STAMBOEK- EN REGISTRATIEREGLEMENT
NWPCS

Dit reglement is door de Ledenraad van het NWPCS vastgesteld op 14 november 2021 en treedt in
werking op 4 februari 2022.
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Artikel 1. Begripsbepalingen
1.1
In dit Stamboek- en Registratiereglement hebben de begrippen de betekenis als daaraan
toegekend in de Statuten, tenzij hierna uitdrukkelijk anders vermeld.
1.2
In dit Stamboek- en Registratiereglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
Centrale Hengsten Keuring betekent de door het NWPCS centraal georganiseerde keuring van hengsten
Centrale Keuring betekent de door het NWPCS centraal georganiseerde keuring van
pony’s;
IBOP betekent individueel bruikbaarheids onderzoek pony’s;
NWR betekent Nederlands Welsh Rijpony;
Regionale Keuring betekent de door de Afdelingen georganiseerde keuringen van pony’s;
Stamboek(houding) betekent de verzameling van door het NWPCS gehouden hoofdklassen (secties), de aanvullende klasse (WPBR) en het Register, zoals vastgelegd in dit Stamboek- en Registratiereglement.
WPBR betekent Welsh Part Bred Register.
1.3
Verwijzingen naar Artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van het Stamboek- en Registratiereglement tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Artikel 2. Het Stamboek- en Registratiereglement
Het Stamboek- en Registratiereglement regelt de registratie van Welsh Pony’s en Cobs.
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Artikel 3. Het Stamboek
3.1
De stamboekhouding kent een hoofdsectie die onderverdeeld is in zes klassen (secties),
welke onderverdeeld kan zijn in een drietal boeken: Veulenboek, Basisboek en Stamboek.
3.2
Binnen de stamboekhouding kunnen dieren die niet aan de registratie-eisen voor de klasse
Veulen-, Basis- of Stamboek van de WPBR voldoen, buiten de hoofdsectie in de aanvullend klasse WPBR of het Register geregistreerd worden.
3.3
Dieren die niet aan de registratie-eisen voor de klasse Veulenboek of Stamboek van de
NWR voldoen, worden in de klasse WPBR, aanvullende klasse WPBR of het Register geregistreerd.
3.4
Dieren die niet aan de registratie-eisen voor het Veulen-, Basis- of Stamboek voldoen van
de overige klassen (secties) worden in het Register ingeschreven.
−
Zie Bijlage 1 Schema van de Stamboekhouding
Artikel 4. Het Veulenboek, Basisboek en Stamboek
4.1
Voor registratie in het Veulenboek van de klasses (secties) A, B, C en D komen pony’s in
aanmerking, die qua bloedvoering voldoen aan de eisen zoals die omschreven zijn in Artikel 7 en die:
−
verwekt zijn door in Nederland ter dekking staande hengsten met een deklicentie
afgegeven door het NWPCS;
−
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 of daarbuiten ter dekking staande hengsten met een
deklicentie van een ander erkend Stamboek.
4.2
Voor registratie in het veulenboek van de WPBR komen pony’s in aanmerking, waarvan
tenminste één (1) ouder voldoet aan de eisen voor inschrijving in één van de klasses (secties) van het NWPCS of het NWR of die:
−
verwekt zijn door in Nederland ter dekking staande hengsten met een door het
NWPCS 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 het veulenboek ingeschreven pony’s promoveren naar het Stamboek.
4.3
Voor registratie in het Veulenboek van het NWR komen pony’s in aanmerking voor wat
betreft de bloedvoering aan de eisen voldoen zoals omschreven in Artikel 6 en die:
−
verwekt zijn door NWR-Stamboekhengsten;
−
verwekt zijn door voor de NWR-fokkerij bij besluit van het Hoofdbestuur 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, zoals
omschreven in artikel 10. Deze hengsten dienen eveneens het door het NWPCS
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4.4

