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DATA INSPECTIEDAG EN REGIONALE KEURINGEN 2022  

(digitale opgave via Mijn.Welsh.nl) 

 

 

 

         SLUITING INSCHRIJVING: 
 
Afd. Midden 
25 juni   Inspectiedag Putten  secties A, B, C, D, NWR en WPBR 10 juni 

- Geen Fokgroepen. 
- Geen gebruiksrubrieken. 
 

16 juli   Hellendoorn   secties A, B, C, D, NWR en WPBR 01 juli 
- Fokgroep A, B, C, D, NWR en WPBR 
- Jonge Voorbrengersrubrieken  
- Rij-, tuig- en menrubrieken  
- Leading rein  
- First Ridden 
 

06 augustus   Heteren   secties A, B, NWR en WPBR  15 juli 
- Fokgroepen A, B, NWR en WPBR 
- Geen gebruiksrubrieken  
- Geen sectie C & D 
 

Afd. Zuid 

09 juli   Sevenum   secties A, B, C, D, NWR en WPBR 24 juni 
- Fokgroepen A, B, C, D, NWR en WPBR 
- Jonge Voorbrengersrubrieken  
- Rij-, tuig- en menrubrieken  
- Leading rein  
- First Ridden 

 

Afd. Noord 

09 juli   Zuidenveld   secties A, B, NWR en WPBR  24 juni 
- Fokgroepen A, B, NWR en WPBR 
- Geen gebruiksrubrieken  
- Geen sectie C & D 

 
30 juli   Tolbert   secties A, B, C, D, NWR en WPBR 15 juli 

- Fokgroepen A, B, C, D, NWR en WPBR 
- Jonge Voorbrengersrubrieken  
- Rij-, tuig- en menrubrieken  
- Leading rein  
- First Ridden 
 

 
Centrale Keuring 
27 augustus  Locatie nader te bepalen   
   - Alle rubrieken 
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Opstelling juryleden Inspectiedag  

25-06-2022 Putten     Reserve jury: Trudi Houwen 

Sectie A     Berry Bakker & Dick Valk 

Sectie B     Davy Wormgoor & Mascha Reijs 

Sectie C & D     Berry Bakker & Dick Valk 

Sectie NWR & WPBR    Ben Platzer & Jan van Beek 

Aspirant jurylid     Emma van de Burg  

 

Opstelling juryleden Regionale- & Centrale Keuring 

09-07-2022 Sevenum    Reserve jury: Emma van de Burg 

Sectie A     Jan van Beek & Marc Aerts  

Sectie B     Berry Bekker & Mascha Reijs 

Sectie C & D     Berry Bakker & Mascha Reijs 

Sectie NWR & WPBR    Trudi Houwen & Herman de Jong  

Gebruiksrubrieken     Renske Bakker - Kuster 

Aspirant jurylid     Emma van de Burg 

 

09-07-2022 Schoonebeek   Reserve jury: Lovelyn van Gerven 

Sectie A     Davy Wormgoor & Marjolein van de Bosch 

Sectie B     Ben Platzer & Davy Wormgoor 

Sectie NWR & WPBR    Edwin Langevoort & Ben Platzer 

Aspirant jurylid     Lovelyn van Gerven   

 

16-07-2022 Hellendoorn   Reserve jury: Mascha Reijs 

Sectie A     Lennard Zoet & Dick Valk 

Sectie B     Fred Venhuizen & Berry Bakker 

Sectie C & D     Lennard Zoet & Dick Valk 

Sectie NWR & WPBR    Ben Platzer & Edwin Langevoort 

Gebruiksrubrieken     Josien de Boer 

Aspirant juryleden    Emma van de Burg & Lovelyn van Gerven  

 

30-07-2022 Tolbert    Reserve jury: Emma van de Burg 

Sectie A     Dick Valk & Jan van Beek 

Sectie B     Berry Bakker & Davy Wormgoor 

Sectie C & D     Berry Bakker & Davy Wormgoor 

Sectie NWR & WPBR    Mascha Reijs & Herman de Jong 

Gebruiksrubrieken     Helma de Jong  

Aspirant juryleden    Emma van de Burg & Lovelyn van Gerven   

 

06-08-2022 Heteren    Reserve jury: Mascha Reijs 

Sectie A     Fred Venhuizen & Marc Aerts 

Sectie B     Lennard Zoet & Jan van Beek 

Sectie NWR & WPBR    Marjolein v.d. Bosch & Trudi Houwen 

Aspirant juryleden    Emma van de Burg & Lovelyn van Gerven  

 

27-08-2022 Centrale Keuring   Reserve jury: Jan van Beek 

Sectie A     Dick Valk & Berry Bakker 

Sectie B     Mascha Reijs & Trudi Houwen  

Sectie C & D     Berry Bakker & Marjolein van de Bosch  

Sectie NWR & WPBR    Ben Platzer & Johan Hamminga 

Gebruiksrubrieken     Dick Hols & Astrid de Vocht - van Grootheest 
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KEURINGSLOCATIES: 

 

Inspectiedag; 

Putten     

Locatie: Hippisch Verband Putten    

Halvinkhuizerweg 80   

3882 LA Putten     

 

Regionale Keuringen; 

Sevenum/Kronenberg   Tolbert    Heteren 

Locatie: D’n Umswing   Locatie: HJC Manege  Locatie: Manege ‘de Fruithof’ 

Schorfvenweg 3    Hoofdstraat 53   Dorpsstraat 5 

5973 NJ Sevenum/Kronenberg  9356 AV Tolbert  6666 AE Heteren 

 

Hellendoorn    Schoonebeek   Centrale Keuring 

Locatie: Manege 't Oale Spoor  Locatie: Zuidenveld  Locatie nader te bepalen  

Pastoor Rientjesstraat 85  Burgermeester Osselaan 12  

7447 GG Hellendoorn   7761 BS Schoonebeek   

 

ALGEMENE BEPALINGEN KEURINGEN 

 

KEURINGSREGLEMENT NWPCS 

 

Artikel 2. Inleiding 

Dit Keuringsreglement regelt de selectie en de keuringen van hengsten, ruinen en merries, de selectie en de 

keuring voor opname in de boeken van het NWPCS en de keuring voor premies en onderscheidingen door 

of namens het NWPCS te verlenen. De te keuren pony’s dienen op naam te staan van de Geregistreerde. 

Ook regelt dit Keuringsreglement de gebruiksrubrieken. Deelnemende pony’s dienen bij het NWPCS 

geregistreerd te zijn. 

 

Artikel 3. De keuringen in het algemeen.  

3.1 Bij de selectie en de keuring zal, uitgaande van de rasbeschrijving, de pony beoordeeld worden op 

het exterieur, de beweging en de afstamming. Bij de keuringen kan bijstand worden verleend door 

een veterinair of andere deskundige(n). 

3.2 Het Hoofdbestuur regelt in, overleg met de Afdelingsbesturen, plaats en datum van de Regionale- en 

Centrale Keuringen. Plaats en datum van alle keuringen worden tijdig gepubliceerd in de Officiële 

Mededelingen.  

3.3 Het Hoofdbestuur draagt zorg voor het tijdig opstellen en publiceren van de benodigde 

vraagprogramma’s ten dienste van de te houden keuringen. In deze vraagprogramma’s dient het 

gehele verloop van deze keuringen alsmede de rubrieksindelingen, nauwkeurig aangegeven te zijn.  

 

Artikel 4. Algemene keuringsbepalingen.  

4.1 Deelneming staat uitsluitend open voor leden van het NWPCS.  

4.2 Aan de premiekeuringen mogen leden van het NWPCS deelnemen met pony’s die geregistreerd zijn 

bij het NWPCS en op naam van de inschrijver zijn gesteld. 

4.3 Dieren die aan een besmettelijke ziekte (lijken te) lijden kunnen, na onderzoek door een veterinair, 

van deelname aan een Evenement worden uitgesloten. Bij deelname aan een Evenement van het 

NWPCS is een geldige influenza-enting verplicht. Hiervoor gelden de volgende bepalingen: 

https://www.facebook.com/pages/Manege-t-Oale-Spoor/279406919231056
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(a) De eerste actieve vaccinatie, de inenting, krijgt de pony als hij ongeveer 24 weken oud is. 

