PREDICATEN SYSTEEM NWPCS

Predicaten voor 3-jaar en oudere merries en ruinen, op basis van exterieur en eigen prestaties
•
•
•
•

STER
KEUR
KROON
SPORT

STER
Exterieurpredicaat voor de betere stamboekmerries en ruinen, dat vanaf driejarige leeftijd kan
worden behaald.
KEUR
Exterieurpredicaat voor de betere stermerries. Deze stermerries moeten op het moment van keuring
een veulen aan de voet hebben of in een eerder jaar een geregistreerd veulen hebben gehad. Als er
eerder een veulen bij een ander stamboek geregistreerd is, dient de eigenaar dit zelf aan te tonen.
KROON
Predicaat voor de keurmerrie die de NWPCS IBOP aanlegtest met goed gevolg heeft afgelegd, dan
wel het sportpredicaat heeft behaald. De aanlegtest bestaat uit een rijproef of een aangespannen
proef in het enkelspan.
SPORT
Dit predicaat wordt verleend op basis van de eigen sportprestaties.
-

-

Voor pony’s met een maximum stokmaat van 126,9 cm, moet worden voldaan aan tenminste
één van onderstaande voorwaarden:
o minimaal L2 +5 winstpunten voor de discipline dressuur
o minimaal 60 cm springen +10 winstpunten voor categorie A
o minimaal 70 cm springen +10 winstpunt voor categorie B
o minimaal L +5 winstpunten voor eventing
o minimaal klasse 3 +2 winstpunten voor endurance
o minimaal M +10 winstpunten voor samengesteld mennen, dressuur of vaardigheid in
het enkelspan
o deelname aan FEI-wedstrijden, waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het
hoogst landelijke niveau bij de KNHS
Voor pony’s met een stokmaat vanaf 127 cm, moet worden voldaan aan tenminste één van
onderstaande voorwaarden:
o minimaal M1 +10 winstpunten voor de discipline dressuur
o minimaal 90 cm springen +10 winstpunten voor categorie C
o minimaal 100 cm springen +10 winstpunten voor categorie D
o minimaal 110 cm springen + 10 winstpunten voor categorie E
o minimaal L +5 winstpunten voor eventing
o minimaal klasse 3 +2 winstpunten voor endurance
o minimaal M +10 winstpunten voor samengesteld mennen, dressuur of vaardigheid in
het enkelspan
o deelname aan FEI-wedstrijden, waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het
hoogst landelijke niveau bij de KNHS
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Predicaten merries, op basis van de prestaties van nakomelingen
•
•

PREFERENT
ELITE

PREFERENT
Een merrie kan het predicaat preferent toegekend krijgen zodra er - door minimaal drie van haar
nakomelingen - minimaal 12 punten behaald zijn. Minimaal twee van deze nakomelingen moeten
hun punten behaald hebben op minimaal driejarige leeftijd. Dit predicaat kan postuum toegekend
worden.
ELITE
Een merrie kan het predicaat elite toegekend krijgen zodra er - door minimaal zes van haar
nakomelingen - minimaal 24 punten zijn behaald. Minimaal vier van deze nakomelingen moeten hun
punten behaald hebben op minimaal drie jarige leeftijd. Dit predicaat kan postuum toegekend
worden.
Predicaten hengsten, op basis van exterieur en eigen prestaties
•
•
•
•

Aangewezen voor het verrichtingsonderzoek (NWR)
STAMBOEKHENGST via keuring (sectie A, B, C, D en WPBR)
STAMBOEKHENGST na verrichtingsonderzoek (NWR)
SPORT

STAMBOEKHENGST
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 NWRhengsten). 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. De enige reden waardoor hierna een stamboekhengst nog wel
afgekeurd kan worden, is wanneer het duidelijk aantoonbaar is dat de hengst veterinaire gebreken
vererft. Deze afkeuring vindt dan plaats bij bestuursbesluit door het Hoofdbestuur.
SPORT
Dit predicaat wordt verleend op basis van de eigen sportprestaties.
-

Voor pony’s met een maximum stokmaat van 126,9 cm, moet worden voldaan aan tenminste
één van onderstaande voorwaarden:
o minimaal L2 +5 winstpunten voor de discipline dressuur
o minimaal 60 cm springen +10 winstpunten voor pony’s met een stokmaat tot 117 cm
o minimaal 70 cm springen +10 winstpunt voor pony’s met een stokmaat van 117 cm
t/m 126,9 cm
o minimaal L +5 winstpunten voor eventing
o minimaal klasse 3 +2 winstpunten voor endurance
o minimaal M +10 winstpunten voor samengesteld mennen, dressuur of vaardigheid in
het enkelspan
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o