4.5

4.6

4.7
4.8
4.9

4.10

4.11

gehanteerde verrichtingsonderzoek, of vergelijkbaar onderzoek, te hebben doorlopen. Het Hoofdbestuur kan in uitzonderingsgevallen, eventueel op advies van de
Foktechnische Commissie, 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 Hoofdbestuur kan de verplichting
deel uitmaken dat voor handhaven van de toelating alle in Nederland geboren veulens van deze hengst worden getoond.
Tot registratie in het Veulenboek zal voorts niet worden overgegaan dan nadat: bij de voorgeschreven inspectie zoals omschreven in Artikel 5, tot inschrijving is besloten en het voor
inschrijving verschuldigde recht aan de penningmeester van het NWPCS is voldaan.
In het Basisboek van de klasses (secties) A, B, C, D en WPBR worden die hengsten opgenomen die voor de dekdienst worden ingezet conform de regels die daarvoor gelden en die
niet zijn opgenomen in het Stamboek van het NWPCS.
De keuring voor toelating tot de dekdienst van Basisboekhengsten zal geschieden door een
erkende dierenarts aan de hand van een ingevulde VC1 formulier.
Onderzoek op juistheid van afstamming zal geschieden door een daarvoor bevoegde instantie en zoals omschreven in Artikel 11. De aanvraagformulieren voor de Veterinaire
Certificaten VC1 en VC2 (minimaal gelijk aan de eisen van de veterinaire certificaten van
het WPCS) voor de keuring is op te vragen bij het Stamboekkantoor. Na het behalen van
een positieve veterinaire keuring kunnen de VC1 en VC2 certificaten ondertekend retour
gestuurd worden aan het Stamboekkantoor. Op basis van het positief veterinair rapport en
de bevestiging van de afstammingscontrole conform opgave en mits de controle op juistheid van het opgegeven ouderschap door de aangewezen instantie voor akkoord is bevestigd, zal de Basisboeklicentie worden verstrekt.
NWR-hengsten kunnen niet opgenomen worden als Basisboekhengst. NWR-hengsten kunnen echter overgeschreven worden naar het WPBR waarna dit wel mogelijk is.
NWR-hengsten die aangewezen zijn voor het verrichtingsonderzoek maar die deze niet met
een voldoende resultaat afsluiten, vervallen automatisch naar het Basisboek van de WPBR.
De nakomelingen van de betreffende NWR-hengst die voortkomen uit dekkingen van het
jaar van aanwijzing en het jaar van herkansing van het verrichtingsonderzoek, kunnen in
het Veulenboek van het Stamboek opgenomen worden als zijnde een nakomeling van een
NWR-stamboekhengst.
Hengsten uit de sectie A, B, C en D die een deklicentie hebben bij een ander erkend nietWelshstamboek maar echter wel ingeschreven zijn bij een ander erkend Welshstamboek
dan wel het NWPCS, worden automatisch in het Basisboek ingeschreven na het overleggen
van de gegevens genoemd in Artikel 4.9 en het voldoen van de daarbij behorende overschrijfkosten.
Hengsten met een deklicentie van een door het NWPCS erkend (Welsh)stamboek kunnen
ingeschreven worden als Basisboekhengst. Zij moeten daarvoor het schriftelijke bewijs van
de oorspronkelijke licentie, de DNA-controle(s) en het veterinaire rapport (VC-2) aan het
Stamboekkantoor overhandigen. Mocht het veterinaire rapport als document niet meer aanwezig zijn bij het licentie-uitgevende stamboek, volstaat het als dit stamboek schriftelijk
bevestigd dat ze zonder veterinaire verklaring geen licenties afgeven. Mocht de licentieuitgevende instantie deze laatstgenoemde verklaring niet kunnen of willen verstrekken, zal
er door de geregistreerde opdracht moeten worden gegeven voor een veterinaire keuring en
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de uitslag daarvan ingevuld op de VC-2 verklaring bij het Stamboekkantoor aan moeten
leveren.
Artikel 5. Geboortebericht
Tot inschrijving in het Veulenboek kan worden overgegaan indien het Geboortebericht aan de volgende voorwaarden voldoet:
−
het geboortebewijs van de in te schrijven pony binnen 30 dagen na de geboorte wordt ontvangen en de daarop vermelde geboortedatum, mede gelet op de draagtijd, overeenstemt
met de datum van dekking van de moeder;
−
bij controle is gebleken, dat de gegevens omtrent de moeder en het veulen, op het dekbewijs
en het geboortebericht vermeld, als juist kunnen worden aanvaard;
−
het door de aanvrager voor de inschrijving verschuldigde recht aan de penningmeester van
het NWPCS is voldaan.
Artikel 6. Het Stamboek en de inschrijvingsregels
6.1
In de klasse Stamboek worden die dieren ingeschreven waarvan bij keuring volgens het
keuringsreglement is vastgesteld dat zij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en welke
dieren reeds zijn geregistreerd in het Veulenboek of het Basisboek. Voorts geldt dat de
dieren moeten voldoen aan de in Artikel 7 aangegeven hoogtematen. De inschrijving van
merries is definitief.
6.2
Een Basisboekhengst kan geweigerd worden voor inschrijving in het Stamboek:
−
op grond van de resultaten van een veterinair onderzoek,
−
op grond van het ontbreken van het VC1 en VC2 certificaten,
−
op grond van een niet correct DNA-patroon,
−
en bij de NWR op grond van de resultaten van een verrichtingsonderzoek.
Een Stamboekhengst kan op grond van het niet volgen van het keuringsreglement uit het
Stamboek naar het Basisboek worden teruggeschreven met uitzondering van de NWR.
6.3
Tot inschrijving in het Stamboek zal niet eerder worden overgegaan dan nadat is gebleken
dat het dier vóór 1 september van het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 3 jaar zal
bereiken. Tot inschrijving in het Stamboek zal eerst worden overgegaan, nadat door de
aanvrager het voor inschrijving verschuldigde recht aan de penningmeester van het
NWPCS is voldaan.
6.4
Wanneer een dier voor inschrijving in het Stamboek in aanmerking komt, wordt het registratiebewijs ingenomen met daarop de inschrijving in het Veulenboek of Basisboek. Deze
wordt vervangen door een nieuw registratiebewijs met daarop de vermelding dat het dier is
ingeschreven in het Stamboek. Dit bewijs wordt daarna zo spoedig mogelijk opnieuw aan
de Geregistreerde van de pony in bewaring gegeven.
6.5
Inschrijving in het Veulenboek geschiedt met inachtneming van de volgende inschrijvingsregels:
Stamboekhengst

