KEURINGSREGLEMENT 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 Keuringsreglement hebben de begrippen de betekenis als daaraan toegekend in de
Statuten, tenzij hierna uitdrukkelijk anders vermeld.
1.2
In dit Keuringsreglement 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;
NWR betekent Nederlands Welsh Rijpony;
Regionale Keuring betekent de door de Afdelingen georganiseerde keuringen van pony’s;
Stamboek betekent het door het NWPCS gehouden stamboek voor Welsh pony’s;
WPBR betekent Welsh Part Bred Register.
1.3
Verwijzingen naar Artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van het Keuringsreglement
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
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).
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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.
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:
(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)
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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.
Binnen het NWPCS mogen pony’s slechts één keer per jaar deelnemen aan een regionale
premiekeuring.
Behoudens het bepaalde in Artikel 4.3(a) worden geen bijschrijvingen geaccepteerd.
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.
De organisatie heeft het recht om, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, rubrieken te
splitsen of samen te voegen.
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.
Hoofdstelnummers of rugnummers 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.
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.
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.
Het scheren van het lijf van pony’s uit de klasse (secties) A, B, C en D is niet toegestaan.
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.
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.
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.
Kampioenschappen:
(a)
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.
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De Beste 3-jarige merrie wordt de 1A geplaatste pony uit de betreffende rubriek,
mits zij is bekroond met een eerste premie.
(c)
De Beste ruin wordt de 1A geplaatste ruin uit de betreffende rubriek, mits hij is
bekroond met een eerste premie.
(d)
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.
(e)
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.
(f)
Aan de verkiezing Algemeen Dagkampioen en Reserve Dagkampioen nemen alle
Sectiekampioenen en Reserve Sectiekampioenen deel.
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.
Deelnemers dienen de aanwijzingen van de stamboekfunctionarissen stipt op te volgen. Bij
afwijking is het bestuur gerechtigd om onmiddellijk de benodigde sancties te treffen.
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.
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.
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.
Door het enkele feit van inschrijving voor de keuring verklaart de inschrijver zich bekend
met de bovenstaande bepalingen en zich daaraan te zullen houden.
In die gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de organisatie.
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.
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4.27

4.28

4.29

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.
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.
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.
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 5. De keuring van hengsten voor inschrijving als Stamboekhengst
5.1
Bij het keuren van hengsten voor opname als Stamboekhengst zal rekening worden gehouden met het in Artikel 3.1 vermelde, waarbij de hengsten van de sectie NWR bovendien
een test op karakter en verrichting zullen moeten afleggen en daarvoor aan nader te bepalen
eisen moeten voldoen. Bovendien zal er voor opname als Stamboekhengst rekening worden
gehouden met de afstamming, veterinaire gebreken en de uitkomst van een DNA-onderzoek. Uitsluitend hengsten die, in het jaar waarop de keuring betrekking zal hebben, de
leeftijd van 3-jaar of ouder bereiken komen voor deze keuring in aanmerking. Voor alle
hengsten die ingeschreven worden als stamboekhengst zullen automatisch de Veterinaire
Certificaten VC1 en VC2 (minimaal gelijk aan de eisen van de veterinaire certificaten van
het WPCS) verstrekt worden.
5.2
Het Verrichtingsonderzoek zoals gedefinieerd in het Reglement Verrichtingsonderzoek is
verplicht voor de NWR hengsten maar kan ook door alle andere klasse (secties) op vrijwillige basis worden afgelegd.
5.3
Aan alle ingeschreven Stamboekhengsten wordt een deklicentie verstrekt van één jaar. Het
opvolgende jaar is de hengst verplicht op de hengstenkeuring te verschijnen, waarna er een
deklicentie voor het leven zal worden verstrekt. Hengsten die niet het jaar na hun stamboekopname ter keuring verschijnen, zullen teruggezet worden naar het basisboek (met
uitzondering van de NWR-hengsten). Mocht er echter een hengst naar het buitenland zijn
verhuurd en hierdoor niet aan deze verplichting kunnen voldoen, kan hier via het Stamboekkantoor uitstel voor worden aangevraagd met een maximum van vier jaar.
5.4
Alle nieuw te keuren hengsten zullen na aanwijzing voor de tweede bezichtiging aan een
veterinaire inspectie worden onderworpen en zullen tevens op een harde ondergrond (inclusief volte) moeten worden getoond.
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5.5