-

deelname aan FEI-wedstrijden, waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het
hoogst landelijke niveau bij de KNHS
Voor pony’s met een stokmaat vanaf 127 cm, moet worden voldaan aan tenminste één van
onderstaande voorwaarden:
o minimaal M1 +10 winstpunten voor de discipline dressuur
o minimaal 90 cm springen +10 winstpunten voor pony’s met een stokmaat van 127
cm t/m 136,9 cm
o minimaal 100 cm springen +10 winstpunten voor pony’s met een stokmaat van 137
cm t/m 148,9 cm
o minimaal 110 cm springen + 10 winstpunten voor pony’s met een stokmaat van 149
cm t/m 156,9 cm
o minimaal L +5 winstpunten voor eventing
o minimaal klasse 3 +2 winstpunten voor endurance
o minimaal M +10 winstpunten voor samengesteld mennen, dressuur of vaardigheid in
het enkelspan
o deelname aan FEI-wedstrijden, waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het
hoogst landelijke niveau bij de KNHS

Predicaten/premies hengsten, op basis van prestaties nakomelingen
•
•
•

FOKPREMIE (dit is geen predicaat maar een aanmoedigingspremie)
PREFERENT
ELITE

FOKPREMIE
Een stamboekhengst kan alleen een fokpremie toegekend krijgen zodra zijn oudste nakomelingen
drie jaar oud zijn. Zijn nakomelingen moeten minimaal 30 punten behaald hebben. Hiervan moet
minimaal 60% een eerste premie hebben behaald en moeten minimaal 10 punten zijn behaald door
predicaat dochters/ruinen of stamboekzonen. De stamboekhengsten dient op de CHK getoond
worden wanneer hij de fokpremie uitgereikt krijgt. De fokpremie kan postuum aan een hengst
worden verleend.
PREFERENT
Een hengst kan het predicaat preferent toegekend krijgen zodra zijn nakomelingen minimaal 80
punten behaald hebben. Hiervan zijn minimaal 20 punten behaald door predicaat dochters/ruinen en
minimaal 10 door stamboekzonen. Een hengst die doorslaggevend fokt in de vrouwelijke of
mannelijke lijn kan ook zonder stamboekzonen of onvoldoende predicaat dochters/ruinen in
aanmerking komen voor het predicaat preferent, dit op voordracht van de Foktechnische commissie
aan het Hoofdbestuur. Dit predicaat kan postuum aan een hengst worden verleend.
ELITE
Een hengst kan het predicaat elite toegekend krijgen zodra zijn nakomelingen minimaal 120 punten
behaald hebben. Hiervan zijn minimaal 40 punten behaald door predicaat dochters/ruinen en
minimaal 20 door stamboekzonen. Een hengst die doorslaggevend fokt in de vrouwelijke of
mannelijke lijn kan ook zonder stamboekzonen of onvoldoende predicaat dochters/ruinen in
aanmerking komen voor het elite predicaat, dit op voordracht van de Foktechnische commissie aan
het Hoofdbestuur. Dit predicaat kan postuum aan een hengst worden verleend.
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Predicaten merries en hengsten, op basis sportprestaties nakomelingen
•
•

PRESTATIE
EXCELLENT

PRESTATIE
Dit predicaat wordt verleend op basis van de sportprestaties van een bepaald aantal nakomelingen
per wedstrijdcategorie, in alle sportdisciplines. De nakomelingen dienen minimaal te voldoen aan
één van de ‘voorwaarden prestaties nakomelingen’. Er mag slechts één resultaat per pony meegeteld
worden.
Merries
-

-

Voor de merries met een stokmaat t/m 126,9 cm geldt een minimum van 3 nakomelingen die
voldoen aan minimaal één van de voorwaarden zoals gesteld bij ‘voorwaarden prestaties
nakomelingen’ op de volgende pagina van dit document.
Voor de merries met stokmaat vanaf 127 cm geldt een minimum van 6 nakomelingen die
voldoen aan minimaal één van de voorwaarden zoals gesteld bij ‘voorwaarden prestaties
nakomelingen’ op de volgende pagina van dit document.

Hengsten
-

-

Voor de hengsten uit de Sectie A, B, C en D geldt een minimum van 10 nakomelingen die
voldoen aan minimaal één van de voorwaarden zoals gesteld bij ‘voorwaarden prestaties
nakomelingen’ op de volgende pagina van dit document.
Voor de hengsten uit de Sectie NWR en WPBR geldt een minimum van 15 nakomelingen die
voldoen aan minimaal één van de voorwaarden zoals gesteld bij ‘voorwaarden prestaties
nakomelingen’ op de volgende pagina van dit document.

