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Op weg naar de keuring
Voorbereiden is halve werk
Met het lengen der dagen gaat menig fokkershart sneller kloppen. Het is niet alleen de tijd van nieuw leven in
de wei, maar ook het keuringsseizoen is in aantocht. Voor een driejarige merrie begint het keuringstraject met
de stamboekopname. Daarna volgt eventueel, bij goed resultaat, de Centrale Keuring en mogelijk zelfs de
Nationale Merriekeuring. Keuringen kunnen een belangrijke bron van informatie zijn voor de eigenaar en
geïnteresseerde paardenliefhebbers. Het is dus belangrijk om de merrie zo optimaal mogelijk te presenteren.

Charlotte Dekker

In het normale leven maakt het niet uit of
je paard zich graag wentelt in de viezigheid, met het wisselen van de seizoenen
wat dikker in haar vacht zit of voorzien is
van woest wapperende manen en staart.
Aan een keuringspaard worden echter
andere eisen gesteld. KWPN-inspecteur
Ine van Deurzen: “Een merrie komt in haar
leven maar één of hooguit een paar keer
op een keuring om beoordeeld te worden.

22

Het is dan belangrijk om de merrie voor
die gelegenheid zo optimaal mogelijk voor
te stellen. Verschillende eigenaren besteden de te keuren merries uit naar speciale
stallen, waar veel expertise aanwezig is
omdat het jaarlijks keuringsklaar maken
een van de vaste taken van het bedrijf is.
Voor de fokkers die graag thuis met de te
keuren merrie aan de gang gaan, is het
raadzaam tijdig te beginnen.”

Een paard op de goede manier voorbereiden op de keuring, begint natuurlijk al een
aantal maanden voordat de keuring daadwerkelijk plaatsvindt. Heel belangrijk is, dat
het paard in een goede conditie verkeert.
Een jonge merrie mag zeker niet te schraal
zijn. Te dik is eveneens ongewenst, want
het extra gewicht zal haar zeker belemmeren in haar bewegingen en die worden
uiteraard ook meegewogen op een keuring.

Op de stamboekkeuring wordt de merrie voor de jury opgesteld
buiten op de harde ondergrond. De jury vult het lineair scoreformulier in en vraagt de voorbrenger met de merrie enkele tientallen
meters heen en weer te stappen en te draven, om de correctheid en
regelmaat van de gangen te kunnen bekijken.
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De hoeven van het paard moeten vanaf de
veulenleeftijd al zorgvuldig bijgehouden
zijn. Op tijd naar de smid gaan, is belangrijk. Overleg met hem ook of het wenselijk
is de merrie voor of rondom op ijzers te
zetten, en begin ook hier al tijdig mee,
zodat het jonge paard de tijd heeft aan
ijzers te wennen.

Jonge paardencompetities
Op de voorselecties van de Pavo Cup, de VION-Cup, tijdens de Hendrix-competitie, GMB Competitie,
en de competities in Geesteren, Varsseveld en Etten Leur worden vierjarige paarden in het parcours
en op de proef beoordeeld. Vervolgens kunnen eigenaren ervoor kiezen om hun paard aan te bieden
voor stamboekopname. Het paard wordt dan bekeken op exterieur, stap en draf zoals op een normale
stamboekopname. Voldoet het paard aan de exterieurmatige eisen en heeft zij in het parcours of de
proef voldoende hoge cijfers gehaald voor het springen of de bewegingsonderdelen, dan kan de
merrie ter plaatse in het stamboek worden opgenomen en mogelijk ster worden verklaard. Een ruin of
niet-goedgekeurde hengst wordt niet in het stamboek opgenomen, maar kan wel een sterpredicaat
verdienen. Dit kan interessant zijn voor de moederlijn waar deze ruin/hengst uit voortkomt.