5.6

5.7

5.8
5.9

De nieuw te keuren NWR- en WPBR-hengsten die aangewezen worden voor de tweede
bezichtiging en die bij veterinaire inspectie in orde zijn bevonden, zullen worden onderworpen aan een longeertest.
WPBR-hengsten die voldoen aan de criteria voor inschrijving in de NWR kunnen na aanwijzing en een positief afgelegd verrichtingsonderzoek naar de NWR worden overgeschreven. Om op de keuringsdagen zelf geen onduidelijkheid te laten ontstaan, dient de Geregistreerde bij de digitale opgave in het inschrijfformulier aan te geven of deze hiervan gebruik
wil maken. Indien de Geregistreerde dit wenst, dan zal de hengst onder voorbehoud al in
de NWR-rubrieken in de catalogus worden opgenomen. Bij aanwijzing voor de tweede
bezichtiging, zal de hengst worden overgeschreven naar het NWR van waaruit de hengst
eventueel kan promoveren tot NWR-Stamboekhengst. Indien de hengst niet wordt aangewezen voor de tweede bezichtiging zal de hengst in het WPBR geregistreerd blijven. Mocht
de Geregistreerde nog geen keuze gemaakt hebben, dan kan de WPBR-hengst, wanneer
deze als Stamboekhengst worden ingeschreven, op vrijwillige basis opgegeven worden
voor het Verrichtingsonderzoek.
Veulens die worden geboren uit dekkingen van NWR-hengsten voordat het Verrichtingsonderzoek succesvol is afgerond, worden geregistreerd alsof de vader als Stamboekhengst
was ingeschreven.
De keuring van hengsten ter opname in het Stamboek zal worden verricht door de, door het
Hoofdbestuur opgestelde, juryleden.
Terstond na afloop van de keuring zal de uitslag bekend worden gemaakt.

Artikel 6. Na- en Herkeuring
6.1
Binnen acht dagen na de Centrale Hengsten Keuring waarbij de hengst niet als Stamboekhengst is opgenomen, kan de Geregistreerde bij het Stamboekkantoor van de Vereniging
herkeuring aanvragen. De kosten van deze herkeuring worden ieder jaar gepubliceerd op
de tarievenlijst en komen voor rekening van de Geregistreerde.
6.2
Voor nakeuring komen die hengsten in aanmerking die afwezig zijn gebleven op de Centrale Hengsten Keuring en waarvan de Geregistreerde een relevante veterinaire verklaring
kan overleggen. Deze dierenartsverklaring met de naam en een originele handtekening van
de dierenarts dient op de Centrale Hengsten Keuring te worden overlegd. Er hoeven in dit
geval geen extra inschrijvingskosten betaald te worden.
6.3
Dieren die niet hebben deelgenomen of opgegeven zijn voor de Centrale Hengsten Keuring
kunnen deelnemen aan de nakeuring. Hiervoor dient het inschrijfgeld betaald conform de
tarievenlijst ie is vastgesteld door de Ledenraad.
6.4
De herkeuring, als bedoeld in Artikel 6.1, zal worden verricht door een Herkeuringscommissie die door het Hoofdbestuur wordt benoemd uit de leden van de jury, voor zover deze
niet betrokken zijn geweest bij de in Artikel 6.1 bedoelde afwijzing.
6.5
Wanneer een hengst, gezien het attest van een veterinair of door bewezen overmacht, dit
ter beoordeling van het Hoofdbestuur, zich niet heeft kunnen onderwerpen aan een daarvoor aangewezen keuring, kan voor deze hengst een bijzondere keuring, zogeheten nakeuring, worden aangevraagd. In het algemeen zal deze nakeuring samenvallen met de herkeuring. Voor de nakeuring worden dezelfde juryleden opgesteld als tijdens de Centrale Hengsten Keuring.
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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.
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.
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−

−

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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