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SELECTIEREGLEMENT KWPN DRESSUUR: HENGSTEN
Artikel A 1 - Reglement en Hengstenkeuringsbesluit
1. Dit Selectiereglement is van toepassing op hengsten van de discipline dressuur binnen de fokrichting
rijpaard.
2. De bepalingen, die op hengsten van de discipline dressuur binnen de fokrichting rijpaard van toepassing
zijn, zijn opgenomen in dit Selectiereglement en worden jaarlijks op onderdelen nader uitgewerkt in het
Hengstenkeuringsbesluit dressuur 20xx, waarbij het jaartal aangeeft in welk jaar het
Hengstenkeuringsbesluit van toepassing is. Het van toepassing zijnde Hengstenkeuringsbesluit dressuur
wordt in dit reglement nader aangeduid als: Hengstenkeuringsbesluit dressuur.
3. Voor het selectiebeleid en de keuring van hengsten van de discipline dressuur binnen de fokrichting rijpaard
zijn zowel van toepassing de bepalingen in dit Selectiereglement en de bepalingen van het
Hengstenkeuringsbesluit dressuur, als de bij het beoordelen van een hengst ter zake door het Algemeen
Bestuur, de hengstenkeuringscommissie en de hengstenherkeuringscommissie genomen besluiten.
4. Dit Selectiereglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Ledenraad. Het Hengstenkeuringsbesluit
dressuur wordt vastgesteld en gewijzigd door het Algemeen Bestuur.
5. In gevallen waarin dit Selectiereglement of het Hengstenkeuringsbesluit dressuur niet voorziet, beslist het
Algemeen Bestuur.
6. De in dit selectiereglement opgenomen A-artikelen zijn vooral algemeen van karakter, de H-artikelen
hebben vooral betrekking op de hengstenkeuring, de VO–artikelen op de aanlegtest, de G–artikelen op
goedkeuring van hengsten, de N–artikelen op beoordeling van nakomelingen en de P–artikelen op verlening
van predicaten.
Artikel
1. Het
a.
b.
c.

A 2 - Fokdoel
fokdoel algemeen:
is gericht op een prestatiepaard op het hoogste niveau;
met een constitutie die tot doel heeft een langdurige bruikbaarheid te bevorderen;
met een karakter dat de wil en de mogelijkheid tot presteren in harmonie met de ruiter en het
mensvriendelijk zijn in de omgang ondersteunt;
d. met een functioneel en aansprekend exterieur en een correct bewegingsmechanisme die een
ondersteuning zijn om van nature een goede prestatie mogelijk te maken.
2. De selectie richt zich meer in het bijzonder op de hoogst mogelijke fenotypische en genotypische aanleg als
dressuurpaard voor de volgende kenmerken:
a. exterieur; correct, langgelijnd en functioneel met evenredige verhoudingen, elegant en aansprekend;
b. beweging; van nature opwaarts met een goede zelfhouding, correct, vloeiend, in balans met ruimte,
zweefmoment, souplesse, kracht, houding, gedragenheid, lichtvoetigheid en zuiverheid in stap, draf
en galop.
c. gezondheid; een gezonde constitutie;
d. instelling & rijdbaarheid; intelligent en evenwichtig, ijverig, meewerkend en betrouwbaar karakter,
comfortabel te rijden, heeft een goede mond, reageert snel op lichte hulpen en is goed controleerbaar,
kan aanspanning en ontspanning combineren. Kan snel aanpassen aan een vreemde omgeving;
e. verzamelen; het zwaartepunt naar achter verleggen en verlagen, de achterbenen verder onder het
lichaam brengen, de gewrichten buigen, de rug opwaarts welven en het bekken kantelen.
Artikel A 3 - Selectie
1. Het selecteren van een hengst geschiedt door een door het KWPN uit te voeren keuring, waaronder
begrepen het uitvoeren van een aanlegtest en door het toekennen van een predicaat.
2. Het selecteren van een hengst geschiedt - met inachtneming van dit Selectiereglement en het
Hengstenkeuringsbesluit dressuur - door een onafhankelijke hengstenkeuringscommissie en in beroep door
een onafhankelijke hengstenherkeuringscommissie. Beide commissies doen een bindende voordracht aan
het Algemeen Bestuur, die van die bindende voordracht kan afwijken indien naar zijn oordeel het algemeen
belang van het KWPN of van de fokkerij van het KWPN dit rechtvaardigt.
3. Alleen een lid van het KWPN kan een hengst aan een keuring doen deelnemen. Het verzoek hiertoe kan
alleen worden gedaan door het lid dat tevens in een stamboekregister van het KWPN als de geregistreerde
van een hengst is ingeschreven.
4. Door het indienen van een verzoek tot deelname aan een keuring verklaart de geregistreerde zich bekend
en akkoord met de van toepassing zijnde bepalingen en genomen besluiten, zoals bedoeld in lid 2.
5. Tegen de uitslag van een keuring c.q. tegen het opschorten van een beoordeling of van een selectieproces
kan uitsluitend - binnen de gestelde termijn - beroep worden aangetekend indien dit in dit
Selectiereglement uitdrukkelijk is bepaald.
6. Met betrekking tot keuringen is het bepaalde in art. 22 van het Algemeen Reglement over de uitsluiting van
aansprakelijkheid van toepassing. Tevens aanvaardt het KWPN geen enkele aansprakelijkheid met
betrekking tot bedrijfs- en/of gevolgschade naar aanleiding van een door de hengstenkeuringscommissie,
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hengstenherkeuringscommissie of Algemeen Bestuur ten aanzien van de selectie of keuring van de hengst
genomen beslissing en voor een al dan niet toegekend predicaat.
7. Het KWPN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tijdens de beoordeling aan het paard of diens begeleider
veroorzaakte schade. Voorts aanvaardt het KWPN geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een tijdens
een keuring door het paard en/of de berijder en/of begeleider aan derden veroorzaakte schade. De
geregistreerde vrijwaart het KWPN ter zake. De geregistreerde is gehouden zich voor de duur van de
keuring te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Het KWPN kan verlangen dat de
geregistreerde voor de aanvang van het keuringsonderzoek het origineel van de polis overlegt waaruit de
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen blijkt.