x Stamboekmerrie

= Veulenboekveulen

Basisboekhenst

x Stamboekmerrie

= Veulenboekveulen

Stamboekhengst

x Veulenboekmerrie

= Veulenboekveulen

Basisboekhenst

x Veulenboekmerrie

= Veulenboekveulen

Stamboekhengst

x Aanv. klasse WPBR merrie

= Veulenboekveulen
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6.6

6.7

Basisboekhengst

x Aanv. klasse WPBR merrie

= Veulenboekveulen

Aanv. klasse WPBR hengst

x Stamboekmerrie

= Veulenboekveulen

Aanv. klasse WPBR hengst

x Veulenboekmerrie

= Veulenboekveulen

Stamboekhengst

x Registermerrie

= Registerveulen

Basisboekhengst

x Registermerrie

= Registerveulen

Registerhengst

x Registermerrie

= Registerveulen

Registerhengst

x Veulenboekmerrie

= Registerveulen

Registerhengst

x Stamboekmerrie

= Registerveulen

Stamboekhengst

x Onbekende moeder

= Aanv. klasse WPBR

Basisboekhengst

x Onbekende moeder

= Aanv. klasse WPBR

Onbekende vader

x Stamboekmerrie

= Aanv. klasse WPBR

Onbekende vader

x Veulenboekmerrie

= Aanv. klasse WPBR

Voor de klasses (secties) NWR geldt dat alleen tot inschrijving in het Veulenboek wordt
overgegaan als de kruising is toegepast Stamboekhengst NWR x Stamboekmerrie NWR of
Stamboekhengst NWR x Veulenboekmerrie NWR.
Basisboekhengsten die ingezet worden voor de dekdienst dienen te voldoen aan de selectiecriteria zoals die gesteld zijn in Artikel 4. Nakomelingen van hengsten, die door een
erkend Europees Stamboek of een stamboek uit een derde land die op de lijst van fokorganen staat, zijn goedgekeurd en geboren uit merries die in onze registratie voorkomen, die
als gevolg van Europese regelgeving door het NWPCS erkend moeten worden, worden
geregistreerd in het Veulenboek. Registratie zal geschieden op basis van dekbonnen/geboorteberichten die door één van de bedoelde stamboekverenigingen worden verstrekt.

Artikel 7. Secties
7.1
Bij inschrijving worden de dieren in een van de navolgende klasses (secties) ingedeeld:
−
Sectie A voor Welsh Mountain Pony’s met een stokmaathoogte niet boven 1.21,9
meter (onder 12.0 hands);
−
Sectie B voor Welsh Pony’s met een stokmaathoogte niet boven 1,37,2 meter
−
(onder 13.2 hands);
−
Sectie C voor Welsh Pony’s (Cob-type) met een stokmaathoogte niet boven 1.37,2
meter (onder 13.2 hands);
−
Sectie D voor Welsh Cobs vanaf 1.37,2 meter (vanaf 13.2 hands);
−
WPBR voor Welsh-rijpony’s geldt een stokmaat tot een hoogte van 1,56,9 meter.
Voor deze klasse geldt tevens dat in het Veulenboek en in het Stamboek alleen die
pony’s kunnen worden ingeschreven die minimaal 12,5 % Welsh-bloed voeren.
Pony’s die qua bloedvoering onder de genoemde grens blijven, worden ingeschreven in het Register;
−
NWR voor Welsh-rijpony’s met een afstamming die niet minder dan 25% Welshbloed aangeeft, en de overige bloedvoering bij minder als 100% Welsh, uitsluitend
bestaat uit Engels Volbloed, Arabisch Volbloed of Anglo-Arabisch Volbloed. Voor
deze sectie geldt dat bij inschrijving in het NWR een minimale stokmaat van 1,38
5
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
7.7
7.8
7.9

7.10

7.11

meter gemeten moet zijn en dat er een maximum stokmaat van 1,56,9 meter aan
gesteld is.
De inschrijving geschiedt naar het systeem van de Welsh Pony en Cob Society in het Verenigd Koninkrijk, waarbij voor wat betreft de afstamming de navolgende tabel geldt:
−
AxA=A
- BxB=B - CxC=C - DxD=D
−
AxB=B
- B x C = C - C x D = C of D
−
AxC=C
- B x D = C of D
−
AxD=C
Klasse (sectie) indeling C of D is afhankelijk van de stokmaat.
Bovenstaande tabel wordt voor de WPBR aangevuld als volgt, mits voldoende percentage
van 12,5% Welsh bloed:
−
WPBR x WPBR = WPBR
−
A x WPBR = WPBR
−
B x WPBR = WPBR
−
C x WPBR = WPBR
−
D x WPBR = WPBR
−
NWR x WPBR = WPBR
Deze tabel wordt voor de sectie NWR aangevuld als volgt, mits voldoende percentage van
25% Welsh bloed:
−
NWR x NWR = NWR
−
A x NWR = WPBR
−
B x NWR = WPBR
−
C x NWR = WPBR
−
D x NWR = WPBR
Deze registratie is eveneens bedoeld voor kruisingen met dieren die bij andere erkende
Welshstamboeken zijn ingeschreven en die conform Europese regelgeving erkend dienen
te worden.
De klasse Sectie A is gesloten voor dieren afstammende van een sectie B, C, D, NWR of
WPBR-ouder.
De klasse Sectie B is gesloten voor dieren afstammende van een sectie C, D, NWR of
WPBR ouder.
De klasse secties C en D zijn gesloten voor dieren, afstammende van een sectie NWR of
WPBR ouder.
De klasse sectie NWR is gesloten voor dieren, die afstammen van een “sectie” A, B, C, D
of WPBR ouder, tenzij hengsten uit deze secties bij Hoofdbestuursbesluit tot de dekdienst
in het NWR zijn toegelaten. (Afstammelingen uit een B- moeder die voor het overige voldoen aan de inschrijvingscriteria van het NWR, kunnen op een leeftijd van 3 jaar in het
NWR, na inspectie, worden ingeschreven.)
Vanuit het WPBR kunnen driejarigen in het NWR worden geregistreerd mits:
−
Zij qua bloed voldoen aan de eisen, gesteld door de registratie in het NWR.
−
De vader met positief gevolg een verrichtingsonderzoek heeft afgelegd.
−
Zij op de keuring minimaal een tweede premie hebben gehaald.
Overschrijving van een dier van de ene sectie naar de andere sectie is als regel niet toegestaan.