Deze inenting wordt minimaal 21 en maximaal 92 dagen later door een zogenaamde 

boostervaccinatie herhaald. Deze twee inentingen vormen samen de basisenting. In de 

periode tussen deze twee entingen mag de pony niet aan een evenement deelnemen. 

(b) Vervolgens dient jaarlijks de vervolgenting te zijn gegeven (voorbeeld: wanneer een pony 

op 1 maart 2020 is geënt, dan dient de vervolgenting op uiterlijk 1 maart 2021 plaats te 

vinden). 

(c) Een vaccinatie dient minimaal zeven dagen voor de (eerste) dag van het evenement te zijn 

toegediend.  

(d) Vermeldingen van vaccinaties zijn uitsluitend geldig wanneer deze zijn voorzien van de 

sticker met het batchnummer van de entstof (of de vermelding van het serie/ batchnummer 

van de entstof ingeschreven door de dierenarts die de vaccinatie heeft toegediend), de 

datum van de enting en de handtekening en het (praktijk)stempel van de dierenarts, die de 

vaccinatie heeft toegediend.  

(e) Wanneer de basisenting en de vervolgentingen voorheen in een afzonderlijk 

vaccinatieboekje zijn vastgelegd, dient de dierenarts de volgende tekst in het 

paardenpaspoort op te nemen: “the vaccination history of this pony is correct. Last 

vaccination on: [datum]. Deze regel moet zijn afgetekend en afgestempeld door de 

dierenarts, ongeacht de taal waarin de regel is opgenomen. Voor pony’s geboren in het jaar 

2008 of daarna dienen zowel de basisenting als alle vervolgentingen in het paardenpaspoort 

te zijn vastgelegd.  

(f) Deelnemers aan een evenement, die het benodigde paardenpaspoort niet op het eerste 

verzoek (dan wel uiterlijk voor het einde van de desbetreffende rubriek) aan de functionaris 

overleggen, zijn in overtreding. De pony wordt uitgesloten van (verdere) deelname aan het 

evenement, of in voorkomende gevallen alsnog uit de uitslag verwijderd, hetgeen dient te 

wordt aangegeven op de uitslagenlijst.  

4.4 Als een ingeschreven pony om veterinaire redenen afwezig moet blijven, kan onder overlegging van 

een dierenartsverklaring door het secretariaat van de betreffende Afdeling(en) of het 

Stamboekkantoor toestemming worden verleend voor deelname aan een andere Regionale Keuring 

in hetzelfde jaar. Deze vervangende keuringsplaats zal in overleg bepaald worden. Er is dan niet 

opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.  

4.5 Binnen het NWPCS mogen pony’s slechts één keer per jaar deelnemen aan een regionale 

premiekeuring.  

4.6 Behoudens het bepaalde in Artikel (a) worden geen bijschrijvingen geaccepteerd.  

4.7 Door het enkele feit van inschrijving verplicht de inschrijver zich tot het betalen van inschrijfgeld en 

eventuele andere kosten. Voordat de betrokken pony tot de keuringsbaan wordt toegelaten, dient aan 

alle financiële verplichtingen voldaan te zijn. 

4.8 De organisatie heeft het recht om, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, rubrieken te splitsen of 

samen te voegen.  

4.9 De begeleiders dienen minimaal 14 jaar te zijn en dienen verplicht correct gekleed in het wit in de 

keuringsbaan te verschijnen. De schoenen dienen wit of neutraal van kleur (zoals bruin en zwart) te 

zijn. Tijdens de individuele presentatie is een tweede begeleider (verplicht correct gekleed in het wit 

en minstens 12 jaar oud) toegestaan, echter niet tijdens het rondstappen in de groep. 

4.10 Hoofdstelnummers worden door de deelnemers zelf geregeld en dienen gebruikt te worden. 

Bevestiging: Hoofstelnummers goed zichtbaar aan het voorbrenghoofdstel of aan de mouw van de 

voorbrenger en bij rugnummers duidelijk zichtbaar op de rug. 
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4.11 Als aandrijfmiddelen zijn binnen de keuringsbaan het gebruik van een zweepje met een maximale 

lengte van 75 cm en een klein rammeldoosje toegestaan. Het gebruik van andere hulpmiddelen is 

verboden.  

4.12 Voor het toiletteren gelden de volgende regels: Sectie A, B, C en D invlechten van manen en/of staart 

niet toegestaan m.u.v. één vlechtje in de manen achter de oren. Sectie NWR en WPBR invlechten 

van manen en staart wel toegestaan. Het is op straffe van uitsluiting verboden de staartdracht van de 

pony’s kunstmatig te verhogen. Beslag: Alle dieren die deelnemen in de jeugdrubrieken tot 3 jaar 

nemen deel zonder beslag. Dieren vanaf 3 jaar en ouder mogen op normaal beslag (een ijzeren 

hoefijzer met 1 lip bij de voorijzers en 1 of 2 lippen bij de achterijzers, maximaal 8 mm dik) 

deelnemen, ook bij stamboekopname. 

4.13 Het scheren van het lijf van pony’s uit de klasse (secties) A, B, C en D is niet toegestaan. 

4.14 Tijdens de Regionale Keuringen dienen, in rubrieken voor zogende merries, de moeders vergezeld 

te zijn van een uit haar geboren veulen. Anders wordt zij bij de niet-zogende ingedeeld. Met de 

Centrale Keuring mag het veulen gespeend zijn.  

4.15 In rubrieken voor veulens dient de vergezellende moeder correct getoiletteerd te zijn. Eén grote 

vlecht in de staart is echter toegestaan; bandages e.d. worden als niet correct beschouwd.  

4.16 Bij presentatie in de groep dienen veulens altijd aangelijnd te zijn. Tijdens de individuele presentatie 

mag het betrokken veulen zich vrij in de baan bewegen met uitzondering van de Centrale Keuring 

waar alle veulens ten aller tijden verplicht aangelijnd dienen te zijn.   

4.17 Kampioenschappen: 

(g) Aan de verkiezing van Veulenkampioen en Reserve Veulenkampioen, Jeugdkampioen en 

Reserve Jeugdkampioen (tussen de één- en tweejarigen) mogen alle 1A en 1B geplaatste 

pony’s uit de betreffende rubrieken deelnemen, mits zij zijn bekroond met een eerste 

premie.  

(h) De Beste 3-jarige merrie wordt de 1A geplaatste pony uit de betreffende rubriek, mits zij 

is bekroond met een eerste premie.  

(i) De Beste ruin wordt de 1A geplaatste ruin uit de betreffende rubriek, mits hij is bekroond 

met een eerste premie.  

(j) Aan het Volwassenenkampioenschap en Reserve Volwassenenkampioenschap mogen de 

2 hoogstgeplaatste dieren uit iedere rubriek van 4-jarigen en ouderen deelnemen, mits ook 

zij bekroond zijn met een eerste premie.  

(k) Voor het Sectie Kampioenschap en Reserve Sectie Kampioenschap komen alle 

kampioenen en reserve kampioenen van voorgaande kampioenschappen in aanmerking 

alsook de Beste driejarige merrie en Beste ruin.   

(l) Aan de verkiezing Algemeen Dagkampioen en Reserve Dagkampioen nemen alle 

Sectiekampioenen en Reserve Sectiekampioenen deel.  

4.18 De deelnemers worden geacht op tijd in de voorring aanwezig te zijn. Nadat de rubriek is gestart en 

de ring is gesloten door de ringmeester, worden deelnemers die zich te laat melden niet meer 

toegelaten tot de keuring. 

4.19 Deelnemers dienen de aanwijzingen van de stamboekfunctionarissen stipt op te volgen. Bij afwijking 

is het bestuur gerechtigd om onmiddellijk de benodigde sancties te treffen.  

4.20 De beslissing van de jury is bindend. Schriftelijke rapporten worden voor de Regionale- en Centrale 

Keuring niet verstrekt. Als de inschrijver na afloop van de keuring nadere informatie wenst, wordt 

deze informatie direct na plaatsing van betreffende rubriek, door de jury verstrekt. Schriftelijke 

rapporten voor de Centrale Hengsten Keuring worden wel verstrekt, de inschrijver kan na afloop van 

de keuring een schriftelijk rapport opvragen via het Stamboekkantoor. 
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4.21 Er zal op dierenwelzijn toegezien worden, dat de aanbevelingen uit de Nota Dierenwelzijn/Gids 

goede praktijken m.b.t. keuringen en keuringstoilet, opgevolgd worden door zowel de organisatie als 

de deelnemers. Het is verboden om tastharen geheel te verwijderen. Het is tevens niet toegestaan om 

de haren aan de binnenzijde van de oorschelp af te scheren, omdat deze de uitwendige gehoorgang 

beschermen. Overmatig uitstekende haren mogen wel worden afgeknipt. Het is aan 

stamboekfunctionarissen om deze algemene leidraad in specifieke gevallen te implementeren. 