Artikel A 4 - Keuringen
1. Een keuring is een methodiek om een paard te beoordelen en met andere paarden te vergelijken en om het
paard te selecteren of in een groep in te delen.
2. Bij een keuring worden beoordeeld: het exterieur en de beweging in relatie tot het fokdoel dressuur,
waarbij het paard of zijn nakomelingen aan de hand, in vrijheid of onder het zadel wordt/worden getoond.
Tevens wordt beoordeeld of gebreken of afwijkingen aanwezig zijn.
3. Een keuring van een hengst in de discipline dressuur van de fokrichting rijpaard vindt plaats volgens de
keuringsstandaard dressuur zoals vermeld in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur.
4. Een keuring kan tevens plaatsvinden aan de hand van reeds eerder of elders verkregen gegevens, zonder
dat het desbetreffende paard of zijn nakomelingen, ter plaatse aanwezig zijn.
5. Het Algemeen Bestuur bepaalt de data, de plaats en de voorwaarden van de keuringen.
6. Tijdens een keuring kunnen de paarden in verschillende rubrieken worden ingedeeld. Binnen een rubriek
kunnen paarden in groepen worden ingedeeld. Indeling kan plaatsvinden op basis van leeftijd, afstamming
of andere criteria.
7. Het Algemeen Bestuur heeft het recht bepaalde keuringen of aanlegtesten niet door te laten gaan of op een
andere datum of plaats te doen plaatsvinden indien te weinig of teveel aanmeldingen zijn binnengekomen
of indien daar andere dringende redenen voor zijn.
8. De uitslagen van in dit Selectiereglement beschreven keuringen zijn openbaar en worden gepubliceerd in
het periodiek en/of op de website van het KWPN.
Artikel A 5 - Soorten keuringen dressuur hengsten
1. Het KWPN kent de volgende keuringen voor hengsten:
a. hengstenkeuring onderverdeeld in een:
- eerste bezichtiging;
- tweede bezichtiging;
b. nakeuring/attestkeuring: extra keuringsdag voor keuring van hengsten die wegens ziekte of andere
omstandigheden zijn doorverwezen naar de nakeuring/attestkeuring;
c. herkeuring: keuring in beroep van hengsten;
d. herkansing onder het zadel: keuring onder het zadel;
e. aanlegtesten (of verrichtingsonderzoeken): keuring van hengsten tijdens verrichtingen onder het zadel
met als doel de natuurlijke aanleg voor sportkenmerken te schatten;
f. jonge paarden competities: een door het Algemeen Bestuur aan te wijzen competitie voor jonge
dressuurpaarden;
g. heraanwijzing geëxporteerde hengsten: een specifieke keuringsprocedure voor hengsten die eerder zijn
aangewezen voor het verrichtingsonderzoek maar daar vanwege export niet zijn aangeleverd.
2. Doel van keuringen van hengsten is om hengsten te selecteren als KWPN goedgekeurde hengst en
aanwijzing voor de fokkerij. Tijdens de keuringen wordt een hoge selectiedruk gehanteerd met als doel de
erfelijke vooruitgang te vergroten. De keuringen voor hengsten zijn progressief, de besten worden vanuit
de eerste bezichtiging doorverwezen naar de tweede bezichtiging en de besten van de tweede bezichtiging
naar de aanlegtest.
3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd via uitvoeringsbesluiten nieuwe keuringen toe te voegen of (delen) van
keuringen te laten vervallen.
4. Keuringen kunnen worden ingedeeld in leeftijdscategorieën.
5. Niet goedgekeurde hengsten kunnen éénmaal per jaar deelnemen aan de eerste bezichtiging mits zij
hebben voldaan aan de registratievoorwaarden.
Artikel A 6 - Voorwaarden deelname aan een keuring dressuur
1. Voor keuringen en predicaten worden tarieven in rekening gebracht aan de geregistreerde overeenkomstig
de door de Ledenraad vastgestelde tarievenlijst of door het Algemeen Bestuur vastgestelde tarieven.
2. Paarden dienen vooraf gevaccineerd te zijn, overeenkomstig in het Veterinair reglement omschreven
vaccinaties.
3. Paarden zijn geïdentificeerd door middel van een gewaarmerkt origineel en ter keuring beschikbaar
registratiebewijs en paardenpaspoort en voor zover van toepassing volgens de Verordening Identificatie en
Registratie van de bevoegde autoriteit , door een ingebrachte transponder waarvan het nummer op het
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registratiebewijs is vermeld of met toestemming van de bevoegde autoriteit middels DNA-onderzoek.
Buitenlandse paarden zijn geïdentificeerd middels een door het oorspronkelijke stamboek van registratie
afgegeven originele identificatiebewijs. Het identificatiebewijs dient te bevatten:
a. naam en geboortedatum;
b. kleur en kentekenen;
c. transpondernummer (indien aanwezig);
d. afstamming in 3 generaties;
e. registratienummer van het paard en van ouders-, groot- en overgrootouders.
Aan keuringen worden verder voorwaarden tot deelname verbonden t.a.v.:
a. de registratie van de deelnemende paarden;
b. de leeftijd van de deelnemende paarden.
Paarden dienen ingevlochten ter keuring te verschijnen.
Het gebruik van kunsthaar in staart en/of manen is toegestaan, mits gemeld bij aanmelding.
Het is niet toegestaan om bij een hengst uitwendig of inwendig middelen aan te brengen, die de
staartdracht kunstmatig kunnen beïnvloeden.
Keuring van een paard aan de hand geschiedt zonder enige vorm van beenbeschermers, bandages of
andere hulpmiddelen.
Bij keuring van een hengst in vrijheid en onder het zadel zijn uitsluitend standaard peesbeschermers aan de
voorbenen toegestaan.
De hengsten mogen rondom beslagen, met standaardijzers met een maximale dikte van 8 mm, worden
voorgebracht. Aan het beslag mogen geen wiggen, zolen of andere bijzondere voorzieningen zijn
aangebracht.