EXCELLENT
Dit predicaat wordt verleend op basis van de sportprestaties van een bepaald aantal nakomelingen
per wedstrijdcategorie, in alle sportdisciplines. De nakomelingen dienen minimaal te voldoen aan
één van de ‘voorwaarden prestaties nakomelingen’. Er mag slechts één resultaat per pony meegeteld
worden.
Merries
-

-

Voor de merries met een stokmaat t/m 126,9 cm geldt een minimum van 5 nakomelingen die
voldoen aan minimaal één van de voorwaarden zoals gesteld bij ‘voorwaarden prestaties
nakomelingen’ op de volgende pagina van dit document.
Voor de merries met een stokmaat vanaf 127 cm geldt een minimum van 8 nakomelingen die
voldoen aan minimaal één van de voorwaarden zoals gesteld bij ‘voorwaarden prestaties
nakomelingen’ op de volgende pagina van dit document.

Hengsten
-

-

Voor de hengsten uit de Sectie A, B, C en D geldt een minimum van 20 nakomelingen die
voldoen aan minimaal één van de voorwaarden zoals gesteld bij ‘voorwaarden prestaties
nakomelingen’.
Voor de Hengsten uit de Sectie NWR en WPBR geldt een minimum van 30 nakomelingen die
voldoen aan minimaal één van de voorwaarden zoals gesteld bij ‘voorwaarden prestaties
nakomelingen’.
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Voorwaarden prestaties nakomelingen
Nakomelingen met een stokmaat t/m 126,9 cm:
o
o
o
o
o
o
o

minimaal L1 +5 winstpunten voor de discipline dressuur
minimaal 60 cm springen +10 winstpunten voor pony’s met een stokmaat tot 117 cm
minimaal 70 cm springen +10 winstpunt voor pony’s met een stokmaat van 117 cm
t/m 126,9 cm
minimaal L +5 winstpunten voor eventing
minimaal klasse 3 +1 winstpunten voor endurance
minimaal M +5 winstpunten voor samengesteld mennen, dressuur of vaardigheid in
het enkelspan
deelname aan FEI-wedstrijden, waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het
hoogst landelijke niveau bij de KNHS

Nakomelingen met een stokmaat vanaf 127 cm:
o
o
o
o
o
o
o
o

minimaal M1 +5 winstpunten voor de discipline dressuur
minimaal 90 cm springen +10 winstpunten voor pony’s met een stokmaat van 127
cm t/m 136,9 cm
minimaal 100 cm springen +10 winstpunten voor pony’s met een stokmaat van 137
cm t/m 148,9 cm
minimaal 110 cm springen + 10 winstpunten voor pony’s met een stokmaat van 149
cm t/m 156,9 cm
minimaal L +5 winstpunten voor eventing
minimaal klasse 3 +1 winstpunten voor endurance
minimaal M +5 winstpunten voor samengesteld mennen, dressuur of vaardigheid in
het enkelspan
deelname aan FEI-wedstrijden, waarvan het niveau minimaal vergelijkbaar is met het
hoogst landelijke niveau bij de KNHS

Een pony waarvan de nakomelingen uitmuntend presteren in de sport kan ook zonder voldoende
nakomelingen in aanmerking komen voor het prestatie- en excellent predicaat, dit op voordracht van
de Rijtechnische commissie aan het Hoofdbestuur. Dit predicaat kan postuum worden verleend.
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PUNTENTELLING VOOR PREDICATEN PREFERENT EN ELITE:
Voor de telling van een bepaald predicaat wordt van elk individueel dier alleen het hoogst behaalde
resultaat meegeteld. Een uitzondering zijn stamboekhengsten met IBOP en NWR/WPBR hengsten na
het slagen voor het verrichtingsonderzoek, zij krijgen één extra punt toegekend.
JONGE MERRIES, HENGSTEN EN RUINEN
1e premie veulen
1e premie jaarlingen
1e premie tweejarigen

1
2
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
Stamboekhengst sectie A, B, C, D
Stamboekhengst sectie A, B, C, D met IBOP (minimaal score B)
Stamboekhengst WPBR
NWR hengst aangewezen voor verrichtingsonderzoek
NWR/WPBR hengst na slagen voor verrichtingsonderzoek
Preferent
Elite
Prestatie
Excellent

3
5
+1
5
5
+1
8
10
8
10
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