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STAMBOEKREGLEMENT VAN DE VERENIGING “NEDERLANDS CONNEMARA PONY 

STAMBOEK (N.C.P.S.)  
  

Art. 1. Dit reglement is opgesteld volgens de statuten en de daarop rustende reglementen van 

de vereniging.  

   

Art. 2. Dit artikel beschrijft de inschrijving van pony's in de verschillende klassen en registers 

van de vereniging.  

  

2.1 STAMBOEK:  

Het stamboek bestaat uit bestanden van pony's en beslaat (dek)hengsten, merries en ruinen, 

die voldoen aan de voorwaarden voor opname, zoals beschreven in artikel 2.1 lid a t/m c.  

  

Om in het stamboek opgenomen te kunnen worden, dienen pony’s te voldoen aan de volgende 

regels:  

- De pony moet afstammen van ouders die ingeschreven staan in het stamboek van het 

ras of in het stamboek van een EU goedgekeurd stamboek voor dit ras.  

- De pony moet een afstamming hebben tot stand gekomen volgens de regels van 

bovengenoemd stamboek.  

- De pony moet als veulen bij de moeder geïdentificeerd zijn volgens de regels van 

bovengenoemd stamboek.  

  

Het stamboek bestaat uit drie klassen:  

  

2.1. (a) Klasse 1  

Klasse 1 bevat hengsten die minimaal drie jaar oud zijn en merries en ruinen die minimaal twee 

jaar oud zijn. Deze pony’s moeten voldoen aan de volgende vier criteria (en wel aan alle vier):  

  

• Beide ouders moeten opgenomen zijn in klasse 1 of klasse 2.  

• De pony moet een veterinaire inspectie met goed gevolg doorstaan hebben.  

• De pony moet een stokmaat hebben van 1.28 m. tot en met 1.48 m. (zonder ijzers).  

• Hengsten en merries moeten gekeurd zijn op een Connemara keuring en daarin voldaan 

hebben aan de minimum standaard voor klasse 1.  

  

2.1. (b) Klasse 2  

Klasse 2 bevat hengsten die minimaal drie jaar oud zijn en merries en ruinen die minimaal twee 

jaar oud zijn. Deze pony’s moeten voldoen aan de volgende drie criteria (en wel aan alle drie):  

  

• Beide ouders moeten opgenomen zijn in klasse 1 of klasse 2.  

• De pony moet een veterinaire inspectie met goed gevolg doorstaan hebben.  

• Hengsten en merries moeten gekeurd zijn op een Connemara keuring en daarin voldaan 
hebben aan de minimum standaard voor klasse 2, maar niet de standaard voor klasse 1 
gehaald hebben.  

  

Daarnaast komen pony’s die aan de criteria voor klasse 1 of 2 voldoen, maar ook een stokmaat 

hebben lager dan 1.28 of hoger dan 1.48 (zonder ijzers) , in klasse 2. 

  

  

2.1. (c) Klasse 3  

Alle veulens waar de ouders van bepaald zijn, worden opgenomen in klasse 3 (zoals bepaald in  
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Artikel 3.1 t/m 3.4). Pony’s die niet op een keuring getoond worden, blijven in klasse 3, evenals 

hun nakomelingen. Pony’s die niet voldoen aan de standaard eisen voor klasse 1 en 2, blijven in 

klasse 3, evenals hun nakomelingen.  

  

2.2 KRUISLINGEN REGISTER:  

Het kruislingen register bestaat uit bestanden van pony's en beslaat hengsten, merries en 

ruinen, die minimaal 12,5 % Connemarabloed hebben, maar geen 100 % Connemara zijn.  

Afstammelingen van pony's geregistreerd in het kruislingen register komen niet in aanmerking 

voor opname in enig ander boek of register van de vereniging en blijven derhalve altijd 

geregistreerd staan in het kruislingen register. Veulens afstammende van merries uit het 

kruislingen register en kruisingsprodukten kunnen een registratiebewijs/paspoort aanvragen bij 

de vereniging. De documentatie die verstrekt wordt voor deze pony's dient uitsluitend ter 

identificatie.  