De hengstenkeuring(her)scommissie kan bij niet toegestaan beslag de beoordeling stoppen en toelating tot
een volgende keuringsronde weigeren.
Bij een keuring aan de hand worden paarden voorgebracht door maximaal twee begeleiders. Bij keuring in
vrij bewegen wordt één begeleider in de baan toegelaten. De begeleider die het paard vast heeft, dient in
het wit gekleed te zijn met witte sportschoenen.
Beperkt gebruik van een originele zweep of klein rammeldoosje als hulpmiddel is toegestaan, tenzij de
keuringscommissie verzoekt geen hulpmiddelen te gebruiken.
Tijdens een keuring dienen de aanwijzingen van KWPN functionarissen te worden opgevolgd.

Artikel A 7 – Harnachement zadelpresentatie
1. Tijdens een zadelpresentatie is optoming conform het KNHS wedstrijdreglement verplicht.
2. Peesbeschermers aan de voorbenen zijn toegestaan.
3. Niet toegestaan zijn:
a. voortuig, voorsingel of vergelijkbare hulpmiddelen;
b. slofteugel, martingaal of vergelijkbare hulpteugels.
4. De hengstenkeuringscommissie heeft de bevoegdheid het harnachement te laten wijzigen.
5. Tijdens een zadelpresentatie dient de ruiter/amazone de hengst in wedstrijdtenue voor te rijden.
Artikel A 8 – Deelname hengstenkeuringen
1. Aan keuringen discipline dressuur kunnen deelnemen hengsten die geregistreerd staan in de discipline
dressuur of in de fokrichting rijpaard.
2. Aan keuringen discipline dressuur kunnen deelnemen Engels- en Arabisch volbloedhengsten.
3. Aan keuringen discipline dressuur kunnen tevens deelnemen hengsten die geregistreerd staan in de
discipline springen. In overleg met de hengstenkeuringscommissie kan een in de discipline dressuur
geregistreerde hengst overgeheveld worden naar de discipline springen wanneer exterieur en beweging
beter past bij de standaard springpaard en de afstamming past bij de discipline springen.
4. Hoofdboek van een KWPN erkend stamboek met overeenkomstig fokdoel en/of discipline.
5. Hoofdboek van een EU erkend stamboek met een overeenkomstig fokdoel en/of discipline.
6. Hengsten die niet voldoen aan lid 1 t/m 5, maar die wat betreft bloedvoering naar het oordeel van de
hengstenkeuringscommissie wel passen binnen de discipline springen kunnen middels een besluit van het
Algemeen Bestuur worden toegelaten voor deelname.
Artikel A 9 - Aanmelding
1. Aanmelding voor keuringen geschiedt schriftelijk of elektronisch bij het stamboekbureau. De wijze waarop
de aanmelding plaatsvindt, de gewenste bijlagen en de termijn waarbinnen aanmelding dient plaats te
vinden worden door het Algemeen Bestuur per keuring bepaald. Een en ander wordt bekend gemaakt via
uitvoeringsbesluiten, het verenigingsorgaan en/of de website van het KWPN. Bij aanmelding van meerdere
paarden dient per paard één document te worden ingevuld en ondertekend.
2. Aanmelding is niet nodig indien sprake is van uitnodiging door een hengstenkeuringscommissie.
3. Iedere veterinaire (be)handeling of toediening van middelen of medicijnen, die de oorspronkelijke
constitutie van een paard heeft beïnvloed of kan beïnvloeden, dient bij de aanmelding voor een keuring of
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beoordeling schriftelijk juist en volledig gemeld te worden overeenkomstig de in het Veterinair reglement
omschreven wijze, op straffe van uitsluiting.
Artikel A 10 - Ongeoorloofde middelen en opschorting van de keuring
1. Tijdens alle beoordelingen en keuringen van het KWPN alsmede daarbuiten kunnen paarden worden
onderzocht op de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen, overeenkomstig de bepalingen in het
Reglement ongeoorloofde middelen van het KWPN. De beoordeling wordt opgeschort zodra er sprake is van
een positieve dopingtest van het betreffende paard.
2. Een keuring kan tevens worden opgeschort indien de (mede)geregistreerde betrokken is in een tuchtzaak in
het kader van het Tuchtreglement van het KWPN of indien sprake is van veterinaire handelingen of
medicatie, waarvan het vermoeden bestaat dat de oorspronkelijke constitutie beïnvloed is of beïnvloed kan
worden, of bij gegronde twijfel over de juistheid van de opgegeven afstamming van het paard.
3. Een besluit tot opschorting is een ordemaatregel van het Algemeen Bestuur. Opschorting kan ingaan
gedurende en gelden voor elke fase van het selectieproces. Opschorting duurt minimaal zolang de zaak in
behandeling is bij het Algemeen Bestuur, de tuchtcommissie of de commissie van beroep. Opheffing van de
opschorting is afhankelijk van de uitkomst van deze behandeling en het moment van afsluiten van de
behandeling.
4. Een hengsten(her)keuringscommissie kan besluiten tot uitstel van de keuring indien naar haar mening een
aangeboden paard niet te beoordelen is op grond van kreupelheid of onregelmatigheid, de gedragingen van
het paard of de omstandigheden waaronder de beoordeling moet plaatshebben. Het betreffende paard kan,
indien de hiervoor bedoelde omstandigheid die tot uitstel heeft geleid is opgeheven, wederom voor keuring
worden aangeboden.
Artikel A 11 - Hengstenkeuringscommissie en hengstenherkeuringscommissie
1. Een keuring wordt uitgevoerd door de hengstenkeuringscommissie en in beroep door de hengstenherkeuringscommissie.
2. De hengstenkeuringscommissie en de hengstenherkeuringscommissie kunnen zich doen bijstaan door:
a. adviseurs;
b. (regio)inspecteurs;
c.
veterinair adviseurs
d. coördinator hengstenselectie;
e. trainingsleider;
f.
testruiters.
3. De hengsten(her)keuringscommissie worden op voordracht van het Algemeen Bestuur benoemd door de
Ledenraad.
4. (Veterinair) Adviseurs van hengsten(her)keuringscommissies worden aangesteld door het Algemeen
Bestuur.