Goed bewegen
Natuurlijk wordt op de keuring naast het
exterieur ook de beweging en, als het om
een springpaard gaat het vrijspringen,
beoordeeld. Om zich zo goed mogelijk te
laten zien, is het belangrijk dat het aan te
bieden paard over een goede basisconditie beschikt. Dit kan onder meer door het
paard te longeren, al dan niet met bijzetteugels. Een paard dat op de goede
manier wordt bijgezet in de training, krijgt
bespiering op de juiste plaats en wordt
veel losser in beweging.
Ine: “Thuis kun je voorafgaand aan die
keuring nog meer zaken trainen. Zet het
paard eens een paar keer op de trailer en
ga een rondje ermee rijden. Zo went ze
daar alvast aan en is er grotere kans dat
de merrie meer ontspannen arriveert op
het keuringsterrein en zich tijdens de
daadwerkelijke keuring dan ook beter laat
zien. Het kan slim zijn om met het paard,
om dezelfde reden, een of meerdere oefenavonden bij te wonen. Deze worden
overal in het land gegeven en staan
vermeld op de KWPN- en de verschillende
regiosites. Als eigenaar weet je dan wat je
ongeveer te wachten staat op de stamboekkeuring en de merrie leert er alleen
maar van als ze een keer op een vreemde
locatie is. Hoe meer ze heeft gezien, hoe
rustiger ze zal reageren in een andere
omgeving. Alleen een ontspannen paard
zal zich vrijelijk bewegen en zich optimaal
tonen in het vrijspringen en dat is een
belangrijke voorwaarde voor een goede
presentatie op de keuring.”

op de keuringsdag zelf doen.
Tijdens een keuring is er een hoofdrol
weggelegd voor de merrie, maar de voorbrenger is ook heel belangrijk. Hij of zij is
in het wit gekleed en mag het paard niet
hinderen en zorgt met het opstellen dat
het paard op vier benen, in balans wordt
opgesteld. Ook dit opstellen en het
gehoorzaam meelopen aan de hand in
stap en draf kun je voorafgaand aan de
keuring oefenen. Niet alleen de voorbrenger is belangrijk, maar ook de begeleider.
Hij moet het paard begeleiden en zeker
niet aan- of opjagen. Als je in het voorbrengen niet veel ervaring hebt, doe het
dan niet zelf, maar besteedt dit uit aan een
deskundige. Op het keuringsterrein
werken verschillende voorbrengers met
vaste begeleiders en deze teams zijn
uitstekend op elkaar ingespeeld.

Op de dag van de stamboekkeuring wordt
aangeraden om tenminste een uur voor
aanvang van de groep waarin uw paard
meedoet aanwezig te zijn. Dit scheelt een
hoop stress voor paard én eigenaar. Bij het
secretariaat kunt u de hoofdstelnummers
krijgen en eventuele extra informatie.
Vergeet niet uw paspoort en stamboekpapier mee te nemen naar het secretariaat.
Op het secretariaat worden namelijk de
entingen van het paard gecontroleerd en
het stamboekpapier wordt ingenomen.
Het eerste wat met de merrie moet gebeuren is het controleren van de chip en de
schets. Mocht de schets die als veulen
van het paard gemaakt is niet geheel kloppen, dan wordt dit meteen in het paspoort
aangepast. Ook wordt het paard gemeten.
Het is verstandig om de merrie op tijd van
de trailer of vrachtwagen te halen en klaar

Aan te bevelen is het om een aantal weken
voor de keuring de manen al te trekken en
al eens de benen op te scheren. Zo went
het paard alvast aan deze handelingen.
Een paar dagen voor de keuring kun je bij
de merrie nogmaals de benen en eventueel de staart scheren. Het invlechten van
manen en/of staart en het wassen van de
merrie kun je op de dag voorafgaande of