  

  

VAN HET BEWIJS VAN INSCHRIJVING  

  

Art. 3. Tot inschrijving in klasse 3 (artikel 3.1 t/m 3.4), klasse 1 of 2 (artikel 3.5 t/m 3.6)  of het 

kruislingen register van de vereniging zal worden overgegaan indien:   

  

3.1. Het geboortebericht van het in te schrijven veulen binnen 14 dagen na de geboorte is 

ontvangen en de daarop vermelde geboortedatum overeenstemt met de datum van dekking van 

de moeder, vermeld op dit document.   

  

3.2. Het bedrag door de aanvrager voor de inschrijving verschuldigd, aan de vereniging is 

voldaan. Dit bedrag wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering 

vastgesteld.  

  

3.3. Bij controle is gebleken, dat de gegevens omtrent de moeder en het veulen op het 

dekbewijs  /  geboortebericht vermeld, juist zijn. Tevens dient via DNA-controle vastgesteld te 

zijn dat het veulen inderdaad van de genoemde ouders afstamt (dit hoeft niet bij inschrijving in 

het kruislingen register).  

  

3.4. Bij onderzoek van de terzake beschikbaar gestelde bescheiden is gebleken, dat de ouders 

van de pony geregistreerd zijn overeenkomstig het gestelde in artikel 5 van de statuten en 

artikel 4 van dit reglement.  

  

3.5. De keuringscommissie heeft vastgesteld, dat het registratiepapier en paspoort bij de 

aangeboden pony behoort.  

  

3.6. De keuringscommissie heeft meegedeeld, dat naar haar oordeel de pony voor inschrijving 

in klasse 1 of 2 in aanmerking komt.  

  

Art. 4. Bij inschrijving zullen de volgende gegevens worden opgetekend:  

  

a) naam, levensnummer, chipnummer en datum van inschrijving  

b) geslacht en bijzondere aftekening  

c) geboortejaar en datum  

d) kleur en kleur bij geboorte  

e) afstamming in minimaal twee generaties  

f) naam, adres en woonplaats van fokker en eigenaar  
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g) bij stamboekopname wordt de schofthoogte en pijpomvang van de pony gemeten en 

genoteerd.  

  

Art. 5. Pony's worden verplicht voorzien van een paardenpaspoort, na betaling van de kosten 

daarvoor. Dit bedrag wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering 

vastgesteld.  

  

Art. 6. Ten bewijze van inschrijving in het stamboek en kruislingen register zal:  

1. Vanwege de vereniging een gewaarmerkt bewijs van inschrijving, waarvan het model door 
het bestuur wordt vastgesteld en dat eigendom van de vereniging blijft, aan de eigenaar van de 
pony in bewaring worden gegeven.  

  

Art. 7.  

1. Het bewijs van inschrijving is slechts geldig in handen van hem, die daarop als eigenaar 

van de pony staat vermeld, zolang hij lid van de vereniging is.  

  

2. Hij, die het bewijs van inschrijving van de pony onder zich heeft, is verplicht dit bewijs 

aan de vereniging te doen toekomen, binnen twee weken nadat de pony door dood of door 

verkoop aan zijn eigendom onttrokken is.  

  

3. De verkoper is verplicht bij de toezending wegens verkoop, nauwkeurig naam, adres en 

woonplaats van de koper te vermelden.  

  

4. Wanneer aan het gestelde in het 2e en 3e lid niet is voldaan, kan het bestuur het bewijs 

van inschrijving nietig verklaren.  

  

VAN DE OVERSCHRIJVINGEN  

  

Art. 8. Leden der vereniging kunnen aan de vereniging verzoeken de door hen aangekochte 

dieren op hun naam over te schrijven.   

  

Art. 9. Tot de in het vorige artikel bedoelde overschrijving zal worden overgegaan indien:  

1. De verkoper heeft voldaan aan hetgeen bepaald is in het 2e en 3e lid van Artikel 7.  

2. Het bedrag door de koper voor de overschrijving verschuldigd, aan de vereniging is voldaan.  

Dit bedrag wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.  

  

Art. 10. Ten bewijze van de overschrijving wordt het bewijs van inschrijving, voorzien van een 

gewaarmerkte verklaring van overschrijving, waarna het aan de koper in bewaring wordt 

gegeven.  

  

STRAFBEPALING  

Art. 11. Het niet nakomen van, of opzettelijk handelen in strijd met, dan wel valselijk voldoen 

aan enige verplichten bij dit reglement aan de leden der vereniging opgelegd, kan door het 

bestuur worden gestraft overeenkomstig Artikel 12 van de statuten.  