5. Inspecteurs en de coördinator hengstenselectie worden aangesteld door de directie.
6. Regio-inspecteurs worden aangesteld door het Algemeen Bestuur en ingedeeld door de directie.
7. De trainingsleider wordt benoemd door het Algemeen Bestuur.
8. De testruiters worden benoemd door het Algemeen Bestuur.
Artikel A 12 - Ongeldigverklaring resultaat keuring
1. Het resultaat van een keuring (inclusief verleende predicaten) kan door het Algemeen Bestuur ongeldig
worden verklaard, indien:
a. de keuring op onjuiste gronden of op basis van onjuiste of onvolledige informatie heeft plaatsgevonden;
b. door de geregistreerde of door het KWPN procedurele fouten zijn gemaakt;
c. de geregistreerde van het paard niet aan zijn verplichtingen, ten opzichte van het KWPN, heeft voldaan;
d. het paard of zijn prestaties achteraf kunstmatig blijkt te zijn beïnvloed;
e. het Algemeen Bestuur andere gewichtige redenen aanwezig acht.
Artikel A 13 - Vastlegging foktechnische data en fokwaardenschatting
1. Ten behoeve van verzameling van fokkerijgegevens wordt tijdens de eerste bezichtiging per hengst door
een (regio)inspecteur een lineair scoreformulier ingevuld, zoals nader geregeld in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur.
2. Het lineaire scoreformulier of gegevens daaruit zijn in tegenstelling tot hetgeen in artikel A 4 sub 8 is
vermeld niet openbaar en worden overeenkomstig artikel A 7 sub 6 van het algemeen reglement niet aan
geregistreerde verstrekt.
3. Indien van een goedgekeurde- of erkende hengst van een bepaald kenmerk voldoende gegevens via
keuring of anderszins bekend zijn wordt per hengst een verwachtingswaarde of een (genoom)fokwaarde
geschat en gepubliceerd.
4. Er worden tevens genotypen (DNA) verzameld ten behoeve van fokwaardenschatting (genoomfokwaarden),
selectie en voorlichting.
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Artikel H 14 - Reeds in de fokkerij gebruikte hengsten
1. De hengstenkeuringscommissie kan van hengsten welke ter keuring bij het KWPN zijn aangeboden en die
reeds tien of meer geregistreerde nakomelingen hebben in binnen- of buitenland, minimaal tien
nakomelingen beoordelen en het resultaat van die beoordeling meewegen in haar besluitvorming
gedurende het keuringstraject.
2. Procedure:
a. veulens worden, zover mogelijk, in aanwezigheid van hun moeder beoordeeld op stand en in vrijheid;
b. jaarlingen, tweejarigen en driejarigen worden op stand en in vrijheid beoordeeld;
c. vier jaar en ouderen worden op stand in vrijheid en indien mogelijk onder het zadel beoordeeld.
3. Een geregistreerde kan verzoeken voorafgaand aan de eerste bezichtiging van zijn hengst, een collectie
zogende veulens in het bijzijn van hun moeder te laten beoordelen door de hengstenkeuringscommissie. De
hengstenkeuringscommissie weegt het resultaat van die beoordeling mee in haar besluitvorming gedurende
het keuringstraject.
4. Tegen de uitslag van de beoordeling in het kader van de beoordeling nakomelingen van reeds in de fokkerij
gebruikte hengsten is geen beroep mogelijk.
Artikel H 15 - Eerste bezichtiging voor goedkeuring op drie jarige leeftijd
1. Aan de eerste bezichtiging kunnen deelnemen hengsten die in het jaar van mogelijke goedkeuring drie jaar
zijn en geregistreerd staan in één van de volgende boeken:
a. veulenboek van het KWPN;
b. register A van het KWPN;
c. veulenboek bij het KWPN-NA;
d. register A bij het KWPN-NA;
e. hoofdboek van een KWPN erkend stamboek met overeenkomstig fokdoel en/of discipline;
f. hoofdboek van een EU erkend stamboek met een overeenkomstig fokdoel en/of discipline;
g. hengsten die niet voldoen aan lid a t/m f, maar die wat betreft bloedvoering naar het oordeel van de
hengstenkeuringscommissie wel passen binnen de discipline dressuur kunnen middels een besluit van
het Algemeen Bestuur worden toegelaten voor deelname.
2. De procedure tijdens de eerste bezichtiging is:
a. controle identiteit, signalement, vaccinaties, bepalen stokmaat en aflezen transpondernummer;
b. individuele beoordeling aan de hand op stand, in stap en draf op een vlakke verharde baan
(bestraat/geasfalteerd);
c. beoordeling van de bewegingen in vrijheid;
d. beoordeling instelling bij bewegen in vrijheid;
e. groepsgewijze beoordeling in stap aan de hand.
3. De hengstenkeuringscommissie geeft een waarderingscijfer volgens de keuringsstandaard dressuur, zoals
nader geregeld in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur, op een schaal van 40 tot 100 in stappen van vijf
voor de kenmerken: exterieur, en beweging (= gemiddelde van stap, draf, galop en houding).
4. De hengsten(her)keuringscommissie besluit over al dan niet doorverwijzen naar de tweede bezichtiging na
afweging van de resultaten van:
a. de beoordeling tijdens de eerste bezichtiging van de kenmerken exterieur en beweging (= gemiddelde
van stap, draf, galop en houding) én
b. correctheid van het fundament én
c. de instelling.
