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FOKTECHNISCH REGLEMENT VAN HET BELGIAN
NEW FOREST PONY STUDBOOK

REGISTRATIE:
Het stamboek kent de hiernavolgende registers:
Het hoofdregister of A-register: register waarin alle zuivere NF-pony's geregistreerd
worden in zoverre zij voldoen aan de internationaal gestelde eisen.
Het F-register: tot 01/01/2013 ingevoerde pony's, die het 6,25 % GW overschreden en
aldus internationaal niet als zuivere NF-pony's geaccepteerd werden, of als Fgeregistreerd werd in het buitenland. Pony's verwekt in het jaar van aanhouden van de in
België goedgekeurde hengst.
Het ruinenregister: register van de geruinde pony’s, melding van de castratie is verplicht.
Het Sportregister of S-register: register waarin alle in België geboren pony’s met
tenminste 50 % NF-bloed geregistreerd worden en/of deze die in het buitenland
geaccepteerd zijn als sportregisterpony.
Het X-register: register waarin alle pony's geregistreerd worden, geboren uit de paring
met een niet-gekeurde NF-hengst; pony’s waarvan de afstamming niet traceerbaar is.
Het hengstenregister: alle zuivere NF-hengsten die toegelaten zijn tot de dekdienst: ( zie
technisch reglement hengstenkeuring )

PREDIKATEN
DEEL I: PRESTATIE-PREDIKATEN
Al deze predikaten kunnen toegekend worden op basis van de prestaties van een pony en
van de prestaties van zijn afstammelingen:
Voor hengsten:
-

-

Prestatiedekhengst: een hengst kan prestatiedekhengst worden verklaard, als de pony
minimaal 5 klasseringen bij jumping of een gelijkwaardig resultaat in een andere
discipline behaalt.
De schofthoogte bepaalt de minimale hoogte van het parcours voor jumping. Voor de
andere disciplines tellen de hogere klassen waarin de pony kan aantreden.
Prestatiefokhengst: een hengst kan prestatiefokhengst worden verklaard, indien
minimaal 5 afstammelingen van de hengst het hierboven vermeld palmares kunnen
voorleggen.

Voor merries en ruinen:
-

Merries en ruinen kunnen het predikaat prestatie bekomen, als zij minimaal 5
klasseringen bij jumping of een gelijkwaardig resultaat behalen in een andere
discipline.
De schofthoogte bepaalt de minimale hoogte van het parcours voor jumping. Voor de
andere disciplines tellen de hogere klassen waarin de pony kan aantreden.

Voorwaarden:
Om een predikaat te bekomen, zal de eigenaar / fokker een aanvraag indienen met
vermelding van de prestaties van de pony. Deze prestaties moeten gecertifieerd zijn door
de respectievelijke organisatie.
Bij toewijzing van een predikaat zal de pony, fokker en/of eigenaar vermeld worden in het
ledenblad.
De eigenaar zal een certificaat ontvangen met vermelding van de aard van het predikaat,
datum van uitgifte enz.
Tip: vraag steeds een klassementsbevestiging of een wedstrijdanalyse na deelname.

DEEL II: FOK-PREDIKATEN
Predikaten met betrekking tot hengsten.
Het predikaat keurhengst
Nadat het stalgedragonderzoek heeft plaatsgevonden, kan een hengst voor de eerste keer
in zijn leven het predikaat keurhengst ontvangen mits hij aan de volgende eisen heeft
voldaan.
Onder zijn nakomelingen moeten zich minimaal twee stermerries bevinden ofwel één
goedgekeurde zoon.
Elk jaar dat de hengst na zijn zesde dekkingsjaar voor het predikaat keurhengst
aangeboden wordt, wordt het aantal stermerries met één vermeerderd.
De jury oordeelt over het toekennen van dit predikaat.