  

ALGEMENE BEPALINGEN  

Art. 12. Wanneer het bestuur op goede gronden aanneemt, dat enig bewijs van inschrijving 

verloren is gegaan, zal dit bewijs nietig worden verklaard en vanwege de vereniging een 

duplicaat bewijs van inschrijving aan de eigenaar van de pony in bewaring worden gegeven 

tegen een kostenvergoeding, die door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het 
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bestuur wordt vastgesteld. En duplicaat bewijs van inschrijving wordt enkel uitgegeven na 

schriftelijke toestemming van de laatst bij het stamboek bekende eigenaar.  

Een 2e duplicaat kan worden verstrekt, nadat er van de desbetreffende pony vier foto’s van  

voor-, achter-, linker- en rechterzijde, zijn overlegd, om deze met de omschrijving te vergelijken 

en er een bloedgroepen- of DNA patroon van de pony wordt vastgesteld. De kosten worden op 

voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.   

  

Indien een paspoort verloren is gegaan, dient bij de aanvraag van een duplicaat paspoort het 

volgende overhandigd te worden:   

- een aangifte van vermissing bij politie of gemeente van het betreffende document; - een I&R 

formulier waarop een consulent of dierenarts verklaart de pony gecontroleerd te hebben op 

chipnummer en kentekenen.  

  

De kosten voor een duplicaat paspoort worden door de overheid vastgesteld (tarief in 2013 is 

175,00 euro).   

  

Art. 13. Het bestuur kan, eventueel op kosten van de betrokken eigenaar, andere pony’s dan de 

in Art. 14 van het keuringsreglement bedoelde, doen onderwerpen aan een bloedgroepen- of 

DNA en/of  spermaonderzoek. Indien bij vaststelling van de bloedgroepen of het DNA blijkt dat 

deze niet overeenstemmen met de opgegeven afstamming, is het bestuur bevoegd ten aanzien 

van de pony en zijn of haar afstammelingen:   

  

- de afstamming te wijzigen  

- de inschrijving ongedaan te maken  

- de inschrijving te weigeren  

  

Jaarlijks zal steekproefsgewijze controle op de afstamming bij veulens plaatsvinden. Het aantal 

te controleren veulens wordt door de commissie Erkenningen en Toezicht Paardenhouderij 

vastgesteld.  

  

Art. 14. Van een verloren geraakt dekbewijs-geboortebericht kan op aanvraag door de eigenaar 

van de merrie bij de vereniging een uittreksel van het dekboek van de betrokken hengst worden 

verkregen tegen een kostenvergoeding, die door de Algemene Ledenvergadering op voorstel 

van het bestuur wordt vastgesteld.  

  

Art. 15. De leden-hengstenhouders hebben de verplichting om van elke merrie, die door hun 

hengst is gedekt, voor 1 november van het lopende jaar, een door de Algemene  

Ledenvergadering op voorstel van het bestuur vast te stellen heffing in de kas van de vereniging 

te storten. De hengsten, waarvan de afdracht niet is gestort, worden niet op naam van een 

andere eigenaar overgeschreven, zolang aan deze verplichting niet is voldaan. Het bestuur zal 

er op toezien, dat de nieuwe eigenaar niet wordt gedupeerd. Het bestuur is verder bevoegd, 

zolang aan deze verplichting niet is voldaan, de voor de betreffende hengstenhouder bestemde 

dekboeken voor latere jaren in te houden.  

  

Art. 16. Tussen leden mag niet worden gediscrimineerd. Ook tussen donateurs mag niet worden 

gediscrimineerd.  

  

Art 17. Alle aangeboden pony’s ter inschrijving in één van de registers van de Vereniging 

Nederlands Connemara Pony Stamboek worden onderworpen aan een controle op kentekenen 

(incl. chipnummer), leeftijd, geslacht en mogelijke erfelijke gebreken. De eigenaar cq. fokker 

van het betreffende dier dient hieraan medewerking te verlenen. Connemara pony’s met een 
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erfelijk gebrek dienen door de fokker aangemeld te worden, inclusief omschrijving van het 

gebrek, bij het algemeen secretariaat van de vereniging Nederlands Connemara Pony 

Stamboek.    