Artikel H 16 - Tweede bezichtiging voor goedkeuring op drie jarige leeftijd
1. Aan de tweede bezichtiging kunnen hengsten deelnemen die:
a. een stokmaat hebben van ten minste 1.60 m én
b. vrij zijn van uiterlijk waarneembare (erfelijke) gebreken en/of afwijkingen. Voorbeelden van gebreken
of afwijkingen worden gegeven in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur én
c. tijdens de eerste bezichtiging binnen de eigen leeftijdscategorie minimaal 70 punten voor exterieur
hebben behaald én
d. tijdens dezelfde eerste bezichtiging als onder c. minimaal 75 punten voor beweging hebben behaald én
e. röntgenologisch onderzocht zijn voor straalbeen en spat waarvan de criteria voor het onderzoek is
omschreven in het Veterinair reglement én
f. een genoomfokwaarde voor osteochondrose hebben. Indien de verwantschap van de hengst en de
KWPN referentiepopulatie voor osteochondrose onvoldoende is of de betrouwbaarheid van de
genoomfokwaarde lager is dan 30% dient de hengst te voldoen aan de normen voor röntgenologisch
onderzoek voor osteochondrose, zoals omschreven in het Veterinair reglement én
g. moeten gelongeerd zijn tijdens door het KWPN georganiseerde dagen. Zie het Hengstenkeuringsbesluit
dressuur voor verdere uitvoering.
2. De procedure tijdens de tweede bezichtiging is:
a. Hengsten welke tijdens de eerste bezichtiging gemeten zijn en een stokmaat onder de 1.60m hebben
moeten voor deelname aan de tweede bezichtinging hermeten worden.
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b.

Beoordeling afstamming, verwachtingswaarde, verwantschaps-, en inteeltpercentage dressuur aan de
hand van beschikbare gegevens. Hierbij is inbegrepen beoordeling van beschikbare gegevens van de
voorouders in de moederlijn betreffende sportprestaties, exterieur en relevante gezondheidscriteria
zoals omschreven in het Veterinair reglement.
c. Beoordeling van het exterieur en de bewegingen in vrijheid.
d. Beoordeling instelling bij bewegen in vrijheid.
e. Groepsgewijze beoordeling in stap aan de hand.
3. De hengsten(her)keuringscommissie besluit over al dan niet doorverwijzen naar de aanlegtest na afweging
van de resultaten van:
a. de beoordeling tijdens de eerste én tweede bezichtiging van de kenmerken exterieur en beweging (=
gemiddelde van stap, draf, galop en houding) én
b. de afstamming, verwachtingswaarde, verwantschaps-, en inteeltpercentage dressuur dressuur én
c. de instelling én
d. de vergelijking met de overige hengsten welke deelnemen aan betreffende keuring en reeds eerder
door het KWPN goedgekeurde hengsten én
e. de veterinaire criteria zoals omschreven in het Veterinair reglement.
Artikel H 17 - Eerste bezichtiging voor goedkeuring op vier, vijf, zes of zeven jarige leeftijd
1. Aan de eerste bezichtiging kunnen deelnemen hengsten die in het jaar van mogelijke goedkeuring vier, vijf,
zes of zeven jaar zijn en geregistreerd staan in één van de volgende boeken:
a. veulenboek van het KWPN;
b. register A van het KWPN;
c. veulenboek bij het KWPN-NA;
d. register A bij het KWPN-NA;
e. hoofdboek van een KWPN erkend stamboek met overeenkomstige fokrichting;
f. hoofdboek van een EU erkend stamboek met een overeenkomstig fokdoel en/of discipline;
g. hengsten die niet voldoen aan lid a t/m f, maar die wat betreft bloedvoering naar het oordeel van de
hengstenkeuringscommissie wel passen binnen de discipline dressuur kunnen middels een besluit van
het Algemeen Bestuur worden toegelaten voor deelname.
2. De procedure tijdens de eerste bezichtiging is:
a. beoordeling afstamming, verwachtingswaarde, verwantschaps-, en inteeltpercentage dressuur dressuur
aan de hand van beschikbare gegevens. Hierbij is inbegrepen beoordeling van beschikbare gegevens
van de voorouders in de moederlijn betreffende sportprestaties, exterieur en relevante
gezondheidscriteria zoals omschreven in het Veterinair reglement.
b. controle identiteit, signalement, bepalen stokmaat en aflezen transpondernummer.
c. individuele beoordeling aan de hand op stand, in stap en draf op een vlakke verharde baan
(bestraat/geasfalteerd).
3. De hengstenkeuringscommissie geeft een waarderingscijfer volgens de keuringsstandaard dressuur,
zoals nader geregeld in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur, op een schaal van 40 tot 100 in stappen
van vijf voor het kenmerk exterieur.
4. De hengstenkeuringscommissie weegt eventuele beoordeling in het kader van artikel H 14 van dit
reglement en/of andere beschikbare gegevens over nakomelingen.
5. De hengsten(her)keuringscommissie besluit over al dan niet
doorverwijzen naar de tweede bezichtiging na afweging van de resultaten van:
a. de beoordeling tijdens de eerste bezichtiging van de kenmerken exterieur en beweging (= gemiddelde
van stap, draf, galop en houding) én
b. correctheid van het fundament én
c. de instelling én
d. de hengstenkeuringscommissie weegt eventuele beoordeling in het kader van artikel H 14 van dit
reglement en/of andere beschikbare gegevens over nakomelingen én
e. de hengstenkeuringscommissie weegt de resultaten in de sport van de hengst zelf.
Artikel H 18 - Tweede bezichtiging voor goedkeuring op vier, vijf, zes of zeven jarige leeftijd
1. Aan de tweede bezichtiging kunnen hengsten deelnemen die:
a. een stokmaat hebben van ten minste 1.60 m én
b. vrij zijn van uiterlijk waarneembare (erfelijke) gebreken en/of afwijkingen. Voorbeelden van gebreken
of afwijkingen worden gegeven in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur én
c. tijdens de eerste bezichtiging binnen de eigen leeftijdscategorie minimaal zeventig punten voor
exterieur hebben behaald én
d. zich in de sport tussen leeftijdgenoten positief hebben onderscheiden én
e. indien artikel H 14 van toepassing is, naar het oordeel van de hengstenkeuringscommissie een positieve
beoordeling hebben gekregen voor de beoordeelde nakomelingen.
2. De procedure tijdens de tweede bezichtiging is: deelname aan een aantal door de
hengstenkeuringscommissie aangewezen wedstrijden.