7.12
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Artikel 8. In- en overschrijvingsbepalingen
8.1
Het Veulenboek, het Basisboek en het Stamboek voor de klasse (sectie) A, B, C en D bestaan uit vol-geregistreerde dieren die in de Hoofdsectie staan ingeschreven.
−
Voor deze klasse (secties) geldt de volgende regel: slechts dieren van een vol-geregistreerde vader en van een vol-geregistreerde moeder komen in aanmerking om
in de Hoofdsectie opgenomen te worden.
−
In zeer uitzonderlijke gevallen komen nog dieren uit een FS2-moeder (dieren die
voor het sluiten van de klasse (secties) A, B, C en D in 1960 toegelaten zijn tot de
Hoofdsectie) voor registratie in de Hoofdsectie aanmerking.
8.2
Alle in het Veulenboek, het Basisboek en het Stamboek van de WPBR ingeschreven pony’s
zullen worden geregistreerd met een percentage, aangevende welk aandeel origineel Welsh
bloed de afstamming voert.
8.3
Alle in het Veulenboek en het Stamboek van de sectie NWR ingeschreven pony’s zullen
worden geregistreerd met een percentage, aangevende welk aandeel origineel Welsh bloed
de afstamming voert.
8.4
Bij inschrijving zullen de volgende gegevens in het paspoort en registratiebewijs worden
geregistreerd:
−
naam;
−
nummer en sectie;
−
datum en jaar van inschrijving;
−
geslacht;
−
kleur en bijzondere kentekenen;
−
geboortejaar en zo mogelijk datum van geboorte;
−
afstamming, zo mogelijk in vier geslachten;
−
naam en woonplaats van de Fokker;
−
naam en woonplaats Geregistreerde;
−
bij dieren van 3 jaar en ouder zo mogelijk de stokmaat.
8.5
Ten bewijze van de inschrijving in het Veulenboek, het Basisboek en het Stamboek zal een
bewijs van inschrijving, waarvan het model door het Hoofdbestuur wordt vastgesteld en
dat eigendom blijft van het NWPCS, aan de Geregistreerde van het dier in bewaring worden
gegeven.
−
Het bewijs van inschrijving is slechts geldig in handen van hem/haar, die daarop
als geregistreerde van de pony is vermeld.
−
Degene die het bewijs van inschrijving van de pony onder zich heeft is verplicht dit
bewijs aan het NWPCS te doen toekomen binnen 2 weken nadat de pony door de
dood of door verkoop aan zijn handen is onttrokken.
−
De verkoper is verplicht bij toezending wegens verkoop nauwkeurig de naam en
het adres van de koper te vermelden indien deze hem/haar bekend zijn.
−
Wanneer aan het gestelde in lid B niet wordt voldaan kan het Hoofdbestuur het
bewijs van inschrijving nietig verklaren.
−
Een bewijs van afstamming dat door de stamboekvereniging is afgegeven en op
naam van de vermoedelijke geregistreerde van de betrokken pony is gesteld kan
niet als wettig eigendomsbewijs aangemerkt worden.
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8.6
8.7
8.8
8.9
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8.11

8.12

8.13

Leden van het NWPCS dienen binnen 30 dagen na aankoop te verzoeken de door hen aangekochte dieren op hun naam over te schrijven.
Tot overschrijving zal niet worden overgegaan dan nadat door de koper het voor inschrijving verschuldigde recht aan de penningmeester van het NWPCS is voldaan.
Ten bewijze van de overschrijving geeft het NWPCS het bewijs van inschrijving voorzien
van een gewaarmerkte verklaring van de overschrijving aan de koper in bewaring.
Dieren geboren in Groot-Brittannië moeten correct zijn geëxporteerd, hun paspoort moet
voorzien zijn van een door de WPCS geplaatst export stempel.
Wanneer op goede gronden aangenomen kan worden dat het stamboekbewijs en/of paspoort van inschrijving verloren is gegaan, zal dit bewijs nietig worden verklaard en desgevraagd een duplicaat-bewijs van inschrijving aan de geregisterde van het dier in bewaring
worden gegeven tegen een vast gesteld tarief.
Schetswijzigingen bij een pony opnemen kan:
−
Via de paspoortconsulent uit de regio. De paspoortconsulent komt dan langs om de
wijziging en het chipnummer te controleren en kan ook direct het paspoort aanpassen. Het originele registratiepapier wordt meegenomen en opgestuurd naar het
Stamboekkantoor waarna zij een nieuw exemplaar uitdraaien met de juiste schetsgegevens.
−
Via de dierenarts kan ook de wijziging opgenomen worden. De dierenarts stelt dan
een verklaring op van het chipnummer en de gewijzigde schets op. Deze verklaring
stuurt de Geregistreerde vervolgens op naar het Stamboekkantoor samen met het
originele paspoort én registratiebewijs, een (getrokken) plukje manen en duidelijke
kleurenfoto’s van de aftekeningen en de gehele pony.
Veulens kunnen alleen geregistreerd worden als de merrie ook op naam staat van de Fokker
ten tijde van het veulen. Wanneer de Fokker de merrie niet als geregistreerde op naam heeft
staan kan deze een leaseformulier invullen voor de periode van het dekken tot het jaar
waarin het veulen wordt geboren. Een langere periode is ook mogelijk en dient aangegeven
te worden op het leaseformulier.
Alleen de geregistreerde van een Stamboek-, Basisboek- of Licentiehengst kan een dekbewijs uitschrijven of opgevoerd worden als hengstenhouder. Mocht een hengst echter geleased zijn kan dit via een leaseformulier bij het Stamboekkantoor aangegeven worden
waardoor de persoon die de desbetreffende hengst heeft geleased ook dekbewijzen kan uitschrijven of digitaal dekkingen kan aanmelden.