  

Art. 18. Alle niet in dit reglement voorkomende regels, zullen conform de regels opgesteld door 

de CPBS worden uitgevoerd. Daar waar deze reglementen in tegenspraak zijn met de 

reglementen van de CPBS, zullen de laatste bindend zijn.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ONDERSCHEIDINGEN EN PREDIKATEN  

Art. 19. Door of namens het bestuur van de vereniging kunnen onderscheidingen en/of 

predikaten worden verleend, overeenkomstig de bepaling in het op voorstel van het bestuur 

door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen premieplan. Van deze onderscheidingen 

en/of predikaten zal in de stamboekregisters van de vereniging aantekening worden gehouden.  

  

FOKDOEL EN SELECTIECRITERIA  

Art. 20. Het fokdoel voor de moderne Connemara pony is een pony voort te brengen die in staat 

is te excelleren in een breed aantal sportdisciplines en die onder het zadel geschikt is voor een 

groot scala aan ruiters van kind tot volwassene. De selectiecriteria leggen de nadruk op zaken 

als: type, karakter, beweging, hardheid en levensduur.  

  

OMSCHRIJVING VAN DE CONNEMARA PONY  

Hoogte: Gewoonlijk ligt de hoogte van een volgroeide pony tussen de 128 en 148 cm.  
  

Kleuren: Grijs, zwart, bruin, vos, smoky, valk, blue eyed cream, isabel of palomino zijn 

toegestaan. Ook de  roanfactor komt voor.  
  

Type: Compact, evenredig rijtype met veel front en massa, een ruime borstkas, 

staande over veel bodem met korte benen en ruime gangen.   

Beschrijving:  

Hoofd: Evenredig ponyhoofd, gemiddeld van lengte met een breed voorhoofd tussen 

vriendelijke ogen. Pony oren, duidelijk zichtbare jukbeenderen en een relatief diepe, 

maar niet te grove kaak.  

Voorhand: Hoofd goed op hals gezet. Borst niet overontwikkeld. Niet te lage 

halsaanzetting. Voldoende lengte in de nek. Duidelijk ontwikkelde schoft, goed hellende 

schouder.  
  

Romp: De romp dient diep te zijn, met een sterke rug, enige lengte is acceptabel, maar 

wel goed gewelfd met sterke lendenen.  
  

Benen: Goede lengte en kracht in de bovenarm. Stevige, duidelijk zichtbare gewrichten 

en kogels, met korte pijp en een pijpomvang van 18 tot 21 cm. De elleboog hoort vrij 
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te liggen. Niet te lange koot, de hoeven zijn goed gevormd, van gemiddelde grootte, 

hard en gelijk.  
  

Achterhand: Sterk en gespierd met enige lengte, goed ontwikkelde schenkel en dijen 

en laaggeplaatste, sterke spronggewrichten.  
  

Beweging: Makkelijke, vrije beweging, zuiver en zonder onnodige knieactie, maar wel 

actief en ruim.  
  

Karakteristiek: Plezierig karakter, hard, sterk, intelligent, gezond, vast ter been, 

springaanleg, geschikt voor kind en volwassenen.  
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             KEURINGSREGLEMENT VAN DE VERENIGING  
“Nederlands Connemara Pony Stamboek”   

  

INLEIDENDE BEPALINGEN  

Art. 1. Dit reglement neemt over de terminologie van de Statuten en de daarop rustende 

reglementen van de vereniging.  

  

Art. 2. Dit reglement regelt de keuring voor hengsten, merries en ruinen voor opname in klasse 

1 en 2 en de keuring voor onderscheidingen, door of namens de vereniging te verlenen.  

  

VAN DE KEURINGEN IN HET ALGEMEEN  

  

Art. 3: Enkel Connemara's die afstammen van ouders die in klasse 1 of klasse 2 (of in een 

vergelijkbaar register) opgenomen zijn, kunnen ter keuring aangeboden worden. Derhalve 

kunnen afstammelingen van een klasse 3 (of een vergelijkbaar register) ouder niet ter keuring 

aangeboden worden.  

Klasse 2 pony's worden in een aparte rubriek gekeurd en komen niet in aanmerking voor 

kampioenschapskeuringen.  