Het predikaat preferent
Op tienjarige leeftijd kan een hengst voor het eerst preferent verklaard worden.
Elk jaar voor de hengstenkeuring zal door de fokraad na bestudering van alle gegevens, te
weten aantal dekkingen, registraties en de fokresultaten worden bepaald, welke hengsten
voor predikaat preferent in aanmerking komen.
Dit predikaat kan ook postuum aan de hengst verleend worden.

Predikaten met betrekking tot merries

STER: Een merrie kan ster worden wanneer zowel zij als haar veulen op een keuring in
hetzelfde jaar een eerste premie behalen.

KROON: een stermerrie kan kroon worden wanneer zowel zij als haar veulen op een
keuring in hetzelfde jaar een eerste premie behalen en daarbij binnen het eerstvolgende
kalenderjaar slagen in een dressuur en springproef.

Predikaat preferent
Een merrie kan tot preferent worden verklaard, indien zij 10 punten in het puntensysteem
behaalt.

Predikaat fokmerrie
Een merrie kan tot fokmerrie worden verklaard, indien zij 15 punten in het puntensysteem
behaalt

Predikaat elite merrie
Een merrie kan tot fokmerrie worden verklaard, indien zij 20 punten in het puntensysteem
behaalt.

Puntensysteem
1ste premieveulen
Stermerrie of zoon
Kroonmerrie
Goedgekeurde zoon

:
:
:
:

2 punten
3 punten
4 punten
5 punten
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MYOTONIE: Alle positief bevonden hengsten, m.a.w. drager zijn, zijn uitgesloten van de
dekdienst. Nieuw aan te keuren hengsten worden op kosten van de hengstenhouder
getest op deze genetische afwijking.
Het wordt ontraden om te fokken met positieve bevonden merries.

DNA-CONTROLE: Het stamboek zal op willekeurige basis een minimaal aantal
merries en veulens aanduiden waarop DNA-controle en myotonie-test zal toegepast
worden. Deze kosten vallen deels ten laste van de merriehouder.
Op alle nieuw aangekeurde hengsten zal een DNA-analyse uitgevoerd worden.
Deze kosten vallen ten laste van de hengstenhouder.

FRAUDE: Bij vastgestelde of vermoede fraude zullen de wettelijke instanties ingelicht
worden.

KEURINGEN: het BNFPS organiseert jaarlijks een Nationale Merriekeuring en een
Nationale hengstenkeuring, deze laatste in 2 fasen.

HENGSTENKEURING:
Komen in aanmerking om gekeurd te worden: alle zuivere NF-hengsten met bewezen
afstamming (minimaal 5 generaties op papier ) ingeschreven in het BNFPS of in een
zusterstamboek.
Voorstelling per leeftijdsrubriek.

MERRIEKEURING:
Komen in aanmerking om gekeurd te worden: alle pony's met een NF-paspoort.
Elke pony wordt ingeschreven in zijn toepasselijke rubriek.

Wedstrijden:
Zie het wedstrijdreglement:
-

Elke pony dient vergezeld te zijn van zijn afstammingsbewijs/paspoort en van een
maximaal 12 maanden oud vaccinatieattest (influenza). De basisinentingen mogen
maximaal 8 weken uit elkaar liggen. In gebreke gesteld, zal hij worden uitgesloten.

-

Elke voorgestelde pony dient, met inbegrip van de veterinaire keuring, voorzien te zijn
van een hoofdnummer.

-

Deze hoofdnummers worden afgehaald op het plaatselijke secretariaat mits betaling
van een waarborg. De nummers worden bij het einde van de keuring terug ingeleverd
waarbij de waarborg terugbetaald wordt.

-

Pony’s voorzien van andere nummers dan deze door ons secretariaat afgeleverd,
worden geweigerd.

-

Vooraleer de pony's de ring mogen betreden, dient er aan alle financiële verplichtingen
– conform het ledenblad en andere – voldaan te zijn.

-

Niet eerder goedgekeurde hengsten dienen onbeslagen aangeboden te worden.
Voor de keuring aan de hand wordt geen enkele vorm van beenbescherming
toegestaan.