4.22 Het NWPCS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of ongelukken (aan dieren, 

deelnemers, medewerkers, bezoekers en functionarissen) die ontstaan op het keuringsterrein of de 

directe omgeving daarvan, onverminderd het ter zake in het Algemeen Reglement bepaalde.  

4.23 Door het enkele feit van inschrijving voor de keuring verklaart de inschrijver zich bekend met de 

bovenstaande bepalingen en zich daaraan te zullen houden. 

4.24 In die gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de organisatie.  

4.25 De keuring voor inschrijving in het Stamboek van veulenboekmerries en ruinen geschiedt volgens 

door het Hoofdbestuur vast te leggen richtlijnen. Deze keuring wordt opgedragen aan de Jury.  

− Opnamen in het Stamboek geschied wanneer een pony veterinair in orde is en het 

zogenaamde ‘blauwe’ briefje heeft ontvangen, en niet over de gestelde maximumhoogte 

voor zijn/haar klasse (sectie) gaat. 

− En er minimaal een tweede premie op de Regionale Keuring is behaald.  

4.26 Voor niet in het Stamboek opgenomen merries, tijdens de keuring als bedoeld in Artikel 4.5, bestaat 

de mogelijkheid deze opnieuw ter keuring aan te bieden mits er een periode van tenminste 6 maanden 

is verlopen na de betreffende keuring.  

4.27 De bedragen voor toelating tot de openbare dekdienst, de inschrijving in het Stamboek en de 

herkeuring van een pony dienen gelijktijdig met de aanvraag/opgave voor de keuring te worden 

voldaan. Dit op straffe van uitsluiting.  

4.28 Bij de keuringen zullen de dieren worden ingedeeld in de, volgens het Stamboekreglement, 

vastgestelde klasse (secties) en conform de door de Ledenraad, op voorstel van het Hoofdbestuur, 

vastgestelde regels. Aan hengsten, ruinen en merries die in het Stamboek zijn ingeschreven kunnen 

predicaten worden verleend. De criteria hiervoor zijn door de Ledenraad, op voorstel van het 

Hoofdbestuur, vastgesteld en worden, indien noodzakelijk of gewenst, van tijd tot tijd gepubliceerd 

in de Officiële Mededelingen en aangepast. De predicaten worden in de Stamboeken en op de 

stamboekbewijzen aangetekend.  

4.29 Het is niet toegestaan dieren ter keuring aan te bieden terwijl Ongeoorloofde Middelen zijn 

toegediend, zoals omschreven in het Reglement Ongeoorloofde Middelen. Door het NWPCS kunnen 

steekproeven worden genomen door het af laten nemen van bloedmonsters door de dienstdoende 

veterinair. Dieren waarvoor de Geregistreerde medewerking aan het onderzoek naar Ongeoorloofde 

Middelen weigert, zullen worden uitgesloten van verdere deelname. Dieren waarvan wordt 

vastgesteld dat Ongeoorloofde Middelen zijn toegediend worden niet ingeschreven in het Stamboek. 

 

Artikel 7. Gebruiksrubrieken  

7.1 Om in aanmerking te komen voor deelname aan gebruiksrubrieken moet een pony minstens 4 jaar 

oud zijn met uitzondering van de men rubrieken deze dieren moeten minimaal 3 jaar oud zijn en van 

de jonge voorbrengers rubrieken, deze dieren moeten minimaal 1 jaar oud zijn. Het toilet dient in 

overeenstemming te zijn met het keuringsreglement, KNHS-reglement of in Britse stijl, dit geldt 

voor alle gebruiksrubrieken. Het gebruik van sporen is niet toegestaan in tegenstelling tot de KNHS-

reglementen, ook bandages en pijpkousen zijn niet toegestaan. In de rijrubrieken is een sjabrak die 

niet meer dan 2 cm onder het zadel uitsteekt is toegestaan in de kleur van het zadel.  
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7.2 Voorts wordt als leidraad het KNHS-statement over het (maximum) ruitergewicht binnen de 

paardensport genomen. Een pony ervaart in het algemeen geen probleem als hij tussen de 15% en 

20% van zijn eigen gewicht draagt (inclusief het zadel). 

7.3 Het starten met een hengst;   

− In Rijrubrieken geldt een minimale leeftijd van 12 jaar, L2 dressuur of L-springen of M-

evening of klasse 2 endurance. Vanaf 18 jaar vervalt deze regel.  

− Voor de menrubrieken geldt de minimale leeftijd van 14 jaar.  

− In de Leading Rein en First Ridden rubrieken zijn hengsten nooit toegestaan. 

− In de Jonge Voorbrengersrubrieken zijn hengsten nooit toegestaan. 

Zoals in Artikel 4.5 staat aangegeven mogen pony’s slechts één keer per jaar deelnemen aan een 

regionale premiekeuring. Dit geldt echter niet voor gebruiksrubrieken, daar mag maximaal twee 

keer per jaar aan deelgenomen worden. 

7.4 De gebruiksrubrieken kennen de volgende rubrieken; Tuigpony’s, Menpony’s, Rijrubriek(en), 

Rijrubriek Engelse stijl, Leading Rein, First Ridden en de jonge voorbrengers. Wat in de diverse 

rubrieken wel en niet is toegestaan is te vinden in de verschillende protocollen die op de website 

gepubliceerd staan.   

7.5 Pony’s die deelnemen aan een gebruiksrubriek mogen niet vergezeld zijn van een veulen.  

7.6 Op de Regionale Keuringen gelden de volgende kampioenschappen; 

Jonge voorbrengers rubrieken; 

− Algemeen- en reserve Algemeen kampioenschap Jonge Voorbrengers;  

Hieraan mogen alle eerste en tweede geplaatste Jonge Voorbrengers deelnemen. 

Gebruiksrubrieken; 

− Algemeen- en reserve Algemeen Gebruikskampioenschap;  

Hieraan mogen alle 1e en tweede geplaatste combinaties uit de gebruiksrubrieken 

deelnemen met uitzondering van de Jonge Voorbrengersrubrieken.  

7.7 Op de Centrale Keuring gelden de volgende kampioenschappen; 

Jonge voorbrengers rubrieken; 

− Algemeen- en reserve Algemeen kampioenschap Jonge Voorbrengers;  

Hieraan mogen alle eerste en tweede geplaatste Jonge Voorbrengers deelnemen. 

Gebruiksrubrieken;  

− Mini kampioenschap en reserve Mini kampioenschap; 

Hieraan mogen alle eerste en tweede geplaatste combinaties deelnemen van de Leading 

Rein en First Ridden deelnemen. 

− Aangespannen kampioenschap en reserve Aangespannen kampioenschap; 

Hieraan mogen alle eerste en tweede geplaatste combinaties deelnemen van de Tuigpony’s 

en de Menpony’s. 

− Ridden kampioenschap en reserve Ridden kampioenschap; 

Hieraan mogen alle 1e en tweede geplaatste combinaties deelnemen van de Rijrubriek(en) 

en de Rijrubriek Engelse stijl. 

− Algemeen Gebruikskampioenschap en reserve Algemeen Gebruikskampioenschap; 

Hieraan mogen alle kampioenen en reserve kampioenen deelnemen van de 

gebruiksrubrieken, met uitzondering van de Jonge Voorbrengers rubrieken., die hieraan 

niet mogen deelnemen  
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DEELNEMEN AAN DE KEURINGEN  

 

Tijdens de keuringen kunt u deelnemen aan verschillende rubrieken/ wedstrijden:  

1. Premiekeuring aan de hand (Pagina 7)  

2. Fokgroepen (Pagina 12) 

3. Jonge Voorbrengersrubrieken (Pagina 13)  

4. Zadel- en aangespannen rubrieken (Pagina 13)  

  

Over al deze mogelijkheden vindt u de nodige informatie in dit vraagprogramma.  