  

Art. 4. Bij de keuringen zal behalve met het exterieur, waaronder begrepen de bewegingen in 

stap, draf en eventueel galop, ook rekening worden gehouden met de afstamming en de 

kwaliteit van de afstammelingen der dieren. Tevens zal bij de keuring voor opname in klasse 1 

of 2 een veterinair onderzoek verricht worden.  

  

Art. 5. Leden van keuringscommissies worden op voordracht van het Bestuur door de Algemene 

Ledenvergadering benoemd. Jaarlijks treedt 1/3 van de juryleden af volgens rooster. Zij zijn 

terstond herkiesbaar. Een tussentijds gekozen jurylid treedt af op het tijdstip, waarop degene in 

wiens plaats hij is gekomen, moest aftreden. Eigenaren van hengsten, aangegeven voor de 

keuring en zij die belang hebben bij de goedkeuring van een hengst, komen niet in aanmerking 

als jurylid, tijdens de keuring van hengsten voor dekking.  

  

Art. 6. De Algemene Ledenvergadering benoemt op voordracht van het Bestuur minstens 4 

juryleden, waarvan 2 personen als plaatsvervangend jurylid worden gekozen. Het Bestuur 

benoemt uit de leden van een keuringscommissie de voorzitter van deze commissie.   

  

Art. 7. Ambtshalve kan de secretaris der vereniging als adviseur van de keuringscommissie 

fungeren.  

  

Art. 8. Voor zover bij een keuring door het Bestuur geen dierenarts is aangewezen, is de 

keuringscommissie bevoegd advies van een dierenarts in te winnen.  

  

Art. 9. Door het Bestuur wordt een maatnemer aangewezen.  

  

Art. 10. De schofthoogte zal worden gemeten vanaf het hoogste punt van de schoft. Voor 

beslagen pony's wordt 1 cm. voor de ijzers van de schofthoogte afgetrokken.  

  

Art. 11. Bij keuringen en verrichtingsproeven moeten de registratiepapieren door de 

desbetreffende eigenaar op eerste verlangen aan de jury worden overlegd.   

  

Art. 12. Hengsten, aangeboden voor opname in klasse 1 of 2 van de vereniging, zullen op een 

door het Bestuur aan te wijzen datum en plaats moeten worden voorgeleid.  
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Art. 13. Pony's welke afstammelingen moeten tonen, zullen op door het Bestuur aan te wijzen 

data en plaatsen moeten verschijnen.  

  

  

  

  

VAN DE KEURING EN HERKEURING VAN HENGSTEN VOOR OPNAME IN KLASSE 1 OF 2  

  

Art. 14. Uitsluitend 3 jaar en oudere hengsten komen voor deze keuring in aanmerking. Bij het 

keuren van hengsten voor opname in klasse 1 en 2 zal rekening worden gehouden met het 

exterieur, de bewegingen en met de afstamming.  

  

Na meting worden de hengsten aan de hand in stand, stap en draf op de harde bodem en in de 

rijbaan beoordeeld, daarna los in de rijbaan in draf en galop op de linker en rechterhand en zij 

laten enkele sprongen zien (80 cm). Desgewenst kan een hengst onder het zadel getoond 

worden, maar dit is niet van invloed op de classificatie.  

Na een positief oordeel van de keuringscommissie over voorgaande verrichtingen zal een 

veterinair onderzoek worden ingesteld alsmede een onderzoek op erfelijke gebreken (zo ver als 

mogelijk).  

  

a. Er zal van in klasse 1 of 2 opgenomen hengsten een DNA patroon worden vastgesteld (indien 

dit niet al eerder is vastgesteld), op kosten van de eigenaar van de hengst. Indien bij 

vaststelling  

van het DNA onderzoek blijkt dat deze niet in overeenstemming is met de opgegeven 

afstamming, heeft het Bestuur het recht t.a.v. het dier en zijn afstammelingen:  

  

1. de afstamming te wijzigen  

2. de inschrijving te weigeren  

3. de inschrijving ongedaan te maken  

  

b. De hengst wordt niet opgenomen in klasse 1 of 2 zolang de uitslag van het DNA 

onderzoek alsmede het veterinair onderzoek niet bekend is.  