Jacob Melissen

De keuringsdag

Met een merrie naar een keuring gaan, is altijd zinvol. Immers thuis kan zij de mooiste of beste merrie zijn,
maar hoe is dat in vergelijking met haar leeftijdgenoten? Dat kun je als fokker zelf zien tijdens een keuring,
daarbij wordt ze objectief beoordeeld door een deskundig juryteam.
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te maken, zodat deze handelingen in alle
rust kunnen gebeuren. Na de identiteitscontrole en het meten wordt de merrie
voor de jury opgesteld buiten op de harde
ondergrond. De jury vult het eerder
besproken scoreformulier in en vraagt de
voorbrenger met de merrie enkele tientallen meters heen en weer te stappen en te
draven, om de correctheid en regelmaat
van de gangen te kunnen bekijken.
Voldoet een merrie exterieurmatig aan de
eisen om in het stamboek te worden
opgenomen, dan mag zij zich in de
binnenbaan presenteren. Voor dressuurmerries houdt dit in dat zij vrij bewegen in
de binnenbaan, waar ze hun draf en galop
laten zien. Van springmerries wordt
verlangd dat zij ook een lijntje van drie
hindernissen springen bestaande uit een
steilsprong op zes meter uit de hoek,
vervolgens een steilsprong op 6.60 meter
en als laatste een hindernis op 7.10 tot
7.65 meter. Deze laatste hindernis wordt
opgebouwd van een steilsprong naar een
oxer. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd van het paard. Vervolgens mag de
begeleider de merrie aan de hand in stap
tonen. Nadat alle merries uit de groep hun
kunnen hebben laten zien, komen zij in de
groep terug in de baan voor het rondstappen. Tijdens het rondstappen kijkt de jury
de paarden nog één keer over en maakt
vervolgens per paard de uitslag bekend en
worden de paarden toegelicht. Ook wordt
bekend gemaakt of de merrie al dan niet
het sterpredikaat heeft behaald. Hierna
kan het lineair scoreformulier worden afgehaald bij het secretariaat.

Staat uw paard op uw naam geregistreerd?
Als u wilt deelnemen aan KWPN-evenementen, zoals keuringen en aanlegtesten, maar ook bij de
registratie van dekkingen en veulens, is het noodzakelijk dat het paard op uw naam geregistreerd staat. Om het registratiebewijs en/of het paardenpaspoort op uw naam over te schrijven
kunt u formulier op www.kwpn.nl/stamboekregistratie invullen en uitprinten. Na ondertekening
kunt u het formulier met de benodigde bijlagen naar het KWPN sturen. Bent u lid en wilt u zowel
het registratiebewijs als het paspoort overschrijven, dan hoeft u alleen het registratiebewijs als
bijlage mee te sturen. U ontvangt dan een nieuw registratiebewijs op uw naam en een sticker
die u zelf in het paardenpaspoort kunt plakken. Bent u geen lid van het KWPN en wilt u alleen
het paardenpaspoort overschrijven, dan moet u wel het paspoort als bijlage bij het formulier
meesturen. U kunt meerdere paarden in een keer overschrijven. Het KWPN adviseert u om
paspoorten altijd aangetekend te versturen. Om deel te kunnen nemen aan keuringen en aanlegtesten moet u overigens lid zijn van het KWPN. Wordt nu lid en ontvang een cadeaubon van
Divoza Horseworld t.w.v. € 15,- ! Kijk op www.kwpn.nl voor de actievoorwaarden.

Veulens
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Jacob Melissen

Ook voor veulens zijn er op iedere Centrale
Keuring speciale rubrieken. Vooraf goed
halstermak maken en oefenen in het meelopen aan de hand is zeker raadzaam. Net als
een volwassen paard moet een veulen ingevlochten in de ring verschijnen. Het geheel
scheren van een veulen voor de keuring is in
het kader van welzijn niet gewenst en onnodig. De keuringscommissie is immers capabel genoeg om door het nog aanwezige
veulenhaar heen te kijken. Wel mogen de
kootholtes worden geschoren, dit is functioneel omdat de jury hierdoor de kootstand
makkelijker kan beoordelen.
In het verleden werden, onder het mom
van mooier, vaak ook de tastharen rond de
mond en ogen van paard geschoren, maar

Ook voor veulens zijn er op iedere Centrale Keuring speciale rubrieken. Vooraf goed halstermak maken en
oefenen in het meelopen aan de hand is zeker raadzaam.

de tast is juist een belangrijk zintuig voor
een paard en de tastharen zijn het instrument hiervoor. Naast tastharen werden
ook de vaak de oren uitgeschoren. Echter
de haren in de oren zitten er uiteraard niet
voor niets, maar om insecten, regen en
vuil te weren. Mooi laten prevaleren boven
doelmatigheid, los van het feit dat het
schadelijk of onschadelijk is, is in het
kader van welzijn niet gewenst. Bij een

paard kun je wel de zogenaamde baardharen, die zich onder de kaak en keel bevinden afscheren. Wat de oren betreft, kun je
de beide zijden van de schelp tegen elkaar
drukken en dan de uitstekende haren
afknippen.