-

Elke pony mag in de ring voorgesteld worden door één monsteraar met een
monsterknecht. Tijdens het vrijspringen van de pony’s mogen er zich naast de
monsteraar, twee monsterknechten in de ring bevinden.

-

Monsteraar en monsterknecht mogen zich uitsluitend in de ring begeven, voorzien van
witte kledij, zonder publiciteit, behoudens publiciteit van het stamboek.

-

Storend gebruik van de zweep is verboden. Plastic zakken of andere materialen
bevestigd aan de zweep dienen te worden verwijderd.

-

De door de jury uitgebrachte resultaten zijn niet voor discussie vatbaar. Noch de
organisatie noch de beheerraad hebben in deze enige functie en kunnen derhalve niet
aansprakelijk worden gesteld. Na de keuring kan iedere eigenaar van zijn pony(’s)
schriftelijk een keuringsverslag aanvragen op het secretariaat.

-

Na de keuring zal van aangewezen hengsten monsters worden afgenomen ter controle
van de juistheid van de afstamming.

-

De beheerraad, in samenspraak met de fokraad, behoudt zich het recht voor eventuele
ongeregeldheden te bestraffen met uitsluiting van de betrokken pony.

-

Noch de beheerraad, noch de fokraad, noch de eigenaar/uitbater van de manege zijn
verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens en na de keuring. En dit zowel
in als buiten de keuringsbaan.

-

De leeftijd van de ruiter is vastgesteld op maximum 18 jaar voor de hengsten die
deelnemen aan de proeven en aan de kandidaat-kroonmerries.

-

Aan de ruiters/amazones van de vrije nummers worden geen eisen qua leeftijd gesteld.

Eigenaars die een hengst aanbieden, verbinden zich door hun inschrijving de statuten, de
reglementen en de algemene bepalingen van de selectie na te leven.

Het stamboek zal gewestelijke wedstrijden georganiseerd door leden en waaraan
geregistreerde NF-pony's deelnemen in de mate van het mogelijke ondersteunen.

REGLEMENTEN I.V.M. STALGEDRAG

Onderzoek stalgedrag
De hengsten worden gedurende enkele dagen op een door het bestuur te bepalen plaats
onderzocht op stalgedrag.
Eventuele stalondeugden (kribbebijten, wever e.d.) worden in het onderzoeksrapport
vermeld, maar leiden niet tot een onvoldoende cijfer voor het onderdeel stalgedrag.

Veterinair onderzoek
Bij de aankomst en bij het vertrek van de locatie waar het onderzoek op stalgedrag
plaatsvindt, zal de hengst door een veterinair worden geïnspecteerd en zullen de
bevindingen schriftelijk worden vastgelegd. Deze dienen door de eigenaar te worden
ondertekend.
Na het stalgedragonderzoek wordt de hengst uitgecheckt door de veterinair. De
hengstenhouder wordt verzocht een document te ondertekenen voor uitchecking van de
desbetreffende hengst.
Op indicatie van de onderzoeksjury kan een hengst nader veterinair worden onderzocht.
De kosten hiervan komen ten laste van de eigenaar.

Vaccinatie
De hengsten dienen tegen influenza gevaccineerd te zijn. Het inentingsbewijs dient bij
aflevering getoond te worden aan de veterinair.

Beslag
Normaal beslag is toegestaan.

Brengen/afhalen
De hengst dient te worden gebracht en weer afgehaald.
Na het veterinair onderzoek worden de hengsten opgehaald door een medewerker van het
stamboek. De eigenaars mogen tot in de stal van hun hengst komen maar mogen zich niet
verder op het terrein begeven. Dit om de privacy van de eigenaar van de stallen te
beschermen. Dit geldt zowel bij het leveren als bij het afhalen.