  

c. Met ingang van 1 januari 1998 zal van een hengst, bij opname in klasse 1 of 2, ook het 

DNA patroon van de moeder worden vastgelegd. Indien dit niet meer kan worden vastgesteld, 

moet voor vervanging zorg gedragen worden b.v. volle broer of zus.  

  

Art. 15. De opname van hengsten in klasse 1 of 2 zal worden verricht door de 

keuringscommissie bedoeld in de artikelen 5 en 6 van dit reglement.  

  

Art. 16. Indien geen van de leden van de keuringscommissie voor hengsten dierenarts is, zal zij 

worden bijgestaan door een dierenarts, welke daartoe door het Bestuur wordt benoemd.  

  

Art. 17. Wanneer de keuring is verricht, is onderstaande van toepassing:  

  

A 1. Indien de keuring is verricht, wordt de uitslag ervan terstond na afloop van die keuring aan 

de houder van de hengst medegedeeld. Desgewenst wordt deze mededeling schriftelijk gedaan.  

  

A 2. Hierbij wordt aangegeven welke status de hengst krijgt. Een hengst kan:  
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A) Opgenomen worden in klasse 1 of 2 (zie stamboekreglement). Voor deze hengst kan 

een dekboek aangevraagd worden.  

  

B) Niet goedgekeurd worden (oftewel: klasse 3 blijven). Producten van dekkingen van 

deze hengst worden niet ingeschreven in klasse 1 of 2. Deze hengst kan in de toekomst 

deelnemen aan de keuring voor nog niet in klasse 1 of 2 opgenomen hengsten.   

  

B 1. Hengsten die in het buitenland (approved land) in klasse 1 of 2 opgenomen zijn, worden in 

Nederland in diezelfde klasse opgenomen, nadat identiteit van de hengst is vast gesteld en de 

hengst op naam van een lid van het Nederlandse stamboek is overgeschreven.   

  

B 2. Een hengst kan op grond van de kwaliteit van zijn nakomelingen afgekeurd worden. Bij 

gerede twijfel hierover, wordt op verzoek van het bestuur een extra keuringscommissie 

ingesteld ter beoordeling van de nakomelingen.  

  

Art. 18. Binnen acht dagen nadat hem is medegedeeld, dat de hengst niet in klasse 1 of 2 wordt 

opgenomen, kan de eigenaar van deze hengst bij de secretaris van de vereniging herkeuring 

aanvragen. De kosten van de herkeuring, waarvan de hoogte op voorstel van het Bestuur door 

de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld, dient bij de aanvraag te worden voldaan.  

  

Art. 19. De herkeuring als bedoeld in Artikel 18 zal worden verricht door een 

herkeuringscommissie bestaande uit drie leden, waarvan hoogstens één jurylid aan de keuring 

in eerste aanleg mag hebben deelgenomen. Het Bestuur benoemt één der juryleden tot 

voorzitter van deze commissie, terwijl het gestelde in artikel 16 hierbij in acht zal worden 

genomen.  

  

Art. 20. Wanneer een hengst, gezien het attest van de behandelende dierenarts, zich niet heeft 

kunnen onderwerpen aan de daarvoor aangewezen keuring of wanneer een hengst ten tijde van 

de keuring minder dan totaal 4 weken in Nederland is geweest, kan voor deze hengst een 

bijzondere keuring worden aangevraagd, indien de aanvrager een bedrag, waarvan de hoogte 

op voorstel van het Bestuur door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld, stort in de 

kas van de vereniging. Dit geldt tevens voor nieuw geïmporteerde hengsten.  

  

Art. 21. Wanneer de herkeuring of bijzondere keuring is verricht, wordt gehandeld 

overeenkomstig het gestelde in Artikel 17.  

  

Art. 22. Plaats en datum van een herkeuring en van een bijzondere keuring worden door het 

Bestuur vastgesteld.  

  

  

  

VAN DE KEURING VOOR OPNAME VAN MERRIES IN KLASSE 1 OF 2  

  

Art. 23. De keuring voor opname van merries in klasse 1 of 2 zal worden verricht door de 

keuringscommissie als bedoeld in de Artikelen 5 en 6 van dit reglement, terwijl het Bestuur data 

en plaatsen van deze keuringen bepaalt.   