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3. De hengstenkeuringscommissie besluit over al dan niet aanwijzen voor de aanlegtest na afweging van:
a. de resultaten van de beoordeling uit de eerste en de tweede bezichtiging van de kenmerken exterieur en
beweging (=gemiddelde stap, draf, galop en houding) én
b. de afstamming, verwachtingswaarde, verwantschaps-, en inteeltpercentage dressuur dressuur én
c. de instelling én
d. het resultaat van de hengst in de sport én
e. de rapportage van eventueel beoordeelde nakomelingen én
f. het resultaat van deelname aan de aangewezen wedstrijden in het kader van de tweede bezichtiging én
g. vergelijk met de overige hengsten welke deelnemen aan betreffende keuring en reeds eerder door het
KWPN goedgekeurde hengsten én
4. Hengsten die aangewezen worden voor de aanlegtest dienen:
a. Aan de voorwaarden voor de veterinaire criteria voor straalbeen en spat en voor ademhalings
apparaat, geslachtsapparaat, sperma en klinische keuring, zoals omschreven in het Veterinair
reglement vóór aanvang van de aanlegtest te hebben voldaan.
b. Een genoomfokwaarde voor osteochondrose te hebben. Indien de verwantschap van de hengst en
de KWPN referentiepopulatie voor osteochondrose onvoldoende is of de betrouwbaarheid van de
genoomfokwaarde lager is dan 30% dient de hengst te voldoen aan de normen voor
röntgenologisch onderzoek voor osteochondrose, zoals omschreven in het Veterinair reglement.
5. Tegen de beslissing van de hengstenkeuringscommissie over aanwijzing voor de aanlegtest is geen beroep
mogelijk.
Artikel H 19 - Eerste bezichtiging voor goedkeuring op acht jarige leeftijd en ouder
1. Aan de eerste bezichtiging kunnen deelnemen hengsten die in het jaar van mogelijke goedkeuring acht jaar
of ouder zijn en geregistreerd staan in één van de volgende boeken:
a. veulenboek van het KWPN;
b. register A van het KWPN;
c. veulenboek bij het KWPN-NA;
d. register A bij het KWPN-NA;
e. hoofdboek van een KWPN erkend stamboek met overeenkomstige fokrichting;
f. hoofdboek van een EU erkend stamboek met een overeenkomstig fokdoel en/of discipline;
g. hengsten die niet voldoen aan lid a t/m f, maar die wat betreft bloedvoering naar het oordeel van de
hengstenkeuringscommissie wel passen binnen de discipline dressuur kunnen middels een besluit van
het Algemeen Bestuur worden toegelaten voor deelname.
2. De procedure tijdens de eerste bezichtiging is:
a. beoordeling van de afstamming, verwachtingswaarde, verwantschaps-, en inteeltpercentage dressuur
dressuur aan de hand van beschikbare gegevens. Hierbij is inbegrepen beoordeling van beschikbare
gegevens van de voorouders in de moederlijn betreffende sportprestaties, exterieur en relevante
gezondheidscriteria zoals omschreven in het Veterinair reglement.
b. controle identiteit, signalement, bepalen stokmaat en aflezen transpondernummer.
c. individuele beoordeling aan de hand op stand, in stap en draf op een vlakke verharde baan
(bestraat/geasfalteerd).
d. groepsgewijze beoordeling in stap aan de hand.
3. De hengstenkeuringscommissie geeft een waarderingscijfer volgens de keuringsstandaard dressuur, zoals
nader geregeld in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur, op een schaal van 40 tot 100 in stappen van vijf
voor het kenmerk exterieur en stap en draf.
4. De hengstenkeuringscommissie besluit over al dan niet aanwijzen voor de tweede bezichtiging na afweging
van:
a. de beoordeling van de resultaten van de eerste bezichtiging van de kenmerken exterieur en stap en
draf) en
b. de afstamming, verwachtingswaarde, verwantschaps-, en inteeltpercentage dressuur dressuur én
c. de resultaten in de sport en de daarbij getoonde instelling én
d. vergelijk met de overige hengsten welke deelnemen aan betreffende keuring en reeds eerder door het
KWPN goedgekeurde hengsten én
e. de eventueel beoordeelde nakomelingen of andere beschikbare gegevens over nakomelingen.
Artikel H 20 - Tweede bezichtiging voor goedkeuring op acht jarige leeftijd en ouder
1. Aan de tweede bezichtiging kunnen hengsten deelnemen die:
a. een stokmaat hebben van ten minste 1.60 m én
b. na de eerste bezichtiging door de hengstenkeuringscommissie hiervoor zijn aangewezen en minimaal
70 punten hebben behaald voor exterieur en
c. zich in de sport minimaal op Prix St. Georges/Intermediaire I-niveau positief hebben onderscheiden van
hun leeftijdgenoten of van welke de nakomelingen zich in de sport positief onderscheiden van hun
leeftijdgenoten en
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d.

2.

3.

4.

5.

hebben voldaan aan de voorwaarden voor het röntgenologisch onderzoek voor straalbeen en spat
waarvan de criteria voor het onderzoek en de beoordeling zijn omschreven in het Veterinair reglement,
tenzij de hengstenkeuringscommissie daar dispensatie voor verleent.
e. een genoomfokwaarde voor osteochondrose te hebben. Indien de verwantschap van de hengst en de
KWPN referentiepopulatie voor osteochondrose onvoldoende is of de betrouwbaarheid van de
genoomfokwaarde lager is dan 30% dient de hengst te voldoen aan de normen voor röntgenologisch
onderzoek voor osteochondrose, zoals omschreven in het Veterinair reglement.
De procedure tijdens de tweede bezichtiging is:
a. beoordeling afstamming aan de hand van beschikbare gegevens. Hierbij is inbegrepen beoordeling van
beschikbare gegevens van de voorouders in de moeder lijn betreffende sportprestaties, exterieur en
relevante gezondheidscriteria zoals omschreven in het Veterinair reglement.
b. individuele beoordeling aan de hand op stand, in stap en draf op een zachte baan;
c. groepsgewijze beoordeling in stap aan de hand.