Artikel 9. Zoötechnische certificaten
9.1
Op het zoötechnisch certificaat staat informatie over de afstamming en identificatie van een
speciaal dier of levend product. Ook de resultaten van een prestatieonderzoek, predicaten
of genetische evaluatie kunnen op het certificaat staan. Het certificaat is een bewijs dat een
dier raszuiver is. En op het moment van handel in een stamboek staat ingeschreven.
9.2
Wanneer wordt een zoötechnisch certificaat uitgeven:
−
Fokkers/Geregistreerden hebben een zoötechnisch certificaat nodig als zij een dier
verhandelen en kunnen dan een zoötechnisch certificaat aanvragen.
−
Ook als een dier in een ander stamboek voor hetzelfde ras willen inschrijven moet
er een zoötechnisch certificaat overlegt worden, hiermee toont de Fokker/Geregistreerde aan dat het dier raszuiver is.
8
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−

9.3

9.4

9.5

9.6

De Fokker/Geregistreerde heeft dan het recht om het dier in te schrijven in de
hoofdsectie van het andere stamboek. Dit geldt ook voor de nakomelingen uit levende producten.
Als een Fokker/Geregistreerde een raszuiver dier in wil laten schrijven bij het NWPCS,
dan moet men het zoötechnische certificaat van het dier overleggen.
−
Komt het dier uit een Europese lidstaat, dan moet een erkend stamboek het certificaat hebben afgegeven. Met de informatie op het certificaat schrijft het NWPCS
het dier in.
−
Staat het dier niet ingeschreven in een erkend stamboek, dan is inschrijven in de
hoofdsectie niet mogelijk.
−
Komt het dier van een stamboek uit een derde land (geen Europees land), moet dit
stamboek op de lijst van derde landen staan. Deze lijst vindt u op de website van
de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/noneu_countries_en;
−
Stamboekverenigingen op deze lijst hebben laten zien dat zij dezelfde fokkerijregels volgen. Staat een stamboek niet op deze lijst, dan kan het dier niet inschrijven
worden in de hoofdsectie van het NWPCS.
Verschillende zoötechnische certificaten
−
Het certificaat mag alleen uitgeven worden voor raszuivere dieren (in het geval van
de Welsh zijn dit ook een WPBR en NWR die in de hoofdsectie zitten).
−
Een raszuiver dier is een dier dat in de hoofdsectie van het stamboek staat ingeschreven. Of voor levende producten van dat dier.
−
Voor een dier in de aanvullende klasse WPBR of het register mag u geen zoötechnische certificaten afgeven.
Het NWPCS mag zoötechnische certificaten uitgeven voor:
−
een raszuiver fokdier;
−
sperma van een raszuiver fokdier;
−
eicellen van een raszuiver fokdier;
−
embryo’s van een raszuiver fokdier.
Het zoötechnische certificaten bestaat voor het fokdier uit 2 delen.
−
Deel I is het gedeelte dat in het onderdeel V van het paardenpaspoort staat.
−
Deel II kan de Fokker/Geregistreerde bij het stamboek aanvragen.
De Fokker/Geregistreerde moet deel II van het zoötechnische certificaat vastmaken
aan het paardenpaspoort. Deel II mag alleen uitgeven worden voor raszuivere dieren die in de hoofdsectie van het stamboek staan ingeschreven.

Artikel 10. Predicaten
10.1 Het Hoofdbestuur kan aan de hand van de door de Ledenraad vast te stellen regels aan
dieren predicaten verlenen, welke predicaten in een van de klasse van het NWPCS worden
aangetekend.
10.2 Predicaten op basis van exterieur en eigen sportprestaties, 3-jarige en oudere merries en
ruinen.
−
Ster
Dit is een exterieurpredicaat voor de betere stamboekmerries en ruinen, dat vanaf driejarige
leeftijd kan worden behaald.
9
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10.3

−
Keur
Exterieurpredicaat voor de betere stermerries, die hiermee ook worden toegelaten voor het
afleggen van een aanlegtest (de IBOP), zoals genoemd bij het predicaat Kroon. Deze stermerries moeten op het moment van keuring een veulen aan de voet hebben lopen, of in een
eerder jaar een geregistreerd veulen hebben gefokt.
−
Kroon
Predicaat voor de keurmerries, die een IBOP aanlegtest met goed gevolg heeft afgelegd,
dan wel sportpony is. De aanlegtest bestaat uit een rijproef of een aangespannen proef. Als
een merrie het predicaat Sport heeft, is de IBOP niet nodig.
−
Sport
Dit predicaat wordt verleend op basis van de eigen sportprestaties.
−
Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie A/B, met een maximum stokmaat
van 1.26,9 m zijn de voorwaarden gesteld op: minimaal L2 +10 winstpunten voor de discipline dressuur, of minimaal L +10 winstpunten voor de
discipline springen.
−
Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie C/D/E, met een stokmaat vanaf 1.27
m: zijn 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 FEIwedstrijden hebben deelgenomen waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het hoogst landelijke niveau bij de KNHS.
Predicaten merries op basis van prestaties nakomelingen
−
Preferent
Een merrie kan het predicaat preferent toegekend krijgen op grond van keuringsresultaten van minimaal vier nakomelingen uit haar geboren die minimaal 12 punten
behaald hebben. Alle vier de nakomelingen moeten één of meerdere punten hebben
behaald. Minimaal twee van deze nakomelingen moeten deze punten behaald hebben op minimaal driejarige leeftijd. Dit predicaat kan tevens postuum toegekend
worden.
−
Elite
Een merrie kan het predicaat elite toegekend krijgen op grond van keuringsresultaten van minimaal acht nakomelingen die uit haar geboren zijn en minimaal 24 punten hebben behaald. Alle acht de nakomelingen moeten één of meerdere punten
hebben behaald. Minimaal vier van deze nakomelingen moeten deze punten behaald hebben op minimaal drie jarige leeftijd. Dit predicaat kan tevens postuum
toegekend worden.
−
Prestatie
Pony’s uit de wedstrijdcategorieën A en B met een stokmaat t/m 1.26,9 m:
−
Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van een minimumaantal van 3 nakomelingen in alle sportdisciplines op minimaal L1 + 1
winstpunt niveau.
10
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10.4