Waarom naar de keuring?
Waarom ga je eigenlijk met een paard naar
de keuring? Ine van Deurzen: “Met een
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merrie naar een keuring gaan, is altijd
zinvol. Immers thuis kan zij de mooiste of
beste merrie zijn, maar hoe is dat in vergelijking met haar leeftijdgenoten? Dat kun je
als fokker zelf zien tijdens een keuring,
daarbij wordt ze objectief beoordeeld door
een deskundig juryteam. Natuurlijk is het
leuk als je merrie alleen maar bejubeld
wordt, maar ook het andere commentaar
kan de fokker goed gebruiken om een
toekomst uit te stippelen voor zijn merrie.
Zeker als hij haar ook wil inzetten voor de
fokkerij of sport.”
Je kunt een merrie voor het eerst voor
stamboekopname aanbieden vanaf het jaar
dat zij drie wordt. Het KWPN is onderverdeeld in dressuur-, spring-, tuig- en Gelderse paarden. Natuurlijk worden deze
verschillende fokrichtingen op hun specifieke kenmerken beoordeeld, maar het signaleren van uiterlijk waarneembare (erfelijke)
gebreken en/of afwijkingen, het lineair
scoren van het exterieur en het beoordelen
van de beweging vrij of aan de hand
gebeurt bij alle merries. Tijdens een stamboekopname wordt een merrie tevens
gemeten en zo officieel haar stokmaat
bepaald. Bij dressuur-, spring- en Gelderse
paarden maakt naast lopen op ‘het straatje’
het vrij bewegen en eventueel vrijspringen
deel uit van de stamboekkeuring. Dit
onderdeel vervalt voor de fokrichting tuigpaard. Deze worden naast het beoordelen
op het straatje nogmaals individueel aan de
hand voorgesteld op een grasbaan.
Ben je als fokker nog niet zo bekend met het
begrip keuring of ben je op zoek naar nog
meer voorlichting en een uitgebreidere
toelichting, dan kan er ook een jury aan huis
komen voor een zogenaamde thuiskeuring.
Ine van Deurzen: “De thuiskeuring is
bedoeld voor stamboekopname. De inspecteur komt hiervoor aan huis het paard
beoordelen. Het chipnummer wordt uitgelezen, de aftekeningen worden gecontroleerd

Informatievideo op
KWPN.tv
Het KWPN heeft diverse informatievidoe’s
ontwikkeld, onder meer over de stamboekkeuring voor rijpaarden, tuigpaarden en de
veulenkeuring. Deze zijn te bekijken via www.
kwpn.tv. Hier vindt u tevens een informatievideo over het vrijspringen, de IBOP en de
jonge paardencompetities.

en de stokmaat van het paard wordt
bepaald. Dan begint het echte beoordelen.
Aan de hand wordt op stand het exterieur
lineair gescoord, alsook de stap en draf op
de harde ondergrond. Het paard wordt een
bovenbalkcijfer toegekend voor het exterieur
en voor de kwaliteit van de stap en de draf.
Voor tuigpaarden bestaat de bovenbalk uit
een cijfer voor exterieur, beweging en algemene indruk (gemiddelde van exterieur een
beweging). Afhankelijk van de hoogte van
die cijfers, minimaal 50 voor exterieur en 50
voor stap en draf, wordt het paard al dan
niet opgenomen in het stamboek. In de
meeste gevallen is dit wel zo en er wordt
dan op het papier vermeld, dat de merrie
STB-EXT is.
Merries met een sportpredicaat in dezelfde
richting als waarin ze zijn opgenomen en
een bovenbalkscore van minimaal 70 punten
voor exterieur kunnen bovendien automatisch volledig worden opgenomen in het
stamboek en ook ster worden verklaard.
Toch zijn er voordelen aan het komen naar
een stamboekopname. Aldaar zie je de
keuringspaarden allemaal, zowel vrij (geldt
niet voor tuigpaarden) als aan de hand
bewegen en eventueel vrijspringen, en
vervolgens met meerdere paarden bij elkaar
door de ring stappen, een mooier vergelijkingsmoment is er niet. Daarbij worden de
merries die daarvoor in aanmerking komen
direct ster verklaard. Het predicaat ster
wordt bij de tuigpaarden overigens pas op
de Centrale Keuring toegekend.
Het voordeel van een thuiskeuring is dat