Verzekering
Gedurende het verblijf op de centrale plaats waar het onderzoek op stalgedrag wordt
gehouden, zullen de hengsten verzekerd zijn voor brand en uitbraak. De eigenaar zal,
indien hij dit nodig acht, zijn hengst voor al het overige (bijv. ziekte, ongevallen) zelf
moeten verzekeren.
Het stamboek kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor gebreken en/of opgelopen
schade tijdens het verblijf.

Dopingonderzoek
Tijdens het stalgedragonderzoek kunnen hengsten aangewezen worden voor een
dopingonderzoek. Indien bij een hengst ongeoorloofde middelen zijn aangetoond, kan de

eigenaar binnen acht dagen, nadat hij hiervan in kennis is gesteld, per aangetekend
schrijven een verzoek van contra-expertise indienen bij het stamboekkantoor. De uitslag
van de contra-expertise zal door de partijen als bindend worden aanvaard.
Indien uit het onderzoek/contra-expertise blijkt dat een hengst behandeld is met een
ongeoorloofd middel, heeft dit het volgende tot gevolg:
-

publicatie in het verenigingsorgaan met naam en registratienummer van de hengst,
alsmede naam en woonplaats van de eigenaar
het stalgedragonderzoek wordt als onvoldoende beschouwd
de kosten van het onderzoek/contra)expertise komen ten laste van de eigenaar

Afwezig blijven
Het stalgedragonderzoek dient te worden afgelegd bij oproeping door het stamboek.
Indien een hengst met een veterinair attest afwezig blijft, is er éénmaal een nabeoordeling
mogelijk tegen een betaling van een aandeel in de extra kosten (= supplement) ten
bedrage van 145 Euro.
Hengsten die, om welke reden dan ook, niet deelnemen aan het onderzoek dan wel de
nabeoordeling, worden op de daaropvolgende hengstenkeuring niet voor de dekdienst
goedgekeurd maar aangehouden.
Indien zo’n hengst in het jaar van aanhouding alsnog het onderzoek met succes afrondt,
kan hij op de centrale hengstenkeuring daarop volgend wederom worden goedgekeurd.

Onvoldoende resultaten
Indien een hengst niet voldoet aan de gestelde eisen van het onderzoek, wordt in het jaar
daaropvolgend een herkansing aangeboden. In de tussenliggende periode wordt een
dergelijke hengst niet voor de dekdienst goedgekeurd maar aangehouden.
Eventuele nakomelingen, verwekt in het jaar van aanhouden worden geregistreerd in het
F-register.
Indien de hengst in het jaar van aanhouden alsnog het onderzoek met succes afrondt, kan
hij op de centrale hengstenkeuring daaropvolgend wederom worden goedgekeurd. De in
het jaar van aanhouden verwekte veulens worden daarbij in het veulenboek geregistreerd.
Hengsten met een, als gevolg van de resultaten van het dopingonderzoek, als
onvoldoende beschouwd stalgedrag, komen niet in aanmerking voor de hierboven
vermelde herkansing.

Onderzoeksrapport
Van iedere hengst wordt een onderzoeksrapport opgesteld, waarin de bevindingen van de
jury worden verwoord. Dit wordt eventueel aangevuld met aantekeningen van de
veterinair.
Het onderzoeksrapport wordt samen met de cijferbeoordeling gepubliceerd in het
verenigingsorgaan. De eigenaars van de onderzochte hengsten krijgen een exemplaar
toegestuurd.

Kostenaspect
Het aandeel in de kosten ten laste van de eigenaar is bepaald op 145 Euro.
Dit omvat de kosten van de stallen, de veterinair, de verzorging van de hengsten en
dergelijke.

Eten
De eigenaar brengt zelf eten mee voor zijn hengst, uitgezonderd hooi. Dit om te vermijden
dat de hengst voor enkele dagen moet overschakelen op eten dat hij niet gewend is
(gezondheidsredenen).

Poetsgerief
De eigenaar voorziet tevens het nodige poetsmateriaal en halster.