Pony’s uit de wedstrijdcategorieën C/D en E met een stokmaat vanaf 1.27 m:
−
Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van minimaal 6 nakomelingen in alle sportdisciplines op minimaal M1 + 1 winstpunt niveau.
−
Tevens voldoen pony’s uit alle mogelijke wedstrijdcategorieën die aan FEIwedstrijden hebben deelgenomen waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het hoogste landelijke niveau bij de KNHS. Dit predicaat kan
tevens postuum toegekend worden.
−
Excellent
Pony’s uit de wedstrijdcategorieën A en B met een stokmaat t/m 1.26,9 m:
−
Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van een minimumaantal van 5 nakomelingen in alle sportdisciplines op minimaal L1 +1
winstpunt niveau en daarvan heeft minimaal één nakomeling de hoogst
haalbare klasse voor de betreffende wedstrijdcategorieën behaald.
Pony’s uit de wedstrijdcategorieën C/D en E met een stokmaat vanaf 1.27 m:
−
Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van minimaal 10
nakomelingen in alle sportdisciplines op minimaal M1 +1 winstpunt niveau
en daarvan heeft minimaal één nakomeling op Z1 niveau gepresteerd of in
het buitenland op FEI-niveau gelijkwaardig aan het hoogste landelijke niveau bij de KNHS.
Dit predicaat kan tevens postuum toegekend worden.
Predicaten hengsten op basis van exterieur en eigen prestaties
−
Ster
Dit predicaat wordt toegekend op de hengstenkeuring aan de betere hengsten in de
tweede bezichtiging (sectie A, B, C, D, WPBR, NWR) die niet in het stamboek
worden ingeschreven. Als een NWR-hengst wordt aangewezen voor het verrichtingsonderzoek maar hiervoor niet slaagt wordt deze Ster.
−
Stamboekhengst
−
via hengstenkeuring (sectie A, B, C, D, WPBR)
−
via hengstenkeuring en verrichtingsonderzoek (NWR)
−
Sport
Dit predicaat wordt verleend op basis van de eigen sportprestaties.
−
Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie A/B, met een maximum stokmaat
van 1.26,9 m zijn de voorwaarden gesteld op: minimaal L2 +10 winstpunten voor de discipline dressuur, of minimaal L +10 winstpunten voor de
discipline springen.
−
Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie C/D/E, met een stokmaat vanaf 1.27
m: zijn 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 FEIwedstrijden hebben deelgenomen waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het hoogst landelijke niveau bij de KNHS.
11
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10.5

Predicaten Stamboekhengsten, op basis van prestaties nakomelingen
−

−

−

−

Fokpremie
Een hengst kan alleen een fokpremie toegekend krijgen in het jaar nadat hij vierjaargangen (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 bij terugkeer). Tevens moeten de
Stamboekhengsten op de Centrale Hengsten Keuring worden getoond wanneer de
hengst voor een fokpremie in aanmerking komt. De enige reden waarom een Stamboekhengst nog wel afgekeurd zou kunnen worden (bij Hoofdbestuursbesluit), is
wanneer het duidelijk aantoonbaar is dat de hengst veterinaire gebreken vererft. De
fokwaardebepaling gaat op verzoek van de Geregistreerde. Fokpremie is geen predicaat maar is bedoeld als aanmoedigingspremie om de beter fokkende hengsten te
promoten.
Preferent
Een hengst kan het predicaat toegekend krijgen zodra zijn nakomelingen minimaal
80 punten behaald hebben. Hiervan zijn minimaal 20 punten behaald door predicaat
dochters en minimaal 12 door Stamboek/predicaat zonen. Een hengst die doorslaggevend fokt in de vrouwelijke of mannelijke lijn kan ook zonder goedgekeurde zonen in aanmerking komen voor het Preferentschap, dit op voordracht van de Foktechnische Commissie aan het Hoofdbestuur.
Dit predicaat kan ook postuum aan een hengst worden verleend.
Elite
Een hengst kan het predicaat lite 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.
Prestatie
Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van de nakomelingen in alle
sportdisciplines
−
Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie A/B, met een maximum stokmaat
van 1.26,9 m: Minimaal L1 +1 winstpunt voor de discipline dressuur. Voor
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de overige disciplines geldt L +1 winstpunt. - Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie C/D/E, met een stokmaat vanaf 1.27 m: Minimaal M1 +1 winstpunt voor de discipline dressuur. Voor de overige disciplines geldt M +1
winstpunt.
−
Voor de pony’s uit de Sectie A, B, C en D geldt een minimumaantal van 10
nakomelingen, voor de pony’s uit de Sectie NWR en WPBR geldt een minimum van 15 nakomelingen. Dit predicaat kan ook postuum aan een
hengst worden verleend.
Voor de pony’s uit de Sectie A, B, C en D geldt een minimumaantal van 10 nakomelingen, voor de pony’s uit de Sectie NWR en WPBR geldt een minimum van 15
nakomelingen.
Dit predicaat kan ook postuum aan een hengst worden verleend.
−
Excellent
Dit predicaat wordt verleend op basis van de prestaties van de nakomelingen in alle
sportdisciplines.
−
Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie A/B, met een maximum stokmaat
van 1.26,9 m: De voorwaarden zijn gesteld op: minimaal L1 +1 winstpunt
voor de discipline dressuur, of minimaal L +1 winstpunt voor de discipline
springen.
−
Voor pony’s uit de wedstrijdcategorie C/D/E, met een stokmaat vanaf 1.27
m: De voorwaarden zijn gesteld op: minimaal M1 +1 winstpunt voor de
discipline dressuur, of minimaal M +1 winstpunt voor de discipline springen.
−
Voor menpony’s uit alle mogelijke wedstrijdcategorieën zijn de voorwaarden in de discipline dressuur en vaardigheid gesteld op: minimaal M +1
winstpunt.
Tevens voldoen pony’s uit alle mogelijke wedstrijdcategorieën die aan FEI wedstrijden hebben deelgenomen waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het
hoogst landelijke niveau bij de KNHS.
Voor de pony’s uit de Sectie A, B, C en D geldt een minimumaantal van 20 nakomelingen.
Voor de pony’s uit de Sectie NWR en WPBR geldt een minimum van 30 nakomelingen, waarvan minimaal 8 presteren op Z-niveau of gelijkwaardig FEI niveau in
het buitenland.
Dit predicaat kan ook postuum aan een hengst worden verleend.
Puntentelling voor Prestatie, Excellent, Preferent, en Elite Predicaat:
Voor de telling van een bepaald predicaat wordt van elk individueel dier alleen het hoogst
behaalde resultaat meegeteld. Uitzondering hierop is voor de Stamboekhengsten met IBOP
en de NWR/WPBR hengst na het slagen van VO (Verrichting Onderzoek), zij krijgen één
extra punt toegekend.

