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REGLEMENT NWPCS   

 

 

 

 

Dit reglement is door de Ledenraad van het NWPCS vastgesteld op 14 november 2021 en treedt in 

werking op 4 februari 2022. 

 

Artikel Pagina 
Artikel 1. Begripsbepalingen ................................................................................................................ 1 
Artikel 2. Inleiding ................................................................................................................................ 1 
Artikel 3. Juryreglement in het algemeen ............................................................................................. 2 
Artikel 4. Opleiding tot Exterieur Jurylid ............................................................................................. 3 
Artikel 5. Criteria Exterieur Juryleden .................................................................................................. 4 
Artikel 6. Rijtechnische Commissie ...................................................................................................... 4 
Artikel 7. Benoeming tot Rijtechnisch Jurylid ...................................................................................... 5 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

1.1 In dit Jury- en Rijtechnische Commissie Reglement hebben de begrippen de betekenis als 

daaraan toegekend in de Statuten, tenzij hierna uitdrukkelijk anders vermeld. 

1.2 In dit Jury- en Rijtechnische Commissie Reglement hebben de volgende begrippen de daar-

achter vermelde betekenis: 

Centrale Hengsten Keuring betekent de door het NWPCS centraal georganiseerde keu-

ring van hengsten 

Centrale Keuring betekent de door het NWPCS centraal georganiseerde keuring van 

pony’s; 

Exterieur Jurylid betekent een jurylid dat als zodanig door de Ledenraad op voordracht 

van het Hoofdbestuur is benoemd, die de opleiding als bedoeld in Artikel 4 hebben door-

lopen; 

IBOP betekent individueel bruikbaarheids onderzoek pony’s; 

Jurycorps betekent het totaal van de door de Ledenraad benoemde Juryleden; 

NWR betekent Nederlands Welsh Rijpony; 

Regionale Keuring betekent de door de Afdelingen georganiseerde keuringen van pony’s; 

Rijtechnisch Jurylid betekent een jurylid dat als zodanig door de Ledenraad op voordracht 

van het Hoofdbestuur is benoemd, overeenkomstig het bepaalde in Artikel 7; 

WPBR betekent Welsh Part Bred Register. 

1.3 Verwijzingen naar Artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van het Jury- en Rijtechni-

sche Commissie Reglement tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

 

Artikel 2. Inleiding  

Dit Jury- en Rijtechnische Commissie Reglement stelt regels ten aanzien van de handelwijze van 

Juryleden op keuringen. 
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− ten aanzien van de handelwijze van de leden van de Rijtechnische Commissie op de IBOP, 

het Verrichtingsonderzoek zoals gedefinieerd in het Verrichtingsonderzoek Reglement, ge-

bruiksrubrieken en andere door het NWPCS georganiseerde evenementen. 

− over de opleiding en vakbekwaamheid van Juryleden. 

− over toelating van deskundigen in de Rijtechnische Commissie. 

− met betrekking tot de indeling van Juryleden en leden van de Rijtechnische Commissie 

voor keuringen en andere evenementen van het NWPCS. 

 

Artikel 3. Juryreglement in het algemeen  

3.1 In dit Jury- en Rijtechnische Commissie Reglement is de terminologie overgenomen van 

de statuten en de daarop gebaseerde Reglementen van het NWPCS. Als dit Jury- en Rij-

technische Commissie Reglement regels bevat die afwijken van de Statuten of keuringsre-

glementen, prevaleren de Statuten en het Keuringsreglement. 

3.2 Juryleden van het NWPCS worden door de Ledenraad op voordracht van het Hoofdbestuur 

benoemd. Er zijn twee typen juryleden: Exterieur Juryleden en Rijtechnische Juryleden.  