De hengstenkeuringscommissie besluit over al dan niet aanwijzen voor de aanlegtest na afweging van:
a. de beoordeling van de eerste en tweede bezichtiging van de kenmerken exterieur en stap en draf én
b. van de afstamming, verwachtingswaarde, verwantschaps-, en inteeltpercentage dressuur dressuur én
c. de instelling én
d. de resultaten in de sport én
e. vergelijk met de overige hengsten welke deelnemen aan betreffende keuring en reeds eerder door het
KWPN goedgekeurde hengsten én
f. van de eventueel beoordeelde nakomelingen of gegevens van nakomelingen uit de sport én
g. de veterinaire criteria zoals omschreven in het Veterinair reglement.
De hengstenkeuringscommissie kan voor acht jaar en oudere hengsten minder zwaarwegende eisen stellen
dan bij hengsten jonger dan acht jaar voor:
a. exterieur, aanwijzing met minder dan 70 punten;
b. beweging;
c. veterinaire criteria zoals omschreven in het Veterinair reglement;
d. de genoomfokwaarde voor osteochondrose.
Bij aanwijzing voor de aanlegtest zal openbaar gemaakt worden aan welke in lid 4 bedoelde veterinaire
criteria niet is voldaan.

Artikel H 21 - Eerste bezichtiging Engels- en Arabisch volbloedhengsten.
1. Aan de eerste bezichtiging kunnen deelnemen Engels- en Arabisch volbloedhengsten die in het jaar van
mogelijke goedkeuring drie jaar of ouder zijn en geregistreerd zijn bij één van de volgende stamboeken:
a. vereniging Nederlandse Draf- en Rensport;
b. Arabisch Volbloedpaarden Stamboek;
c. hoofdboek van een KWPN erkend stamboek;
d. hoofdboek van een EU erkend stamboek;
e. hengsten die niet voldoen aan lid a t/m d, maar die wat betreft bloedvoering naar het oordeel van de
hengstenkeuringscommissie wel passen voor goedkeuring binnen de discipline dressuur kunnen middels
een besluit van het Algemeen Bestuur worden toegelaten voor deelname.
2. Doel van deze keuring is Engels- en Arabisch volbloedhengsten te selecteren die via kruising met KWPN
merries de volgende generatie dressuurpaarden kan verbeteren voor de kenmerken instelling, intelligentie,
volharding, reactiesnelheid en souplesse zonder dat andere kenmerken negatief beïnvloed worden.
3. De procedure tijdens de eerste bezichtiging is:
a. beoordeling van de afstamming aan de hand van beschikbare gegevens;
b. beoordeling nakomelingen of beschikbare gegevens over nakomelingen;
c. beoordeling resultaten in de sport;
d. controle identiteit, signalement, bepalen stokmaat en aflezen transpondernummer;
e. individuele beoordeling aan de hand op stand, in stap en draf op een vlakke verharde baan
(bestraat/geasfalteerd);
f. beoordeling van de bewegingen in vrijheid;
g. beoordeling instelling tijdens bewegen in vrijheid;
h. groepsgewijze beoordeling in stap aan de hand.
4. De hengstenkeuringscommissie geeft een waarderingscijfer volgens de keuringsstandaard dressuur
volbloed, zoals nader geregeld in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur, op een schaal van 40 tot 100 in
stappen van vijf voor de kenmerken: exterieur en beweging (=gemiddelde stap, draf, galop en houding) en
instelling.
5. De hengstenkeuringscommissie besluit over al dan niet aanwijzen voor de tweede bezichtiging na afweging
van:
a. de beoordeling van de resultaten van de eerste bezichtiging van de kenmerken exterieur en beweging
(=gemiddelde stap, draf, galop en houding) én
b. van de afstamming én
c. de resultaten in de sport en de daarbij getoonde instelling én
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d. vergelijk met de overige hengsten welke deelnemen aan betreffende keuring en reeds eerder door het
KWPN goedgekeurde hengsten én
e. van de eventueel beoordeelde nakomelingen of andere beschikbare gegevens over nakomelingen én
f. inschatting van de bijdrage die geleverd kan worden aan het doel van het gebruik van Engels- en
Arabisch volbloedhengsten voor de fokkerij van dressuurpaarden.
Artikel H 22 - Tweede bezichtiging Engels- en Arabisch volbloedhengsten
1. Aan de tweede bezichtiging kunnen hengsten deelnemen die:
a. na de eerste bezichtiging door de hengstenkeuringscommissie hiervoor zijn aangewezen én
b. een stokmaat hebben van ten minste 1.60 m én
c. vrij zijn van uiterlijk waarneembare (erfelijke) gebreken en/of afwijkingen. Voorbeelden van gebreken
of afwijkingen worden gegeven in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur én
d. hebben voldaan aan de voorwaarden voor het röntgenologisch onderzoek voor straalbeen en spat
waarvan de criteria voor het onderzoek en de beoordeling zijn omschreven in het Veterinair reglement,
tenzij de hengstenkeuringscommissie daar dispensatie voor verleent.
e. een genoomfokwaarde voor osteochondrose te hebben. Indien de verwantschap van de hengst en de
KWPN referentiepopulatie voor osteochondrose onvoldoende is of de betrouwbaarheid van de
genoomfokwaarde lager is dan 30% dient de hengst te voldoen aan de normen voor röntgenologisch
onderzoek voor osteochondrose, zoals omschreven in het Veterinair reglement.
2. De procedure tijdens de tweede bezichtiging is:
a. individuele beoordeling aan de hand op stand, in stap en draf op een zachte baan;
b. groepsgewijze beoordeling in stap aan de hand.
3. De hengsten(her)keuringscommissie besluit over al dan niet aanwijzen voor de aanlegtest na afweging van:
a. de beoordeling uit de eerste en tweede bezichtiging van de kenmerken exterieur en beweging
(=gemiddelde stap, draf, galop en houding) en
b. de afstamming én
c. de instelling én
d. de resultaten in de sport en de daarbij getoonde instelling én
e. vergelijk met de overige hengsten welke deelnemen aan betreffende keuring en reeds eerder door het
KWPN goedgekeurde hengsten én
f. de eventueel beoordeelde nakomelingen of andere beschikbare gegevens over nakomelingen én
g. inschatting van de bijdrage die geleverd kan worden aan het doel van het gebruik van Engels- en
Arabisch volbloedhengsten voor de fokkerij van dressuurpaarden én
h. de veterinaire criteria zoals omschreven in het Veterinair reglement.