 

PREMIEKEURING AAN DE HAND INSPECTIEDAG 

 

Tijdens de Inspectiedag wordt er gekeken naar het exterieur en de beweging van de pony en word er 

geprimeerd met een 1e, 2e of 3e premie. Deze premies zijn een aanduiding van de kwaliteit. De betere 

pony’s van 3-jaar en oudere (die opgenomen zijn in het stamboek) kunnen tijdens de inspectie in 

aanmerking komen voor de predicaten ster, keur en kroon en hoeven daarvoor niet meer naar de Centrale 

Keuring worden doorverwezen. Op de Inspectiedag worden pony’s niet geplaatst en zijn er geen 

kampioenschappen.  

 

PREMIEKEURING AAN DE HAND REGIONALE KEURING 

 

Tijdens een Regionale Keuring wordt er gekeken naar het exterieur en de beweging en worden de pony’s 

op kwaliteitsvolgorde geplaatst. Op de Regionale Keuring worden 1e, 2e en 3e premies uitgereikt. Deze 

premies zijn een aanduiding van de kwaliteit. De betere pony’s kunnen aangewezen worden voor de 

Centrale Keuring en door 3-jaar en oudere pony’s kan daar het predicaat ster, keur of kroon verkregen 

worden.  

 

Door uw pony te laten beoordelen door een deskundige jury, de sportieve strijd aan te gaan met andere 

deelnemers en door zelf ook uw dier te vergelijken met andere pony’s, kunt u toetsen “waar u staat” en 

informatie opdoen over mogelijke verbeterpunten. Bovendien ontmoet u collega liefhebbers met wie u 

eens lekker een dagje over uw hobby kunt praten. Als u uw huisgenoten of andere belangstellenden 

meeneemt, kunt u er zelfs een leuke familiedag van maken. De catering en entourage zijn doorgaans goed 

verzorgd. 

 

VOORWAARDEN DEELNAME PREMIEKEURING:  

Om aan de premiekeuringen te kunnen deelnemen, zijn er een aantal voorwaarden gesteld:  

−  u dient lid te zijn van het NWPCS.  

−  de betreffende pony’s zijn op uw naam geregistreerd bij het NWPCS.  

−  Alle 3 jaar- en oudere pony’s dienen, voordat zij in de ring worden toegelaten, geaccepteerd te 

zijn voor stamboekopname (veterinair geaccepteerd, controle op het chipnummer, signalement 

gecontroleerd en stokmaat vastgesteld) tijdens de Regionale Keuring.  

−  Indien de pony nog niet op naam van de eigenaar staat, dient het registratiebewijs opgestuurd te 

worden naar het stamboekkantoor, minimaal 14 dagen voor de sluitingsdatum van de keuring, 

zodat de pony alsnog kan worden overgeschreven.  

−  Bij deelname aan een Evenement van het NWPCS is een geldige influenza-enting verplicht,  

zoals vermeld staat in Artikel 4 van het keuringsreglement. Ook die dieren die zelf niet 

deelnemen aan een evenement maar daar wel aanwezig zijn dienen ten aller tijden voorzien te zijn 

van een geldig inentingsbewijs.   

 

PONY’S NIET GEREGISTREERD BIJ HET NWPCS  

Alle dieren die bij een ander erkend Welsh Pony en Cob stamboek dan het NWPCS zijn geregistreerd, 

moeten voor deelname aan een premiekeuring eerst bij het NWPCS-stamboekkantoor worden aangemeld. 

Hiervoor zendt u (digitale) kopieën van het paspoort van de pony naar kantoor. Het betreft de pagina's 

met de basisregistratie gegevens.  
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Gelieve deze gegevens minimaal 14 dagen voor de sluitingsdatum aan te leveren i.v.m. de 

verwerkingstijd. De pony wordt opgenomen in het veulenboek van het NWPCS Stamboek. Hiervoor 

ontvangt u een factuur á € 43,00 van het stamboekkantoor. U vindt de pony daarna terug in 

Mijn.Welsh.nl. Vanaf dat moment kunt u uw pony opgeven voor de premiekeuring tegen de normale 

tarieven.  

 

Voor veulens die geregistreerd zijn bij een ander erkend Welsh Pony en Cob stamboek dan het NWPCS, 

neemt u contact op met het stamboekkantoor voor het betreffende inschrijfformulier en stuurt u deze 

ingevuld terug naar het stamboekkantoor. Het veulen wordt dan met een tijdelijk levensnummer 

opgenomen in Mijn.Welsh.nl (ledenportaal NWPCS) waarmee het aangemeld kan worden voor de 

keuring. Let op: kopieën paspoort moeten na ontvangst paspoort wel nog aangeleverd worden i.v.m. 

het definitieve levensnummer en chipnummer voor 1 december van het betreffende jaar. Aan de 

hand van deze gegevens wordt het veulen ook opgenomen in het veulenboek van het NWPCS en het 

bijbehorende stamboekpapier verstrekt. Dit heeft voor u als voordeel dat uw veulen dan tevens bekend is 

in de database van de overheid waartoe men als eigenaar verplicht is. Indien de gegevens niet op tijd 

ontvangen zijn, bent u de gewone registratie kosten verschuldigd die bij de registratie van een veulen 

horen.  

 

Indien de merrie een veulen aan de voet heeft eveneens de naam van de vader van het veulen 

vermelden.  

Nog niet geboren veulens kunt u wel voor sluitingsdatum opgeven, zonder geslacht en naam. Direct na de 

geboorte stuurt u het geboortebericht op naar het kantoor én geeft u telefonisch aan het 

keuringssecretariaat naam en geslacht door. Let wel, op de dag van de keuring moet het veulen minimaal 

3 weken oud zijn. 

 

Voor vragen over aanmelden en registratie van pony’s en Centrale Keuring:  

NWPCS Stamboekkantoor, Postbus 143, 8430 AC Oosterwolde  

secretariaat@nwpcs.nl (graag omschrijving van de vraag en vermelding van uw telefoonnr.)  

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur: 06-82459273 

 

INSCHRIJVEN EN BETALEN KEURINGEN DAN WEL INSPECTIEDAG 

Sinds 2018 dient de opgave en betaling digitaal te geschieden via de website van het stamboek 

(www.nwpcs.nl – Mijn.Welsh.nl). Bij vragen of voor hulp kunt u contact opnemen met het 

stamboeksecretariaat: telefoon (ma t/m vr 08.30-12.30 uur) 06-82459273  

of per email: secretariaat@nwpcs.nl 

Het inschrijfgeld voor de Regionale Keuringen en de Inspectiedag  bedraagt € 19,50 euro per pony, € 

12,50 euro per veulen en € 12,50 voor de gebruiksrubrieken, dit is per rubriek inclusief B.T.W en 

eventuele deelname aan de Centrale Keuring. Het tarief op de Inspectiedag en de Regionale Keuring voor 

stamboekopname bedraagt € 40,00 en het toekennen van een predicaat bedraagt € 30,00. 

Voor overschrijving van pony’s die niet zijn geregistreerd bij het NWPCS wordt een eenmalig tarief van 

registratie van € 43,00 gehanteerd, hiervoor ontvangt u een factuur van het stamboekkantoor. 

 

Gegevens keuringssecretariaten voor overige vragen: 

Afdeling Noord: 

Mw. Melissa Mol - 06-10275738 welshnoord@nwpcs.nl 

Afdeling Midden: 
Mw. Nicole van Burk - 06-24296974 midden@nwpcs.nl 

Afdeling Zuid: 

Dhr. J. Wagemans - 077-3982558, janwagemans@ziggo.nl 
 

Schrijf op tijd in, d.w.z. vóór de sluitingsdatum. Te late inschrijvingen kunnen niet worden 

geaccepteerd. 

http://www.nwpcs.nl/
mailto:secretariaat@nwpcs.nl
mailto:welshnoord@nwpcs.nl
mailto:midden@nwpcs.nl
mailto:janwagemans@ziggo.nl
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CATALOGUS:  

Deelnemers zijn verplicht een Catalogus af te nemen à € 7.50 tijdens de Regionale Keuringen en € 12.50 

tijdens de Centrale Keuring, deze wordt aan u verstrekt op de keuring bij het secretariaat. 