3.3 Uit de beschikbare Exterieur Juryleden stelt het Hoofdbestuur, na consultatie van de Fok-

technische Commissie, een lijst van Exterieur Juryleden samen. Van deze lijst benoemt het 

Hoofdbestuur de Juryleden voor de hengsten- en de merriekeuringen. Uit de lijst van be-

schikbare Rijtechnische Juryleden worden door het Hoofdbestuur Rijtechnische Juryleden 

opgesteld voor de gebruiksrubrieken en IBOP. 

3.4 Eén van de Exterieur Juryleden wordt door het Hoofdbestuur benoemd tot voorzitter van 

het Jurycorps. Tegelijkertijd wordt door het Hoofdbestuur een vicevoorzitter tot eerste 

waarnemer verkozen. Beide functies kunnen maximaal drie termijnen herbenoemd worden 

als bedoeld in artikel 12 van het Algemeen Reglement.  

3.5 De benoemingen van de Juryleden gelden voor een termijn van drie jaar. Aftredende Jury-

leden kunnen steeds opnieuw door de Ledenraad herbenoemd worden tot zij de leeftijd van 

70 jaar bereiken. 

3.6 Het NWPCS heeft een leeftijdsgrens voor zowel de Exterieur- als Rijtechnische Juryleden. 

Er geldt een maximumleeftijd van 70 jaar. Nadat deze grens bereikt is moet hij/zij daarom 

aftreden als Jurylid. Alleen in uitzonderlijke gevallen en als er dringende behoefte is om 

langer gebruik te maken van de ervaring en expertise van het betreffende Jurylid kan bij 

besluit van het Hoofdbestuur een éénmalige verlenging van maximaal drie jaar gegeven 

worden.  

3.7 Het Hoofdbestuur wijst in overleg met het Jurycorps, uit de lijst als bedoeld in Artikel 3.2 

van dit Jury- en Rijtechnische Commissie Reglement, Juryleden aan voor de Centrale 

Hengstenkeuring (inclusief de na- en herkeuring), het Verrichtingsonderzoek (zoals gede-

finieerd in het Verrichtingsonderzoek Reglement), de Regionale Keuringen, de gebruiks-

rubrieken, de IBOP en de Centrale Keuring. Het Hoofdbestuur wijst bovendien, eveneens 

in overleg met het Jurycorps, voor elke keuring een reserve Jurylid aan.  

3.8 De Exterieur Juryleden hebben gelijke bevoegdheden bij de uitoefening van hun taak. Deze 

juryleden selecteren op de Regionale Keuringen de veulens, jonge hengsten, merries en 

ruinen voor deelname aan de Centrale Keuring. De bevoegdheid tot aanwijzing berust bij 

alle Juryleden en geldt voor alle klassen (secties). Als Juryleden niet tot een beslissing kun-

nen komen, beslist de aangewezen reserve Jurylid/arbiter. Bij het nemen van keuringsbe-

slissingen geven Juryleden uitvoering aan het fokplan, zoals dat door de Ledenraad is vast-

gesteld.  
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3.9 Het Hoofdbestuur van het NWPCS heeft de bevoegdheid om het Juryreglement te wijzigen. 

De wijzigingen behoeven goedkeuring van de Ledenraad. Na goedkeuring van de Leden-

raad treden de wijzigingen in werking.  

3.10 Juryleden dienen lid te zijn van het NWPCS. Indien een jurylid het lidmaatschap beëindigd 

of wordt geroyeerd, vervalt de benoeming met onmiddellijke ingang.  

 

Artikel 4. Opleiding tot Exterieur Jurylid  

4.1 In het kader van de opleiding tot Exterieur Jurylid, kan het Hoofdbestuur aspirant-juryleden 

aanwijzen. Aspirant-juryleden dienen een juryopleiding te hebben gevolgd. Deze opleiding 

wordt in de regel verzorgd door de Koepel Fokkerij. 

4.2 Deze opleiding duurt één jaar en bestaat uit de volgende onderdelen: 

− een toelatingsexamen; 

− een cursus theorie; 

− een cursus praktijk inclusief zes stagekeuringen; 

− een afrondend theorie- en praktijkexamen. 