  

Art. 24. Op door het Bestuur aan te wijzen stamboek- en premiekeuringen kunnen aan pony's 

door de vereniging onderscheidingen worden toegekend, die in het premieplan van de 

vereniging nader omschreven dienen te worden.  
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Art. 25. Het in Artikel 24 genoemde premieplan moet op voordracht van het Bestuur door de 

Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld. Wijzigingen en aanvullingen hierop kunnen 

zoveel als zulks naar het oordeel van het Bestuur gewenst is worden aangebracht en behoeven 

de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. De bepalingen van het premieplan mogen 

niet met de reglementen van de vereniging in strijd zijn.  

  

  

  

  

  
  

PREMIEPLAN van de Vereniging “Nederlands Connemara Pony Stamboek”  
  

Art. 1. Op de centrale keuring zal de gelegenheid geboden worden klasse 1 merries aan 

te bieden ter verkrijging van predikaten, nl. ster en keur.  
  

Art. 2. Sterpredikaat merries: voor de betere 1e premie-merries (klasse 1) van 3 jaar 

en ouder. Het betreft een exterieur keuring. Alleen pony’s, die alle specifieke 

raseigenschappen hebben en aan het fokdoel beantwoorden komen in aanmerking. De 

kosten voor het sterpredikaat op voorstel van het Bestuur door de algemene 

ledenvergadering vastgesteld.  
  

Art. 3. Keurpredikaat merries: voor de betere stermerries van 4 jaar en ouder. Dit zal 

een exterieur keuring zijn van merries met een 1e premieveulen aan de voet of gehad 

hebbend.  

Om in aanmerking te komen voor dit predikaat moet bovenstaande merrie aan 1 van 

de volgende sporteisen voldoen:  
  

- De I.B.O.P. - V.O.P.P. proef, aangespannen of rijproef, met als resultaat AA, A of B 

of  

- voldoen aan twee van de volgende mogelijkheden  
L1 dressuur + 1  
L springen +1  
L SGW + 3 mennen  
L dress +1 Mennen M 

vaard + 1 mennen sgw 

klasse 2 + 1  
Endurance klasse 2 + 1  

  

of  

- voldoen aan één van de volgende mogelijkheden  
M1 dressuur + 1  
M springen +1  
M SGW + 1 mennen  
M dress +1 Mennen Z 

vaard + 1 mennen sgw 

klasse 3 + 1  
Endurance klasse 2 + 3  
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NB: wanneer men winstpunten wil halen via het SGW-mennen moet dit van te voren 

aangemeld worden bij het Connemarastamboek. Deze punten worden door de KNHS 

namelijk niet op naam van de pony bijgehouden.  
  

De kosten van het keurpredikaat worden op voorstel van het Bestuur door de algemene  

ledenvergadering vastgesteld.  
  

Art. 4. Preferentpredikaat merries: elke in het stamboek geregistreerde merrie kan 

preferent worden als:  
  

1. zij 9 jaar of ouder is  
  

2. drie van haar nakomelingen tenminste samen 10 punten hebben behaald. De punten 

zijn als volgt te behalen (hierbij gelden enkel centrale keuring en hengstenkeuring 

premies behaald na opname in klasse 1 of 2).  
  

a. voor een in Nederland goedgekeurde 1e premie hengst 5 pnt.  

b. voor een in Nederland goedgekeurde 2e of 3e premie hengst 4 pnt.  

c. voor een in het buitenland (door Ierland approved stamboek) goedgekeurde hengst 

4 pnt.  

d. voor een stermerrie - keurmerrie 4 pnt.  

e. voor een 1e premie merrie of ruin 3 pnt.  
  

Het preferentschap kan worden aangevraagd door schriftelijke opgave van de 

betreffende merrie en vermelding van haar nakomelingen, die meetellen voor de 

puntenwaardering, alsmede opgave in welk jaar de premies werden behaald. Deze 

preferent aanvraag moet gericht worden aan het stamboekbureau. Een merrie kan 

postuum preferent verklaard worden. De kosten van het preferentschap worden op 

voorstel van het Bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.  
  
  

Art. 5. Keurpredikaat hengsten:  

* De hengst moet een 1e premie behaald hebben op de hengstenkeuring.  