 

ADVERTENTIES:  

Uiteraard waarderen wij het zeer als u een advertentie zou willen plaatsen in één of meerdere catalogi. 

Dat drukt de kosten en verfraaid het leesbeeld. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het 

afdelingssecretariaat. 

 

CENTRALE KEURING:  

Eenmaal per jaar wordt de Centrale Keuring gehouden waarop alle pony’s, die daarvoor tijdens de 

Regionale Keuringen aan de hand en voor de rij- en tuigrubrieken zijn aangewezen door de jury, met 

elkaar zullen strijden om de hoogste eer. Rechtstreeks inschrijven voor de Centrale Keuring is niet 

mogelijk. Pony’s die worden aangewezen voor deelname aan de Centrale Keuring worden automatisch in 

de catalogus van deze keuring opgenomen. (U ontvangt ± een week voor de Centrale Keuring bericht met 

o.a. het dagschema). Behalve de kosten voor een catalogus bent u voor deelname aan het CK geen 

inschrijfgeld verschuldigd. De catalogus kunt u verkrijgen op het keuringsterrein bij het secretariaat. 

 

HOOFDSTELNUMMERS: 

Hoofdstelnummers zijn zowel op de Regionale- als op de Centrale keuring verplicht en dienen door de 

inschrijver zelf geregeld te worden. Dit nummer dient te worden vastgemaakt op het hoofdstel of als het 

een zadelrubriek betreft op het dekje. Zorg ervoor dat het hoofdstelstartnummer altijd goed zichtbaar is 

voor de jury en ringmeester.  

Op de Regionale Keuringen zal er de mogelijkheid geboden worden om hoofdstelnummers aan te 

schaffen die herbruikbaar zijn.  

 

VOORBRENG SERVICE:  

op alle Regionale- en de Centrale keuring zal een voorbrengservice aanwezig zijn. De kosten van deze 

service om uw pony professioneel voor te laten brengen is € 15,00. Mocht u hiervan gebruik willen 

maken kunt u dit bij opgave via Mijn.Welsh.nl kenbaar maken. Op de dag zelf kunt u het verschuldigde 

bedrag bij het secretariaat afrekenen en na betaling krijgt u een bewijs mee om van deze service gebruikt 

te kunnen maken. Deze service wordt per hoofdstelnummer berekend, heeft u meerdere pony’s die u voor 

wilt laten brengen zal er per pony het aangegeven tarief betaald dienen te worden.  

 

STAMBOEKINSCHRIJVING: 

Vanaf driejarige leeftijd kunnen pony’s vanuit het veulenboek promoveren naar het stamboek mits aan 

een aantal voorwaarden is voldaan: 
− De pony’s zijn gemeten en geschetst en zijn qua aftekening(en) en maat in orde. 

− De pony’s zijn geïnspecteerd door de veterinair en in orde bevonden. 

− De pony’s zijn tijdens de keuring dan wel inspectie dag gewaardeerd met minimaal een 2e 

premie. 
− De pony’s moeten zijn gechipt. Hierop wordt bij stamboekopname gecontroleerd. 

STAMBOEKINSCHRIJVING:  
NIET KLOPPENDE STOKMATEN SECTIE A/B/C/NWR/WPBR-PONY’S. 

Er zijn diverse mogelijkheden: 

− Een te grote sectie A/C-merrie of ruin, dus boven 1.21,9m of 1.37,2m, kan in de sectie A/C 

blijven, maar blijft dan geregistreerd in het veulenboek. 
− Een te grote sectie A- resp. C-merrie of ruin kan overgeschreven worden naar de sectie B 

resp. D en kan dan opgenomen worden in het stamboek, mits veterinair in orde bevonden en 
2

e 
premiewaardig. 

− Een te grote sectie B-merrie, of ruin, dus boven de 1.37,2m, kan niet bij een andere sectie 

geregistreerd worden en blijft dan ook geregistreerd in het veulenboek van de sectie B. 

− Een te grote WPBR-merrie, of ruin, dus boven de 1.56,9m, kan niet bij een andere sectie 

geregistreerd worden en blijft dan ook geregistreerd in het veulenboek van de WPBR. 
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− Een te grote sectie NWR-merrie, of ruin, dus boven de 1.56,9m, kan niet bij een andere sectie 

geregistreerd worden en blijft dan ook geregistreerd in het veulenboek van de sectie NWR. 

− Een te kleine sectie NWR-merrie, of ruin, dus onder de 1.38m, kan in de sectie NWR blijven, 

maar blijft dan geregistreerd in het veulenboek. 
− Een te kleine sectie NWR-merrie, of ruin, dus onder de 1.38m, kan overgeschreven worden 

naar de sectie WPBR en kan dan opgenomen worden in het stamboek, mits veterinair in orde 
bevonden en 2

e 
premiewaardig. 

 
De keuze is aan de eigenaar zelf. De afspraak is dat de formele overschrijving naar de sectie A/B of C/D 

niet tijdens de keuring gebeurt, dit om verwarrende situaties ter plekke te voorkomen. Daarom is de 

volgende procedure afgesproken: 

− Indien blijkt bij de stamboekopname, dat een pony te groot of te klein is, dan wordt dit door de 

meter verteld aan de eigenaar en wordt er geen blauw briefje afgegeven. De pony wordt dus niet 

toegelaten tot de keuringsbaan. Wenst de eigenaar de pony naar de sectie B, D of WPBR over te 

laten schrijven, dan kan dit doorgegeven worden aan de aanwezige stamboekmedewerker op de 

keuring of middels een schriftelijk verzoek aan het stamboekkantoor. De van sectie 

overgeschreven pony kan in hetzelfde jaar op een andere keuring in de sectie B, D of WPBR 

deelnemen. Op verzoek van de eigenaar kan er direct op de keuring een kosteloze hermeting 

plaatsvinden door de aanwezige veterinair. 

− Indien de eigenaar voorafgaand aan de keuring aan het stamboekkantoor aangeeft dat de pony te 

groot of te klein is en dat hij deze pony wil laten overschrijven naar de sectie B resp. D of 

WPBR, dan kan de pony onder voorbehoud direct in deze sectie in de catalogus opgenomen 

worden. 

− Als blijkt dat een Sectie B, NWR of WPBR bij de stamboekopname te groot is, dan wordt dit 

ook hier door de meter verteld aan de eigenaar en wordt er geen blauw briefje afgegeven. De 

pony wordt dus niet toegelaten tot de keuringsbaan. De pony kan niet naar een andere sectie 

overgeschreven worden en zal derhalve in het veulenboek van de sectie B, NWR of WPBR 

blijven. Ook kan deze pony het jaar erop niet meer aan de keuring deelnemen. Op verzoek van de 

eigenaar kan er direct op de keuring een kosteloze hermeting plaatsvinden door de aanwezige 

veterinair. 

 
20-jarige en oudere pony’s worden opgenomen in het stamboek zonder veterinaire inspectie, maar 
moeten wel gemeten en geschetst worden. Deze nemen deel in de rubrieken voor 8-jarige en oudere 
merries en ruinen. 
 

Zodra alles akkoord is, ontvangt u van de stamboekmedewerker een bewijs (het zogenaamde ‘blauwe 

briefje’), dat uw pony toegang geeft tot de keuringsbaan. De ringmeester zal u daar naar vragen bij 

binnenkomst. Als uw dier geschikt wordt bevonden voor inschrijving in het stamboek dient u ter 

plaatse uw stamboekpapier in te leveren. 
 
HERMETEN:  

4 jaar en oudere dieren kunt u op vrijwillige basis aanmelden voor hermeten tegen contante betaling van € 

8,00 en tegen inlevering van het stamboekpapier. 

 

RUBRIEKEN: 
Er wordt gekeurd in de volgende rubrieken: 
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BELANGRIJK: 

Hoogdrachtige merries nemen deel in de zogende rubrieken. Merries waarvan het veulen is gestorven 

komen in de niet-zogende rubrieken. Gust gebleven merries nemen uiteraard deel in de niet-zogende 

rubrieken. Het dekbewijs/geboortebericht van dode veulens dient u naar het stamboekkantoor te sturen of 

te melden via Mijn.Welsh.nl. Stermerries hoeven niet meer op de Regionale Keuring (of in het geval van 

hoogdrachtig tijdens de Regionale Keuring of de Centrale Keuring) een veulen aan de voet te hebben om 

voor het kroon predicaat in aanmerking te kunnen komen. Zij moeten dan wel eerder een geregistreerd 

veulen gehad hebben.  