4.3 Het Hoofdbestuur kan ook besluiten een intern opleidingstraject te organiseren om kandi-

daten toe te laten als aspirant-jurylid, in het geval van jarenlange ervaring in de fokkerij 

en/of het actief en succesvol showen van Welsh pony’s en/of Cobs. Kandidaten die be-

schikken over het voor Exterieur Jurylid gewenste kennisniveau, vaardigheden en ruime 

praktijkervaring, eventueel opgedaan bij andere stamboeken kunnen, na het succesvol vol-

gen van een verkort intern opleidingstraject, door het Hoofdbestuur worden benoemd als 

aspirant-jurylid.  

4.4 Het interne opleidingstraject wordt verzorgd door het Hoofdbestuur van het NWPCS en 

bestaat uit de volgende onderdelen: 

− een interview (op basis van het curriculum vitae van de kandidaat); 

− een toelatingsexamen; 

− een theorie-dag;  

− training communicatieve vaardigheden 

− twee praktijkdagen; 

− afrondend theorie- en praktijkexamen afgenomen door drie examinatoren (een in-

terne examinator en twee externe examinatoren). 

4.5 Na deze opleiding(en) ziet het traject er als volgt uit: 

− Na het met goed gevolg afleggen van het afrondende examen besluit het Hoofdbe-

stuur of de kandidaat wordt toegelaten als aspirant-jurylid. Het aspirant-jurylid 

keurt, onder begeleiding van de dienstdoende jury, gedurende een periode van één 

jaar op keuringen mee in alle klasse (secties). Het aspirant-jurylid heeft geen be-

slissingsbevoegdheid. De begeleidende Juryleden beoordelen op elke keuring het 

functioneren van het aspirant-jurylid en leggen hun bevindingen vast in een beoor-

delingsformulier dat met het aspirant-jurylid wordt besproken.  

− Na deze periode van één jaar volgt een evaluatie. Dit evaluatiegesprek vindt plaats 

tussen het aspirant-jurylid en de voorzitter van het Jurycorps. De uitkomst van dit 

gesprek kan zijn dat een aspirant-jurylid zo goed functioneert dat hij/zij door de 

voorzitter van het Jurycorps bij het Hoofdbestuur wordt aanbevolen voor benoe-

ming. Bij voldoende functioneren kan worden besloten om een aspirant-jurylid een 

tweede jaar te gunnen, waarbij er richtlijnen, aandachtspunten en verbeterpunten 

mee gegeven worden. Indien de evaluatie uitwijst dat de kandidaat onvoldoende 
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functioneert, kan de voorzitter van het Jurycorps het Hoofdbestuur, met redenen 

omkleedt, adviseren het opleidingstraject te beëindigen.  

− De maximale opleidingstermijn van een aspirant jurylid bedraagt twee jaren.  

− Verlenging is alleen mogelijk indien er aantoonbare redenen zijn die niet in de in-

vloedssfeer van het betreffende aspirant-jurylid liggen.  

− Na het eerste of tweede jaar, gelang het functioneren van de kandidaat, vindt de 

eindbeoordeling plaats door de voorzitter van et Jurycorps in overleg met het jury-

corps, waarbij overleg met de Foktechnische Commissie mogelijk is. Vervolgens 

brengt de voorzitter van het Jurycorps een advies uit aan het Hoofdbestuur inzake 

een benoeming. Het Hoofdbestuur doet aan de hand van de ingekomen adviezen al 

of niet een voorstel tot benoeming van het aspirant-jurylid tot Exterieur Jurylid aan 

de Ledenraad. De Ledenraad beslist over de uiteindelijke benoeming. 