JONGE MERRIES, HENGSTEN EN RUINEN
1e premie veulen
1e premie jaarlingen

1
2
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1e premie tweejarigen

2

VOLWASSEN RUINEN
1e premie vanaf 3 jaar
Ster

3
4

VOLWASSEN MERRIES
1e premie vanaf drie jaar
Ster
Keur
Kroon
Preferent
Elite
Prestatie
Excellent

3
4
5
6
8
10
8
10

VOLWASSEN HENGSTEN
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
Fokpremie
Preferent
Elite
Prestatie
Excellent

2
3
5
+ 1
5
5
+ 1
6
8
10
8
10

Artikel 11. DNA-Onderzoek
11.1 Het Hoofdbestuur is bevoegd om in hier aangegeven gevallen het DNA-patroon van hengsten, merries en veulens te doen vaststellen door een daartoe erkend Laboratorium, daartoe
door het Hoofdbestuur aan te wijzen.
11.2 Als het niet mogelijk blijkt te zijn het DNA-patroon van een of beide ouder dieren vast te
stellen kan deze gereconstrueerd worden. Dit kan via drie halfbroers en/of halfzussen van
dezelfde vader of dezelfde moeder. Drie heeft de voorkeur omdat dan 87% zekerheid is dat
het inderdaad om een dier gaat waarvoor de reconstructie is gemaakt, bij maar twee dieren
is dit percentage 75%. Alleen bij Hoofdbestuursbesluit kan in uitzonderlijke gevallen genoegen genomen worden met twee dieren.
11.3 Indien er geen dekbewijs voorhanden is, kan controle op de afstamming d.m.v. DNA-onderzoek, op kosten van de geregistreerde, geschieden; indien de uitslag juist is, kan inschrijving volgen.
11.4 Het DNA-patroon dient te worden vastgesteld en gecontroleerd op juistheid van de beide
ouderdieren van in het Stamboek op te nemen hengsten.
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−
−
−

−

−

−

van alle hengsten die in het Stamboek worden ingeschreven, alsmede van merries
waarvan voor het eerst een zoon in het Stamboek wordt ingeschreven;
van alle zogenaamde maiden mares, merries waarvan voor het eerst een veulen in
één van de klasses (secties) van het NWPCS wordt ingeschreven;
van alle nieuw in te schrijven basisboekhengsten, alsmede beide ouders indien dit
nog niet bekend is. In het geval dat de ouders van een basisboekhengst niet meer
leven en het onmogelijk is om op een andere wijze DNA-materiaal te verkrijgen,
dan kan de betreffende hengst bij Hoofdbestuursbesluit vrijgesteld worden van
DNA-onderzoek.
van alle merries terzake waarvan gerede twijfel bestaat over de afstamming, in welk
geval zo mogelijk ook van de vader en moeder het DNA-patroon dient te worden
vastgesteld;
van alle veulens terzake waarvan gerede twijfel bestaat over de afstamming, in welk
geval zo mogelijk ook van de moeder het DNA-patroon dient te worden vastgesteld;
Bij kunstmatige inseminatie of embryotransplantatie moet dit op de dekbon worden
aangegeven en in het jaar van toepassing worden gemeld aan het Stamboekkantoor.
Voor de registratie van dieren verwekt door middel van kunstmatige inseminatie of
embryotransplantatie is een DNA-onderzoek ter vaststelling van de afstamming
verplicht;
in alle gevallen waarin het Hoofdbestuur op goede gronden meent dat kennisneming van het DNA-patroon van belang is voor vaststelling van de juistheid van de
afstamming. Indien de eigenaren hun medewerking aan een dergelijk onderzoek
weigeren kan het Hoofdbestuur het betrokken dier uit de klasse (sectie) verwijderen
dan wel registratie weigeren. De kosten van dit onderzoek komen ten laste van de
betreffende Geregistreerde. Het Hoofdbestuur is bevoegd hiervan ontheffing te verlenen in welk geval de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van het NWPCS komen.

Artikel 12. Stalnaamregistratie
12.1 Overzicht van de geregistreerde stalnamen bij het NWPCS en het CPR (Central Prefix Register) is te vinden op www.centralprefixregister.com. Om een stalnaam aan te vragen,
neemt de aanvrager contact op met het Stamboekbureau. Alleen voor leden is er de mogelijkheid om een stalnaam te gebruiken bij de registratie van een veulen. De stalnaam wordt
altijd voor de roepnaam van het veulen geplaatst. Een stalnaam wordt geregistreerd bij het
NWPCS en bij het CPR, registratie kan alleen als deze uniek is voor het Welshponyras. U
kunt ervoor kiezen om uw stalnaam te laten registreren alleen voor gebruik binnen het
NWPCS maar kan het ook uitbreiden voor gebruik binnen andere Welsh stamboeken.
12.2 Als een veulen door de Fokker is voorzien van een naam kan deze binnen het NWPCS in
principe niet meer veranderd worden. Echter mag alleen de Fokker van een door hem of
haar gefokte pony de naam laten wijzigen, mits dit voor het derde levensjaar gebeurd en de
pony niet eerder op de keuring is geweest.
12.3 Er kan altijd een vermelding gemaakt worden van een sportnaam maar binnen de NWPCSevenementen en/of publicaties zal altijd de originele stal- en roepnaam vermeld worden.
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12.4

Dieren die door een bepaalde Fokker met een stalnaam geregistreerd worden mogen nooit
met een reeds eerder gebruikte roepnaam geregistreerd worden.