LET OP! Wilt u voor deze promotie in aanmerking komen en gaat dit om een niet bij het NWPCS 

geregistreerd veulen, dient u voorafgaande aan de keuring het bewijs van een geregistreerd levend 

veulen uit deze merrie, aan te leveren bij het stamboeksecretariaat.  
 
Extra onderdelen waarop ingeschreven kan worden per Regionale Keuring  
1 . Jonge Voorbrengerrubrieken  
2. Aangespannen rubrieken (men- en tuigpony’s)  
3. Rijrubrieken 
4. Leading Rein  
5. First Ridden  
 
Deze onderdelen worden niet op elke regionale premiekeuring uitgeschreven. Op pagina 1 en 2 van dit 
vraagprogramma staat vermeld voor welke keuringen dit geldt. 

 

RUBRIEKEN 
 

A B C D NWR WPBR 

Hengstveulens geb. t/m 30 april A1 B1 C1 D1 N1 W1 

Hengstveulens geb. na 30 april A2 B2 C2 D2 N2 W2 

Merrieveulens geb. t/m 30 april A3 B3 C3 D3 N3 W3 

Merrieveulens geb. na 30 april A4 B4 C4 D4 N4 W4 

1-jarige merries A5 B5 C5 D5 N5 W5 

1-jarige hengsten A6 B6 C6 D6 N6 W6 

2-jarige merries A7 B7 C7 D7 N7 W7 

2-jarige hengsten A8 B8 C8 D8 N8 W8 

4- t/m 7-jarige merries met veulen A9 B9 C9 D9 N9 W9 

4- t/m 7-jarige merries zonder veulen A10 B10 C10 D10 N10 W10 

8-jarige en oudere merries met veulen A11 B11 C11 D11 N11 W11 

8-jarige en oudere merries zonder veulen A12 B12 C12 D12 N12 W12 

4- t/m 7-jarige stermerries met veulen A13 B13 C13 D13 N13 W13 

4- t/m 7-jarige stermerries zonder veulen A14 B14 C14 D14 N14 W14 

8-jarige en oudere stermerries met veulen A15 B15 C15 D15 N15 W15 

8-jarige en oudere stermerries zonder 
veulen 

A16 B16 C16 D16 N16 W16 

3-jarige merries zonder veulen A18 B18 C18 D18 N18 W18 

Keurmerries A19 B19 C19 D19 N19 W19 

Kroonmerries A20 B20 C20 D20 N20 W20 

Ruinen A21 B21 C21 D21 N21 W21 
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FOKGROEPEN  

In deze rubrieken worden de groepen beoordeeld op hun uniformiteit en of er sprake is van 

kwaliteitsverbetering t.a.v. de moeder of de vader. Zo kan er dus bepaald worden of het ouderdier 

een positieve bijdrage levert aan de fokkerij. De fokgroep wordt geprimeerd en geplaatst .  

Voor deelname aan deze rubriek moet opgegeven worden via Mijn.Welsh.nl. U kunt deelnemen 

aan de rubriek: Fokgroep-merries, met tenminste drie afstammelingen, bij Fokgroep-hengsten 

minimaal vijf afstammelingen.  

 

KAMPIOENSKEURINGEN  

Aan de kampioenschappen mogen alle 1A en 1B geplaatste pony’s deelnemen, ook de 

fokgroepen, mits bekroond met een eerste premie (dit met uitzondering van de Beste 3-jarige 

merrie en Beste ruin, hier mag alleen de 1A geplaatste pony automatisch door naar het 

sectiekampioenschap).  

Op de keuringen worden per sectie de volgende kampioenschappen en ereplaatsen toegekend:  

−  Veulenkampioen en Reserve Veulenkampioen  

−  Jeugdkampioen en Reserve Jeugdkampioen (1- en 2-jarigen)  

−  Volwassenkampioen en Reserve Volwassenkampioen (4 jaar en ouder)  

−  Beste 3-jarige merrie  

−  Beste ruin  

Alle kampioenen, reserve kampioenen, de Beste 3-jarige merrie en Beste ruin komen terug voor 

de verkiezing van Sectie kampioen en Reserve Sectie Kampioen.  

 

Tevens zal er per keuring een Algemeen Dagkampioen en Reserve Dagkampioen worden 

toegekend. Deze zullen worden gekozen uit de sectiekampioenen en de reserve sectiekampioenen 

van alle secties. Op de Centrale Keuring worden de pony’s geplaatst, niet geprimeerd.  

 

Indien er voldoende deelname is aan een Kampioenschap (10 of meer deelnemers), kan er 

gebruik gemaakt worden van de bolhoed methode. Op voorspraak van de jury wordt u bij het 

passeren van de ringmeester aan de hand van de bolhoed verzocht de ring te verlaten of binnen te 

blijven. Dit houdt in dat vanuit de deelnemers aan een kampioenschap in maximaal 2 ronden een 

selectie plaatsvindt, zodat de betere pony’s in de ring blijven, waaruit de uiteindelijke Reserve- 

en Kampioen gekozen worden. 

 

SPECIALE PRIJZEN CENTRALE KEURING:  

- DE MRS. MOUNTAIN TROPHEE - Aangeboden door Mrs. A. Mountain  

Aangeboden aan de Algemeen kampioen sectie A  

- DE COED COCH GLYNDWR-CUP - Aangeboden door de Vriendenkring van Welsh 

mountainpony’s Beste in Nederland gefokte 3 jarige sectie A merrie.  

- DE MARRENK BEKER - Aangeboden door de fam. Beudel  

Aangeboden aan de beste fokgroep van de sectie A.  

- DE BOLSTERPRIJS - Aangeboden door de fam. Retera  

Beste in Nederland gefokte 3 jarige sectie B merrie.  

- WELSH-B-BOKAAL - Aangeboden door de Welsh B-Club  

Aangeboden aan de Jeugdkampioen sectie B  

- HOEKHORST BEKER - Aangeboden door de fam. Hoeke  

Aangeboden aan de beste fokgroep van de sectie B.  

- DE BEKER VAN DE BELGIAN-FANCLUB - Aangeboden door de Belgian Fanclub  

Aangeboden aan de op een na beste jeugd, sectie D in Nederland gefokt.  

- KOOIHUSTER BEKER - Aangeboden door fam. van de Burg  

Aangeboden aan de beste fokgroep van de sectie K (lees NWR).  

- HERMAN VALK WISSELTROFFEE - Aangeboden door de fam. Valk  

Beste ruin, hier mogen alle 1A geplaatste ruinen uit de betreffende rubrieken deelnemen.  

- HONEY BEE TROFEE - Aangeboden door Diana en Joop Epema  

Aangeboden aan de winnaar van de rubrieken jonge voorbrengers.  
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JONGE VOORBRENGERS RUBRIEKEN  

T. Jonge voorbrengers 4 t/m 7 jaar 

U. Jonge voorbrengers 8 t/m 11 jaar 

V. Jonge voorbrengers 12 t/m 16 jaar 

 

Doelstelling: Voor de jeugd die geïnteresseerd is om pony’s te gaan voorbrengen worden aparte 

rubrieken (dus niet in de reguliere keuringsrubrieken) uitgeschreven, zodat zij ervaring op 

kunnen doen. Daarbij zal gelet worden op omgaan met de pony, de wijze van voorbrengen en de 

kleding (normaal tenue als gebruikelijk op de keuring). Er kan alleen met een niet zogende 

merrie of ruin meegedaan worden.  

 

De categorieën zijn als volgt:  

1. Leeftijdscategorie 4 t/m 7 jaar. In deze rubriek is een begeleider toegestaan en het dragen van 

een veiligheidscap verplicht. De pony waarmee wordt voorgebracht moet ingeschreven zijn in de 

sectie A of B. 2. Leeftijdscategorie 8 t/m 11 jaar. In deze rubriek is een veiligheidscap verplicht. 

De pony waarmee wordt voorgebracht moet ingeschreven zijn in de sectie A of B.  