 

Artikel 5. Criteria Exterieur Juryleden 

Aspirant-juryleden dienen in ieder geval aan de volgende criteria te voldoen:  

(a) Beschikt over vakkennis met betrekking tot: 

− exterieur- en bewegingsleer; 

− de rasbeschrijving en raskenmerken; 

− rijpony eigenschappen; 

− afstammingsinformatie van de verschillende klasse (secties); 

− het fokplan. 

(b) Is qua communicatie in staat zijn oordeelsvorming mondeling en schriftelijk goed onder 

woorden te brengen naar: 

− collega (aspirant-)juryleden; 

− fokkers/deelnemers aan keuringen; 

− het Hoofdbestuur, de Foktechnische Commissie en andere stamboekfunctionaris-

sen; 

− de pers. 

(c) Is een teamplayer: 

− is in staat in teamverband te functioneren; 

− is loyaal naar collegae en andere stamboekfunctionarissen.  

(d) Is representatief: 

− onderschrijft Statuten, reglementen en het stamboekbeleid en draagt dat uit;  

− is in staat het NWPCS op respectvolle wijze te vertegenwoordigen.  

 

Artikel 6. Rijtechnische Commissie  

6.1 De Rijtechnische Commissie bestaat uit tenminste drie Rijtechnische Juryleden per onder-

deel zoals genoemd in Artikel 6.3. 

6.2 Taken en bevoegdheden van deze Rijtechnische Commissie zijn omschreven in artikel 17 

van het Algemeen Reglement. De Rijtechnische Commissie adviseert het Hoofdbestuur 

inzake het bevorderen van het gebruik van de dieren, het voorbereiden en ondersteunen van 

het Verrichtingsonderzoek (zoals gedefinieerd in het Verrichtingsonderzoek Reglement) 

op de Centrale Hengsten Keuring voor NWR-WPBR hengsten, wedstrijden, IBOP en an-

dere activiteiten ter ondersteuning daarvan en draagt zorg voor de uitvoering van deze ac-

tiviteiten. Tijdens de Regionale Keuringen selecteren zij de combinaties aan de gebruiks-

rubrieken voor deelname aan de Centrale Keuring. 
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6.3 De Rijtechnische Commissie vergadert in tegenwoordigheid van de portefeuillehouder(s) 

uit het Hoofdbestuur, zoveel als redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van haar taken, 

doch minimaal eenmaal per jaar.  

6.4 Rijtechnische Juryleden zijn gespecialiseerd om een of meerdere van de hierna genoemde 

onderdelen te jureren: 

− IBOP mennen; 

− IBOP rijproef; 

− gebruiksrubrieken.  

6.5 Het Hoofdbestuur wijst uit de lijst, als bedoeld in Artikel 3.3 van dit Jury- en Rijtechnische 

Commissie Reglement, Rijtechnische Juryleden aan voor het beoordelen van de IBOP-

proeven, gebruiksrubrieken op de Regionale Keuringen, de Centrale Keuring en andere 

activiteiten.  

 

Artikel 7. Benoeming tot Rijtechnisch Jurylid 

7.1 De Rijtechnische Juryleden dienen een aantoonbare achtergrond te hebben in één of meer 

van de in Artikel 6.4 van dit Jury- en Rijtechnische Commissie Reglement omschreven 

onderdelen. Kandidaten moeten via een curriculum vitae en motivatiebrief kennis en kunde 

kenbaar maken aan de portefeuillehouder(s) van het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur be-

slist vervolgens of de kandidaat over voldoende deskundigheid en kennis beschikt om door 

het Hoofdbestuur te worden voorgedragen ter benoeming aan de Ledenraad. Het Hoofdbe-

stuur kan ook aanvullende voorwaarden stellen. 

7.2 Het Hoofdbestuur heeft tevens de mogelijkheid om voor de gebruiksrubrieken externen aan 

te trekken met de benodigde kennis en zonder dat ze lid zijn van de vereniging. Zodra ze 

echter als Jurylid gaan functioneren, dienen ze wel lid te zijn van het NWPCS. 