het een uitgelezen moment is om in alle
rust informatie van een jury te krijgen en
van gedachten kunt wisselen. Hoewel
tegenwoordig op alle keuringen ook tijd
wordt ingeruimd waarin de eigenaar van
een paard met de jury kan praten. Hierdoor
verandert de score van een paard natuurlijk
niet, maar kunnen wel eventuele onduidelijkheden uit de weg geruimd worden. Een
verdere uitleg leidt vaak tot meer begrip.”
De thuiskeuring kan overigens ook aangevraagd worden voor ruinen en niet goedgekeurde hengsten, mits ze nog niet
eerder op een stamboekkeuring of hengstenkeuring zijn aangeboden.
Het keuringsseizoen is eigenlijk een soort
piramide, het begint met de stamboekopname. Vervolgens vindt per regio de
Centrale Keuring plaats en de allerbeste
deelnemers daarvan krijgen een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring, die
ieder jaar in augustus plaatsvindt en waar
dus de beste merries en veulens uit heel
Nederland nogmaals de strijd met elkaar
gaan om de kampioenstitels. Niet alleen
heel spannend, maar ook een feest voor
het oog en een must voor iedere paardenliefhebber. Van gerenommeerde
fokkers is bekend, dat zij zelden een
keuring overslaan. Zij komen of met een
paard in de ring of staan aan de zijlijn de
paarden mee te keuren en vergelijken hun
bevindingen met die van elkaar of de jury.
Onnodig te zeggen dat je alleen op die
manier je oog voor een goed paard
kunt ontwikkelen!

Aanmelden keuringen via MIJN KWPN
De aanmeldingen voor de stamboekkeuringen lopen komend seizoen via de vernieuwde online
selfserviceportal MIJN KWPN op www.kwpn.nl. Geregistreerden die in de afgelopen drie jaar een
paard hebben aangeboden op een keuring ontvangen automatisch een brief thuis met de benodigde inloggegevens. Bent u dit jaar nieuw op de keuring? Vraag de inloggegevens dan op via
info@kwpn.nl. Via het vernieuwde MIJN KWPN kunt u in eerste instantie gebruik maken van een
aantal functionaliteiten, waaronder de op uw naam geregistreerde paarden aanmelden voor een
keuring. Ga naar MIJN Paarden en selecteer het paard dat u wilt aanmelden voor een keuring.
Vervolgens verschijnt een overzicht met keuringen waar het betreffende paard aan kan deelnemen.
De selectiecriteria waaraan het paard moet voldoen om aan de desbetreffende keuring te kunnen
deelnemen zijn hierin al meegenomen. U kunt dus alleen paarden aanmelden voor die keuringen
waaraan het paard volgens de geldende reglementen kan deelnemen. Na aanmelding verschijnt
het paard direct in de deelnemerslijst van de betreffende keuring.
Let op: het huidige P-nummer blijft bruikbaar wanneer u wilt inloggen op de ‘oude’ Mijn KWPN. Met
de inlogcode voor het nieuwe portaal ontvangt u ook een nieuw lidmaatschapsnummer. De aanmeldingen voor de thuiskeuringen en de IBOP- en EPTM-testen in 2012 verlopen nog op de gebruikelijke
manier, via het aanmeldformulier in de kalender op www.kwpn.nl.
Heeft u vragen? Bel de KWPN Informatie Desk op 0341-255555 of stuur een e-mail naar info@kwpn.nl.
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