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VERENIGING : “NEDERLANDS CONNEMARA PONY STAMBOEK” 
 
Erevoorzitter:    
Dhr. A. Kooij 
 
Erelid: 
Mw. I. Kooij 
     
Bestuur: 
Mw. R. Groen - voorzitter 
Mw. M. Bakker - lid 
Mw. E. Koppenol - lid 
Mw. L. Franssen - lid 
Mw. I. Knook - lid 
Mw. B. Smits - lid 
H. van Rossum - secretaris-penningmeester 
 
Juryleden: 
De heer J.C. de Jong 
Mw. S. Bredero 
 
Rubriek bestgaand dressuur, de heer L.J. van der Wal 
Rubriek bestgaand springen, mw. S. Bredero 
 
Schetsen, chippen en meten voor stamboekopname: 
Dhr. J. Bussink 
 
Dierenarts: 

Dhr. A. Noordkamp 

 

Secretariaat: 

Westeind 5 

5245 NL Rosmalen 

Telefoon: 073 - 6218501 



Fax: 073 – 6235970   

Bankrekening: NL75RABO0134257472 

Website:www.connemara.nl 

      

MEDEDELINGEN BETREFFENDE DE KEURING! 

De hoofdstelnummers kunt u ’s morgens op het secretariaat afhalen 

waar u tevens het inschrijfgeld kunt voldoen. Er kan niet gepind worden. 

 

In rubriek 0 worden de klasse 3 pony’s beoordeeld voor eventuele  

opname in klasse 1 of 2. Voorafgaand aan deze rubriek dienen 

de pony’s te worden geschetst en gemeten en door de dierenarts 

gecontroleerd te worden. Het schetsen en meten start om 08.30 uur  

en zal op catalogusvolgorde plaatsvinden. De kosten voor 

opname in klasse 1 of 2 zijn 15 euro. U dient het paspoort en 

stamboekpapier hiervoor mee te brengen en in te leveren. 

Alleen pony’s die in klasse 1 of 2 opgenomen zijn, mogen aan 

de keuringsrubrieken deelnemen. Pony’s die in klasse 1 opgenomen 

zijn, nemen deel aan de rubrieken 6 t/m 10.  

Pony’s die in klasse 2 opgenomen zijn, worden gekeurd in rubriek 14 

en komen niet voor de kampioenskeuring in aanmerking. 

 

Klasse 3 ruinen kunnen voor stamboekopname komen. Vanuit Ierland is 

bepaald dat ruinen altijd worden opgenomen in klasse 1. Zij kunnen aan 

hun eigen rubriek meedoen aan de keuring, echter komen zij niet in 

aanmerking voor de kampioenskeuring. 

 

Wanneer U heeft opgegeven voor een HWSD test kunt u de pony aanbieden 

bij de heer Bussink tot uiterlijk 12.00 uur. 

Vanaf 2016 moeten alle veulens van niet vrije ouders voor hun stamboek- 

opname (als 2 of 3-jarige) via het stamboek getest zijn. 

 

http://www.connemara.nl/


 

BEKNOPTE UITLEG KLASSE INDELING: 

 

Tijdens de stamboekopname wordt het aangeboden dier beoordeeld  

en in klasse 1 of klasse 2 geplaatst. Deze klasse indeling wordt voor- 

geschreven door het Ierse moederstamboek en de dochterstam- 

boeken zijn verplicht zich hieraan te houden. 

Een dier komt in klasse 1 als het voldoende kwaliteit heeft, voldoende 

rastypisch is en geen gebreken vertoond. De dieren worden daartoe  

beoordeeld op een aantal kenmerken, en moeten in principe op de te  

beoordelen onderdelen een 7 of hoger scoren. Echter scoort een dier 

op een enkel onderdeel lager dan een 7, maar wordt dit  

gecompenseerd door dermate goede kwaliteiten op de andere onder- 

delen, dan heeft het bestuur besloten dat dergelijke dieren, met  

duidelijke motivering door het jurycorps, ook voor een plaatsing in  

klasse 1 in aanmerking komen. Ruinen komen altijd in klasse 1. 

In klasse 2 komen in ieder geval dieren die bij stamboekopname groter 

zijn dan 1.48cm en pony ‘s die onvoldoende rastypisch zijn en/of 

onvoldoende scoren op de te beoordelen onderdelen. 

In klasse 3 tenslotte komen dieren die niet stamboekwaardig worden 

geacht, bijvoorbeeld op basis van exterieurfouten of gebreken én die 

dieren die nog niet voor stamboek opname zijn voorgebracht. 

 

 

 

 

 

 



BESTGAANDE RUBRIEKEN: 
 

 Worden verreden op zand. 

 Geen zadeldekjes toegestaan (dekje/bontje in zadelvorm mag wel) 

 Rubriek dressuur: geen hulpteugels en/of beenbescherming 

 Rubriek springen: hulpteugels en/of beenbescherming 

is toegestaan e.e.a. volgens regelgeving KNHS 

================================================ 

 

De rubriek Bestgaand Dressuur wordt verreden in 2 groepen. 

Groep 1: Pony’s t/m 6 jaar (nrs. 283/303/296/306/284/297) 

De beste 2 (o.v.) uit deze groep rijden de finale. 

Groep 2: Pony’s 7 jaar en ouder (nrs. 299/300/302/293/307/295/289) 

  De beste 3 (o.v.) uit deze groep rijden de finale. 

 

De rubriek Bestgaand Springen wordt verreden in 2 groepen. 

Groep 1: Pony’s 4 t/m 7-jarig (nrs. 302/283/303/284) 

Groep 2: Pony’s 8 jarig en ouder (nrs. 299/300/310) 

  De nrs. 1 uit beide groepen rijden de finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAGINDELING (tijden zijn richttijden!!) 

 

Vanaf 08.30 uur  Meten/schetsen en dierenartscontrole t.b.v. 

   stamboekopname 

   09:00 uur Aanvang rubriek 0 (stamboekopname) 

± 11.00 uur  Aanvang rubriek 1 en verder 

± 11.40 uur  Bekendmaken en huldigen veulenkampioen 

± 11.50 uur  Aanvang rubriek 3 en verder 

± 12.15 uur  Bekendmaken en huldigen jeugdkampioen 

± 12.30 uur  Lunch 

± 13.15 uur  Aanvang rubriek 7 en verder 

± 14.45 uur  Bekendmaken en huldigen kampioen merrie 

± 15.00 uur Aanvang Bestgaande rijpony dressuur, aansluitend prijsuitreiking 

± 15.45 uur Aanvang Bestgaande rijpony springen, aansluitend prijsuitreiking 

± 16.30 uur                Afsluiting 


