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 Aan de leden, 
 

Namens het bestuur nodigen wij u uit deel te nemen aan de jaarlijkse Centrale Keuring op zondag  
27 augustus a.s. op het terrein van Manege “De Fruithof”, Dorpsstraat 5 te Heteren. 
Deelname aan de keuring is alleen mogelijk voor leden van  het stamboek, m.u.v. de bestgaande rubrieken. 
 
Inschrijvingen 

 Inschrijven is mogelijk tot 11 augustus a.s. bij het secretariaat van de Vereniging Nederlands  
Connemara Pony Stamboek, Westeind 5, 5245 NL Rosmalen. 
Gebruik svp één inschrijfformulier per pony. 
 
Nieuws 
Het is voor niet Nederlandse Connemara eigenaren mogelijk om lid te worden van het Nederlands 
stamboek. Hun pony’s kunnen worden aangeboden voor stamboekopname en/of deelnemen aan de 
uitgeschreven rubrieken tijdens de keuring. Alle overige activiteiten van het stamboek staan uiteraard ook 
open voor deze buitenlandse leden.  
 
Overgangsregeling (vanuit Ierland): Merries uit klasse 3 ouders mogen tot 31 oktober 2019 worden 
aangeboden voor inspectie (stamboekopname). Na deze datum kunnen deze merries niet meer worden 
opgenomen. 
 
Alle pony’s geboren na 1 december 2016 moeten worden getest op HWSD, tenzij aangetoond kan worden 
dat de ouders vrij zijn van HWSD. Uitsluitend onderzoeken die via het stamboek zijn uitgevoerd zijn hierbij 
geldig. 
 
Inschrijfgeld 
Per pony bedraagt het inschrijfgeld € 10,00 met uitzondering van de veulenrubrieken. Voor veulens bedraagt 
het inschrijfgeld € 5,00. Het inschrijfgeld is per pony en onafhankelijk van het aantal rubrieken waaraan de 
betreffende pony deze dag zal deelnemen.  

 De inschrijfgelden dienen op de keuringsdag aan het secretariaat te worden voldaan. Tevens dient u uw  
     stamboekpapier én het paspoort mee te nemen. Alle pony’s dienen tegen influenza ingeënt te zijn. 

 
Aanvang: 10.00 uur (afhankelijk van deelname. Zie definitieve tijd in catalogus of op de website).  
 

 In de navolgende rubrieken kan worden deelgenomen: 
 

0. Stamboekopname 10. 10 jarige- en oudere merries 
1. Hengstveulens 11. Stermerries (alleen plaatsing) 
2. Merrieveulens 12. Keur- en preferente merries (alleen  

      plaatsing) 
3. Enterhengsten 13. Ruinen 
4. Entermerries 14. Klasse 2 en Register-2 pony’s 
5. Twenterhengsten 15. Kruislingen 
6. Twentermerries 16. Bestgaande rijpony dressuur 
7. 3-jarige merries 17. Bestgaande rijpony springen 
8. 4 t/m 6 jarige merries  
9. 7 t/m 9 jarige merries  

 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen is het mogelijk dat rubrieken gesplitst dan wel samengevoegd 
worden. 

 



 
 Aanbieden van 1e premiemerries van 3 jaar en ouder uit de rubrieken 7 t/m 10 ter 

verkrijging van het Sterpredikaat (hiervoor hoeft u niet op te geven). 
 Aanbieden van Stermerries voor verkrijging van het Keurpredikaat (ook hiervoor hoeft 

u niet op te geven). S.v.p. kopie van bewijs van de sportprestaties meenemen naar 
de keuring!  

 
 Bij verkrijging van een predikaat dient het bewijs van inschrijving met het paspoort van de 

merrie op de keuring te worden ingeleverd. U ontvangt een vrijwaringsbewijs. 
 Bij het gezamenlijk rondstappen in de ring mogen de veulens niet loslopen. 
 Opname in klasse 1 of 2 van 2 jarige (of oudere) klasse 3 merries is mogelijk. Dit zal 

geschieden voordat de pony’s gekeurd worden. I.v.m. de richtlijnen van het moederstamboek 
Ierland verzoeken wij u dringend met deze merries voor opname op de keuring te komen. Na 
opname in klasse 1 of 2 kan de pony gekeurd worden in de rubrieken 6 t/m 13 voor een 
klasse 1 pony en in rubriek 14 voor een klasse 2 pony. 

 Gaarne bij deelname aan de rubriek ‘bestgaande rijpony’ ook de naam van de ruiter of 
amazone vermelden op het inschrijfformulier. 

 
 Kampioenschappen 
 Beste veulen  - Deelname mogelijk voor alle 1A geplaatste veulens uit de rubrieken 1 en 2. 

Jeugdkampioen   - Deelname mogelijk voor alle 1A geplaatste merries en hengsten uit de  
 rubrieken 3 t/m 6. 

 Kampioensmerrie - Hieraan kan worden deelgenomen door de 1A geplaatste merries uit de 
rubrieken 7 t/m 12. 

  
Chippen 
Het is mogelijk om geregistreerde veulens die aan de voet van de moeder worden aangeboden te laten 
chippen. 
 
HWSD 
Het is mogelijk om tijdens de keuring uw pony te laten testen op HWSD ( Hoof Wall Separation Disease). Dit 
houdt in dat u tijdens de keuring met uw pony en bijbehorend paspoort naar de paspoortconsulent gaat, die 
de chip van uw pony controleert en,vervolgens wat manen trekt. 
 
Bij dieren die komen voor stamboekopname zal de HWSD uitslag automatisch op het stamboek papier 
komen. Voor dieren die al een stamboekpapier hebben, kan na de testuitslag en na betaling van 
wijzigingskosten, de status op het stamboekpapier vermeld worden. 
Kosten HWSD test tijdens keuring     € 50,00 
Kosten aanpassen stamboekpapier na testuitslag    € 10,00  
 
Wij verzoeken de deelnemers te verschijnen in correct tenue, d.w.z. rijtenue of witte 
monsterkleding, met hun pony’s in goede conditie.  
In verband met het samenstellen van de catalogus verzoeken wij u nogmaals vriendelijk vóór de 
sluitingsdatum (11 augustus a.s.) in te schrijven. 
 
Lunch en stalling 
Net als vorig jaar wordt er tijdens de keuring een lunch georganiseerd. De kosten hiervoor zijn 
€ 10,00 per persoon. Het reserveren van een stal is (beperkt) mogelijk en kost € 17,50.  
Opgeven voor de lunch en het reserveren van een stal kan tot uiterlijk woensdag 24 augustus 
a.s. via info@connemara.nl 
 
De catalogus wordt niet meer naar alle leden toegezonden. Alleen de inzenders krijgen een catalogus 
toegestuurd. Belangstellenden kunnen deze opvragen per mail (info@kvth.nl) of op de keuring kopen. Zie 
voor info: www.connemara.nl.  
 
Heeft U belangstelling voor een instructiemiddag “voorbrengen op een keuring”? mail dan voor 14 
juli naar info@connemara.nl. Bij voldoende belangstelling wordt er dan een dergelijke middag 
georganiseerd. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking en een succesvolle keuringsdag toegewenst, 
 

 H.F.M. van Rossum / Secretaris 
 
 
Bijlage: Inschrijfformulier 



 
 
 
 
 
 