3. Leeftijdscategorie 12 t/m 16 jaar. In deze rubriek is een veiligheidscap verplicht, de pony 

waarmee wordt voorgebracht is uit alle secties toegestaan.  

 

Voor de leeftijd geldt welke leeftijd de deelnemer heeft op 1 januari van het betreffende jaar. De 

voorbrengers worden beoordeeld en geplaatst door de jury en ontvangen een protocol met de 

beoordeling. De jury selecteert welke jonge voorbrengers worden uitgenodigd voor de Centrale 

Keuring om daar deel te nemen aan de kampioenschappen jonge voorbrengers. Tijdens de 

Centrale Keuring wordt er gestreden binnen de leeftijdscategorieën. Vervolgens komen de 

Kampioenen en Reservekampioenen terug in het Algemeen Jonge Voorbrengerskampioenschap.  

 

Opgave voor de voorbrengrubrieken gaat via Mijn.Welsh.nl. Het is ook mogelijk om deel te 

nemen als de voorbrenger jeugdlid is. Aanmelden voor de rubriek is dan mogelijk via het 

inschrijfformulier. Deelnamekosten zijn 10 euro per rubriek.  

 

ZADEL- EN AANGESPANNEN RUBRIEKEN:  

Tijdens de keuringen (indien uitgeschreven zoals te zien op pagina 1) kunnen de volgende zadel- 

en aangespannen rubrieken verreden worden:  

A.  Enkelspan tuigpony’s 

B.  Dubbelspannen voor tuigpony’s 

C.  Bestgaande menpony 

D.  Bestgaande menpony dubbelspan 

E.  Vierspannen voor pony’s 

F.  Rijrubriek Sectie A – Ruiter/Amazone tot en met 18 jaar 

G.  Rijrubriek Sectie B – Ruiter/Amazone tot en met 18 jaar 

L.  Rijrubriek Sectie A – Ruiter/Amazone ouder dan 18 jaar 

M.  Rijrubriek Sectie B – Ruiter/Amazone ouder dan 18 jaar 

N1.  Rijrubriek Sectie C 

O1.  Rijrubriek Sectie D 

P1.  Rijrubriek Sectie NWR en WPBR 

W.  Rijrubriek Engelse stijl 

R.  Leading rein 

S.  First Ridden 

 

Samenvoeging van rubrieken is mogelijk bij minder dan 3 deelnemers per rubriek. (Secties A+B 

& C+D)  

 

Tijdens de Regionale Keuringen kunnen combinaties doorverwezen worden naar de Centrale 

Keuring door de jury. Daar neemt men het op tegen de aangewezenen uit het hele land en strijden 

de winnaars van de betreffende rubrieken vervolgens voor de Kampioenstitels.  
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ALGEMENE VOORWAARDEN AANGESPANNEN PONY’S:  

1. Voor deelname aan de tuig- en menpony rubrieken moet een pony minstens 3 jaar oud zijn.  

2. Kwalificatie vindt plaats op regionale keuringen. 

3. Een gekwalificeerde combinatie mag uitsluitend deelnemen aan de Centrale Keuring in 

dezelfde samenstelling. 

4. Normaal beslag van max.8 mm. is toegestaan, dubbel ijzer of meer is niet toegestaan. 

5. Alle hulpmiddelen zoals een culeron of opzetteugel zijn niet toegestaan. 

6. Bitten: Zie wedstrijdvoorschriften van het KNHS.  

7. Het gebruik van een staartbeugel niet toegestaan. 

8. KNHS of Engelse optoming. 

9. Zweep te allen tijde in de rechterhand. 

10. Bandages, springschoenen etc. zijn niet toegestaan. 

11. Correct gekleed, schootkleed, handschoenen en hoofddeksel zijn verplicht. 

12. Aanmelden via Mijn.Welsh.nl of indien jeugdlid via inschrijfformulier.  

13. Deelnamekosten zijn € 12.50 euro per rubriek.  

 

VERSCHIL TUSSEN TUIG- EN MENPONY’S  

In de tuigrubrieken wordt er van de pony’s verwacht dat ze echte ‘tuigmanieren’ laten zien. Dat 

wil zeggen dat ze in draf mooi opgericht lopen, met de voorbenen hoog en ver naar voren grijpen, 

waarbij de achterhand daarin zoveel mogelijk ondersteunt. De tuigpony’s worden zowel links- als 

rechtsom geshowd en lopen voor een concourswagen.  

 

Heeft uw pony wat vlakkere gangen dan adviseren we u in te schrijven voor de rubriek 

bestgaande menpony. Een menpony hoeft geen tuiggangen te laten zien en wordt meer 

dressuurmatig beoordeeld. De jury let o.a. op het recht gesteld zijn, inbuigen links en rechts en 

gebruik van achterhand. Tijdens het beoordelen kan de jury eventueel een aantal oefeningen 

vragen zoals o.a. het rijden van voltes, halthouden en weer aandraven en een paar passen 

achterwaarts gaan. Gelijk aan de tuigpony’s worden de menpony’s samen in de baan beoordeeld 

op de linker- en de rechterhand. Het soort rijtuig waarin de pony voorgesteld wordt is in deze 

rubriek een vrije keuze.  

 

ALGEMEEN VOORWAARDEN ZADELRUBRIEKEN:  

1. Deze rubriek staat open voor alle bij het NWPCS geregistreerde Welsh hengsten, ruinen en niet 

zogende Welsh merries vanaf 4 jaar.  

2. Normaal beslag van max. 8 mm. is toegestaan, dubbel ijzer of meer is niet toegestaan. 

3. Voor het berijden van een hengst moet de amazone/ruiter tenminste 12 jaar. De amazone/ruiter moet 

minimaal L2 gekwalificeerd bij het KNHS.  

4. Kwalificatie vindt plaats op regionale keuringen.  

5. Een gekwalificeerde combinatie mag uitsluitend deelnemen aan de Centrale Keuring in dezelfde 

samenstelling. 

6. Aanmelden kan via Mijn.Welsh.nl of bij een jeugd-lidmaatschap doormiddel van het 

inschrijfformulier op de website van het NWPCS.  

7. Als aandrijfmiddelen is enkel het gebruik van een zweepje met een maximale lengte van 75 cm. 

toegestaan. 

8. In alle secties, worden zowel de hengsten, ruinen en merries in de Rijrubrieken beoordeeld 

op stap, draf en galop.  

9. Voor de leeftijd geldt welke leeftijd de deelnemer heeft op 1 januari van het betreffende jaar.  

10. De manen en staart mogen voor de rijrubrieken bij de sectie A, B, C en D niet ingevlochten 

zijn (één klein vlechtje achter de oren is toegestaan), voor de NWR en WPBR zijn 

ingevlochten manen een vereiste.  

11. Kleding als gebruikelijk in de wedstrijdsport, of zoals gebruikelijk in Engelse stijl. 

12. KNHS of Engelse optoming. 

13. Sporen zijn niet toegestaan. 
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14. In de rubrieken met sectie A & B pony’s draagt de ruiter/ amazone Jodhpurs (rijlaarzen zijn 

toegestaan maar heeft niet de voorkeur.) 

15. In de rubrieken met sectie C pony’s draagt de ruiter/ amazone jodhpurs of rijlaarzen. 

16. In de rubrieken met sectie D, NWR of WPBR pony’s draagt de ruiter/ amazone rijlaarzen. 

17. Handschoenen en Cap met driepuntsgordel verplicht. 

18. Geen sjabrak onder het zadel heeft de voorkeur maar een zadel vormige sjabrak in de kleur van het 

zadel is toegestaan. 

19. Bandages, springschoenen etc. zijn niet toegestaan. 

20. Aanmelden via Mijn.Welsh.nl of indien jeugdlid via inschrijfformulier.  

21. Deelnamekosten zijn € 12.50 euro per rubriek. 

 

KAMPIOENSCHAPPEN CK ZADEL- en AANGESPANNEN RUBRIEKEN  

- Mini Kampioen en Reserve Mini Kampioen: wordt gekozen uit de eerste en tweede 

geplaatsten van de Leading Rein en First Ridden.  

- Aangespannen Kampioen en Reserve Aangespannen Kampioen: wordt gekozen uit de 

eerste en tweede geplaatsten van de men- en tuigrubrieken.  

- Kampioen Rijrubrieken en Reserve Kampioen Rijrubrieken: worden gekozen uit de 

eerste en tweede geplaatsten van de Rijrubrieken F t/m Q.  

