jaren duurt voordat er een betrouwbare statistische analyse mogelijk
is.
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FOKPLAN
Januari 2020
Evaluatievandeanalyse
Strategiebepaling
Uitvoering
Monitoring inteelt
Via ‘mijn Welsh’ kunnen fokkers/leden het inteelt percentage bekijken en berekenen wat hen kan
helpen in het maken van hun keuzes en nadere aanbevelingen kunnen worden gedaan hoe
hiermee dient te worden omgegaan. Bij fokkerijkeuzes dienen fokkers hiermee rekening te
houden, om degeneratie te voorkomen.
Verhoging van het inteeltpercentage binnen de totale populatie dient voorkomen te worden. De
huidige percentages moeten in kaart gebracht worden en met een jaarlijks interval hernieuwd
beoordeeld worden. De rol van de fokker hierin is evident.
XIV. Slot
Het fokplan beoogt voor het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek en haar leden de
ontwikkelingen in de fokkerij in de diverse secties in kaart te brengen en de richting van die
fokkerij te blijven bepalen. Daarmee is het fokplan een hulpmiddel om de fokkerij van Welsh
Pony’s en Cobs te bevorderen. De statuten en reglementen bepalen de kaders waarbinnen dit
dient te gebeuren. Het fokplan nodigt uit tot analyseren, evalueren en het formuleren van heldere
doelen. Voor de fokkerij van Welsh pony’s en Cobs kan op deze wijze worden bewerkstelligd dat
fokproducten worden afgeleverd die zowel in de fokkerij als in de sport hun weg weten te vinden.
En dat op een hoog niveau.
Volledigheidshalve willen we nog vermelden:
De rasbeschrijving van de diverse secties vindt u tevens op de website van het Nederlands
Welsh Pony en Cob Stamboek: www.nwpcs.nl onder het kopje ‘de Welsh pony’.

Goedgekeurd op de ledenraadsvergadering te Putten op 08-11-2019 / 27-01-2020
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