Artikel 13. Toegestaan kleurenpatroon
13.1 Welsh Pony’s en Cobs komen in elke egale kleur voor behalve Skewbald (platenbont) wat
betekend, ‘Een dier met grote witte en donkerder gekleurde delen van het haar op zijn lichaam’. Ook Piebald is niet toegestaan, dit is een kleurenpatroon van een vacht die bestaat
uit witte vlekken op een niet-donkere basiskleur. Vanwege veel discussie in het verleden
over wat wel en niet was toegestaan met witte aftekeningen op het lijf, heeft het WPCS de
Bowenlijn ontwikkeld om duidelijkheid te scheppen in wat wel en niet acceptabele kleurenpatronen zijn.
13.2 Wat is wel en niet toegestaan:
−
Een wit hoofd en witte benen zijn acceptabel, net als buikvlekken die zich onder
een denkbeeldige lijn bevinden die de Bowen-lijn wordt genoemd. De Bowen lijn
loopt van het punt van de schouder tot de bovenkant van de knie van het achterbeen.
Elke witte markering die continu is verbonden vanaf de witte markering van de
benen is acceptabel (tenzij het dier het uiterlijk van een bonte heeft gekregen). Witte
markeringen met ongedefinieerde randen werden beschouwd als roan, sabino of
doorstoken en zijn acceptabel, ongeacht waar ze verschijnen.
−
Elke effen witte markering met een duidelijk gedefinieerde rand van meer dan 3
inch (7,6 cm) in diameter boven of naast de 'Bowen'-lijn is niet toegestaan. Elke
pony die aangeboden wordt bij het stamboekkantoor met markeringen waarbij getwijfeld word of het wel of niet in het hoofdstamboek opgenomen kan worden, zal
voorgelegd worden aan het Hoofdbestuur die een definitief oordeel zal geven of het
dier wel of niet in het hoofdstamboek dan wel niet in het register zal worden opgenomen. De beoordeling door het Hoofdbestuur zal gedaan worden middels opgevraagde foto’s die van voor, achter, linkerzijde en rechterzijde genomen zijn en
door de Fokker of paspoortconsulent aan het stamboekkantoor aangereikt zijn.
13.3 Voldoen dieren uit de klasse (secties) A, B, C, D en NWR, hier niet aan worden ze ingeschreven in het Register. De WPBR kan wel in alle kleuren en kleurscharkeringen voor
komen. Onder alle omstandigheden is de rasbeschrijving van het moederstamboek hierin
leidend.
13.4 Nageslacht van merries (dus niet van de hengsten) die door overmatig veel wit zijn geregistreerd in het Register, kunnen in hun oorspronkelijke klasse (sectie) worden ingeschreven,
mits dit nageslacht wel voldoet aan de kleurenomschrijving.
−
Zie Bijlage 2 Schets van de Bowenlijn met voorbeelden.

Artikel 14. Overige bepalingen
14.1 Wanneer de pony is overleden, dient u alle originele papieren (registratiepapier en paspoort) op te sturen naar het NWPCS Stamboekkantoor met de reden van overlijden. Wanneer de Geregistreerde het registratiepapier en het paspoort ter herinnering wenst terug te
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14.2

14.3

14.4
14.5

hebben kan dat doorgeven worden aangegeven worden. Na verwerking van het overlijden
zal het registratiepapier en het paspoort dan retour gezonden worden. Als de pony via een
slachthuis is afgevoerd dan stuurt de Geregistreerde enkel het registratiebewijs retour. Het
paspoort zal later via het slachthuis en het NVWA bij de uitgevende instantie komen voor
verwerking van het overlijden.
Wanneer de merrie gust is, moet dit vóór 31 december van het jaar van dekking aan het
stamboek doorgeven door een gustverklaring van de dierenarts op te sturen naar het Stamboekkantoor. Zonder tijdig ingezonden gustverklaring wordt automatisch dekafdracht in
rekening gebracht.
De paspoortconsulent ontvangt na de inschrijving van het veulen een melding van het
NWPCS. Hij/zij zal zelf contact met de Geregistreerde opnemen om de route in te plannen.
Veulens mogen vanaf 6-8 weken gechipt worden. Is er spoed bij het chippen/schetsen van
het veulen dan kan de Geregistreerde contact opnemen met het Stamboekkantoor. Het veulen mag in géén geval gespeend worden voordat deze geschetst en gechipt is door de paspoortconsulent aan de voet van de moeder, anders zal er een DNA-controle plaats moeten
vinden en zullen er DNA kosten in rekening worden gebracht.
Het Hoofdbestuur is bevoegd om de in dit Stamboek- en Registratiereglement genoemde
termijnen te verlengen, wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Het in dit Stamboek- en Registratiereglement genoemde aan de penningmeester van het
NWPCS te betalen recht wordt op voorstel van het Hoofdbestuur door de Ledenraad vastgesteld.

Artikel 15. Strafbepalingen
Het niet nakomen van of het handelen in strijd met dan wel valselijk voldoen aan, alsmede de
poging om valselijk te voldoen aan enige verplichting bij dit Stamboek- en Registratiereglement
aan de leden van het NWPCS opgelegd kan door de Tuchtcommissie worden bestraft conform het
bepaalde in de Statuten.
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BIJLAGEN
Bijlage 1 Artikel 3 - Schema van de Stamboekhouding
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Bijlage 2 Artikel 13 - Schets van de Bowenlijn met voorbeelden
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