- Algemeen Kampioen Gebruiksrubrieken en Reserve Algemeen Kampioen 

Gebruiksrubrieken: Hiervoor strijden de Mini Kampioen en Reserve Mini Kampioen, de 

Aangespannen Kampioen en de Reserve Aangespannen Kampioen en de Kampioen 

Rijrubrieken en de Reserve Kampioen Rijrubrieken.  

 

LEADING REIN DOELSTELLING  

- Het vertrouwd maken van zeer jonge kinderen met het onder geleide rijden op pony’s in   

  gezamenlijk verband. 

- Het tonen en beoordelen van de geschiktheid van de Welsh pony’s voor dit doel.  

 

REGLEMENT LEADING REIN:  

1. Deze rubriek staat open voor geregistreerde niet-zogende Welsh merries en ruinen vanaf 4 jaar 

en ouder en niet groter dan 1,21.9 cm. 

2. Kwalificatie vindt plaats op regionale keuringen. 

3. Een gekwalificeerde combinatie mag uitsluitend deelnemen aan de Centrale Keuring in 

dezelfde samenstelling. 

4. Eigenaren moeten lid zijn van het NWPCS en/of de deelnemer moet lid of jeugdlid zijn. 

Aanmelden via Mijn.Welsh.nl of indien jeugdlid per inschrijfformulier.  

5. De manen en staart mogen voor deze rubriek niet ingevlochten op één klein vlechtje achter de 

oren na. 

6. Alle pony’s moeten binnen de maximum maat zijn. Pony’s kunnen gemeten worden op verzoek 

van de jury. 

7. De pony’s worden getoond met een hoofdstel met gebroken trens en een hoge neusriem (bij 

voorkeur zonder sperriem) en een zadel met eventueel een staartriem. Een enkel sjabrak is 

toegestaan in de vorm van het zadel. 

8. De leidteugel mag alleen aan de neusriem bevestigd zijn. 

9. De rijkleding behoort in Britse stijl te zijn of conform het KNHS-reglement. Géén sporen, 

alleen een stokje kan meegenomen worden (mag niet gebruikt worden) met een maximum 

lengte van 75 cm. en zonder verfraaiing.  

10. Handschoenen en Cap met driepuntsgordel verplicht. 

11. De ruiter/amazone mag niet ouder zijn dan 8 jaar of jonger dan 4 jaar. Ook mag de 

ruiter/amazone niet deelnemen aan andere rubrieken onder het zadel. 

12. De juryleden moeten een combinatie pony – ruiter/amazone kunnen beoordelen en de 

doelstellingen van de Leading Rein rubriek onderschrijven. 

13. De pony wordt gekeurd op: geschiktheid om bereden te worden door een zeer jonge, onervaren 

ruiter/ amazone, wat blijkt uit makheid, gehoorzaamheid, betrokkenheid, bouw en beweging. 
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Alleen stand, stap en draf worden beoordeeld. De jury kan onverwachte dingen vragen, bv. 

voetje optillen, op- en afstijgen enz. 

14. De ruiter/amazone dient correct op de pony te zitten en het lichtrijden enigszins onder de knie 

te hebben en zich niet (krampachtig) aan het zadel vast te houden. De teugels dienen correct 

vastgehouden te worden en de pony mag noch in de mond noch in beweging gehinderd worden. 

15.  De begeleider dient de pony op eigen benen te laten lopen, door de leidteugel losjes te laten 

hangen. Minimale stemhulpen zijn toegestaan. 

16. De leidteugel wordt in de linkerhand vastgehouden. De rechterhand dient vrij te zijn om, bij 

calamiteiten, de ruiter/ amazone te kunnen ondersteunen. 

17. De combinatie dient een eenheid te vormen, bv. in kleding.  

18. Overdreven versieringen en corsages worden niet op prijs gesteld.  

19. De begeleider is bij voorkeur elegante gekleed (geen spijkerbroeken) en met schoeisel (geen 

gympen, slippers of hoge hakken) waar men geen hinder van ondervindt tijdens het stappen en 

draven.  

20. Als de dame een rok of korte broek draagt hoort deze tot over de knie te hangen, korte mouwen 

zijn niet toegestaan en het dragen van een hoed is voor de begeleider verplicht. 

21. Een combinatie probeert zoveel mogelijk in stijl van de kleding van het kind gekleed te gaan. 

22. Normaal beslag van max. 8 mm. is toegestaan, dubbel ijzer of meer is niet toegestaan. 

23. Bandages, springschoenen etc. zijn niet toegestaan. 

 

FIRST RIDDEN DOELSTELLING  

- Kinderen van 6 tot en met 12 jaar op geregistreerde Welsh pony’s tot en met 1.28m die al enige 

rij technische vaardigheden hebben en zelfstandig rond kunnen rijden in een ring, meer ervaring 

laten opdoen in het showen.  

 

REGLEMENT FIRST RIDDEN:  

1. Deze rubriek staat open voor geregistreerde niet zogende Welsh merries en ruinen vanaf 4 jaar 

en ouder en niet groter dan 1,28 cm. 

2. Kwalificatie vindt plaats op regionale keuringen.  

3. Een gekwalificeerde combinatie mag uitsluitend deelnemen aan de Centrale Keuring in 

dezelfde samenstelling. 

4. Eigenaren moeten lid zijn van het NWPCS en/of de deelnemer moet lid of jeugdlid zijn. 

Aanmelden via Mijn.Welsh.nl of indien jeugdlid per inschrijfformulier. 

5. De manen en staart mogen voor deze rubriek niet ingevlochten op één klein vlechtje achter de 

oren na. 

6. Alle pony’s moeten binnen de maximum maat zijn. Pony’s kunnen gemeten worden op verzoek 

van de jury. 

7. De pony’s worden getoond met een hoofdstel met gebroken trens en een hoge neusriem (bij 

voorkeur zonder sperriem), een zadel met eventueel een staartriem. Een enkel sjabrak is 

toegestaan in de vorm van het zadel. 

8. De rijkleding behoort in Britse stijl te zijn of conform het KNHS-regelement. Géén sporen, 

alleen een stokje kan meegenomen worden (mag niet gebruikt worden) met een maximum 

lengte van 75 cm. en zonder verfraaiing.  

9. Handschoenen en Cap met veiligheidssluiting is verplicht. 

10. De ruiter/amazone mag niet jonger zijn dan 6 jaar of ouder zijn dan 12 jaar (in het lopende 

jaar). De ruiter/amazone neemt niet deel aan andere rubrieken onder het zadel. 

11. Zonder toestemming van de jury mag ruiter/amazone niet gewisseld worden tijdens de rubriek. 

12. Als er meer dan 12 pony’s in de ring zijn, mag de rubriek gesplitst worden. 

13. De juryleden moeten een combinatie pony – ruiter/ amazone kunnen beoordelen en de 

doelstellingen van de First Ridden rubriek onderschrijven. 

14. De juryleden beoordelen de ruiter/ amazone op de getoonde simpele rij technische onderdelen 

in het vrije showgedeelte. Galop is niet verplicht. De pony wordt gekeurd als in de Leading 

Rein rubriek. 

15. De ruiter/amazone dient enige rij technische ervaring te hebben en de pony in het losrijden in 

een afgezette dressuurring onder controle te kunnen houden. 
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16. Normaal beslag van max. 8 mm. is toegestaan, dubbel ijzer of meer is niet toegestaan. 

17. Bandages, springschoenen etc. zijn niet toegestaan. 

 

OVERIGE PROTOCOLLEN GEBRUIKSRUBRIEKEN 

Uitgebreide protocollen van de Jonge voorbrengers, leading Rein, First Ridden, Rijrubrieken en 

de aangespannen rubrieken zijn op de website van het NWPCS terug te vinden www.nwpcs.nl .   

 

PRIVACYVERKLARING  

Als u deelneemt aan één of meerdere in het vraagprogramma genoemde rubrieken dan zullen wij de 

persoonsgegevens van u als inzender verwerken. U kunt de vereniging verzoeken deze gegevens te 

wijzigen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen middels een e-mail te sturen naar: 

secretariaat@nwpcs.nl 

  

 

http://www.nwpcs.nl/
mailto:secretariaat@nwpcs.nl