EN  

* De hengst moet aan 1 van de volgende sporteisen voldoen:  
  

- De I.B.O.P. - V.O.P.P. proef, aangespannen of rijproef, met als resultaat minimaal 

90 punten  

-   

Of  voldoen aan twee van de volgende mogelijkheden:  
  

L1 dressuur + 5  
L springen + 5  
L SGW + 5 mennen  
L dress + 5 Mennen M 

vaard + 5 mennen sgw 

klasse 2 + 5  
Endurance klasse 2 + 3  
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of  

- voldoen aan één van de volgende mogelijkheden  
  
 M1 dressuur + 5  
M springen + 5  
M SGW + 5 mennen  
M dress + 5 Mennen Z 

vaard + 5 mennen sgw 

klasse 3 + 1  
Endurance klasse 3 + 1  

  

EN  

* De hengst moet tien nakomelingen hebben met een 1e premie. Deze 1e premie moet 

behaald zijn na opname in klasse 1 of 2 op de centrale keuring of hengstenkeuring. 

Hierbij gelden ook 1e premiemerries uit het buitenland of in het buitenland 

goedgekeurde hengsten.  
  

De kosten voor het keurpredikaat worden op voorstel van het Bestuur door de 

algemene ledenvergadering vastgesteld.  
  

Art. 6. Het prestatiepony predikaat kan aangevraagd worden voor merries, hengsten 

en ruinen die geregistreerd zijn bij het Connemara Pony Stamboek:  
  

De pony moet geregistreerd zijn bij een basiswedstrijdsportorganisatie en- voldoen aan 

twee van de volgende mogelijkheden  
  
M1 dressuur + 5  
M springen + 5  
M SGW + 5 mennen  
M dress + 5 Mennen Z 

vaard + 5 mennen sgw 

klasse 3 + 1  
Endurance klasse 3 + 1  

  

Of  voldoen aan één van de volgende mogelijkheden  
  
Z1 dressuur + 5  
Z springen + 5  
Z SGW + 5 mennen  
Z dress + 5 Mennen Z 

vaard + 15 mennen sgw 

klasse 3 + 10  
Endurance klasse 3 + 3  

  

NB: wanneer men winstpunten wil halen via het SGW-mennen moet dit van te voren 

aangemeld worden bij het Connemarastamboek. Deze punten worden door de KNHS 

namelijk niet op naam van de pony bijgehouden.  
  

Voor pony’s die in paardenrubrieken starten, wordt het L-springen bij de paarden gelijk 

gesteld aan het M-springen bij de pony’s (voor D en E pony’s) en het M-springen bij de 
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paarden aan het Z-springen bij de pony’s (voor D en E pony’s). Bij SGW wedstrijden is 

de klasse B-paarden gelijk aan L-pony’s, klasse L-paarden gelijk aan M-pony’s etc. De 

dressuurklassen zijn bij paarden en pony’s hetzelfde.  
  

Een pony kan postuum prestatiepony verklaard worden. De kosten voor het aanvragen 

van het prestatiepony predikaat is voor leden kosteloos en de kosten voor niet-leden 

worden op voorstel van het Bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.  
  

Art. 7. Prestatie fokmerrie predikaat voor merries:  
  

1. alle in klasse 1 en 2 geregistreerde merries.   
  

2. die minimaal drie in klasse 1, 2 of 3 geregistreerde nakomelingen hebben welke 

voldoen aan één van de volgende voorwaarden:  
  

a) 1 van de volgende mogelijkheden:  
M1 dressuur + 5 M 

springen + 5  
M SGW + 5 mennen  
M dress + 5 Mennen Z 

vaard + 5 mennen sgw 

klasse 3 + 1 Endurance 

klasse 3 + 1  

  

NB: wanneer men winstpunten wil halen via het SGW-mennen moet dit van te voren 

aangemeld worden bij het Connemarastamboek. Deze punten worden door de KNHS 

namelijk niet op naam van de pony bijgehouden.  
  

  

b) I.B.O.P.-V.O.P.P.-proef certificaat met minimaal 90 punten of  
  

c) buitenlandse verrichtingen welke gelijk zijn aan bovenstaande mogelijkheden of 

verrichtingen in vergelijkbare klassen bij paarden (zie beschrijving in art. 6).  
  

Een pony kan postuum prestatie fokmerrie verklaard worden. De kosten voor het 

aanvragen van het prestatiefokmerrie predikaat is voor leden kosteloos en worden voor 

niet-leden op voorstel van het Bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.  