4. De hengsten(her)keuringscommissie kan vrijstelling verlenen voor het D-OC predicaat en de veterinaire
criteria zoals omschreven in het Veterinair reglement.
Artikel H 23 - Nakeuring
1. Aan de nakeuring kunnen deelnemen hengsten die voldoen aan alle voorwaarden voor deelname aan de
hengstenkeuring en die door de hengstenkeuringscommissie of het Algemeen Bestuur zijn doorverwezen
naar de nakeuring wegens:
a. ziekte;
b. bijzondere omstandigheden.
2. De procedure is overeenkomstig de procedure horende bij de leeftijd en fokrichting/ras zoals omschreven in
artikel H 15 t/m H 22.
Artikel H 24 - Attestkeuring
1. Aan de attestkeuring kunnen deelnemen hengsten die wegens ziekte of bijzondere omstandigheden niet
konden deelnemen aan de nakeuring of aan de tweede bezichtiging en door het Algemeen Bestuur op
advies van de hengstenkeuringscommissie zijn doorverwezen naar de attestkeuring én hebben voldaan aan
de voorwaarden voor:
a. deelname aan de hengstenkeuring;
b. röntgenologisch onderzoek voor straalbeen en spat waarvan de criteria voor het onderzoek en de
beoordeling zijn omschreven in het Veterinair reglement;
c. een genoomfokwaarde voor osteochondrose te hebben. Indien de verwantschap van de hengst en de
KWPN referentiepopulatie voor osteochondrose onvoldoende is of de betrouwbaarheid van de
genoomfokwaarde lager is dan 30% dient de hengst te voldoen aan de normen voor röntgenologisch
onderzoek voor osteochondrose, zoals omschreven in het Veterinair reglement.
2. Op verzoek dient bewijs van ziekte of bijzondere omstandigheden te worden getoond. Er kan buiten de
keuring controle plaatsvinden.
3. De procedure is overeenkomstig de procedure horende bij de leeftijd en fokrichting/ras zoals omschreven in
artikel H 15 t/m H 22.
Artikel H 25 - Herkeuring van 3 jarige-, 8 jaar en oudere-, Arabisch- en Engels volbloedhengsten
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1. Beroep is mogelijk tegen de uitslag van een:
a. eerste bezichtiging;
b. tweede bezichtiging.
2. De geregistreerde kan binnen acht dagen na de keuring of na de bekendmaking van de uitslag van de
keuring schriftelijk beroep aantekenen en herkeuring aanvragen bij de directie van het KWPN.
3. Herkeuring vangt aan met een eerste bezichtiging en kan vervolgd worden met een tweede bezichtiging.
4. De procedure tijdens de herkeuring is:
a. Tijdens de eerste bezichtiging voor:
- goedkeuring als 3 jarige volgens artikel H 15 lid 2 en 3;
- goedkeuring als 8 jarige of ouder volgens artikel H 19 lid 2 t/m 4;
- goedkeuring Engels- en Arabisch volbloed volgens artikel H 21 lid 3 t/m 5.
b. Tijdens de tweede bezichtiging voor:
- goedkeuring als 3 jarige volgens artikel H 16;
- goedkeuring als 8 jarige of ouder volgens artikel H20;
- goedkeuring Engels- en Arabisch volbloed volgens artikel H 22.
5. Nakomelingen zoals bedoeld in H 14, worden niet (opnieuw) door de hengstenherkeuringscommissie
beoordeeld. De hengstenherkeuringscommissie neemt het door de hengstenkeuringscommissie opgestelde
nakomelingenrapport mee in haar afweging.
6. Aan de herkeuring deelnemende hengsten dienen vooraf te voldoen aan:
a. Röntgenologisch onderzoek voor straalbeen en spat waarvan de criteria voor het onderzoek en de
beoordeling zijn omschreven in het Veterinair reglement.
b. Een genoomfokwaarde voor osteochondrose te hebben. Indien de verwantschap van de hengst en de
KWPN referentiepopulatie voor osteochondrose onvoldoende is of de betrouwbaarheid van de
genoomfokwaarde lager is dan 30% dient de hengst te voldoen aan de normen voor röntgenologisch
onderzoek voor osteochondrose, zoals omschreven in het Veterinair reglement.
Artikel H 26 - Herkansing of presentatie onder het zadel
1. Aan de herkansing of presentatie onder het zadel kunnen deelnemen drie- en vierjarige hengsten die
geregistreerd staan in één van de volgende boeken:
a. veulenboek van het KWPN;
b. register A van het KWPN;
c. veulenboek bij het KWPN-NA;
d. register A bij het KWPN-NA;
e. hoofdboek van een KWPN erkend stamboek met overeenkomstig fokdoel en/of discipline;
f. hoofdboek van een EU erkend stamboek met een overeenkomstig fokdoel en/of discipline;
g. hengsten die niet voldoen aan lid a t/m f, maar die wat betreft bloedvoering naar het
oordeel van de hengstenkeuringscommissie wel passen binnen de discipline dressuur kunnen middels
een besluit van het Algemeen Bestuur worden toegelaten voor deelname.
2. De herkansing of presentatie onder het zadel vindt plaats op de volgende momenten:
a. Voor driejarige hengsten in het najaar
b. Voor vierjarige hengsten in het voorjaar
c. Voor vierjarige hengsten in het najaar indien zij:
- zijn afgewezen tijdens of ná het voorgaande verrichtingsonderzoek of
- zijn teruggetrokken tijdens het voorgaande verrichtingsonderzoek.
3. De procedure tijdens de herkansing of presentatie onder het zadel is:
a. Beoordeling afstamming, verwachtingswaarde, verwantschaps-, en inteeltpercentage dressuur dressuur
aan de hand van beschikbare gegevens. Hierbij is inbegrepen beoordeling van beschikbare gegevens
van de voorouders in de moederlijn betreffende sportprestaties en exterieur.
b. Controle identiteit, signalement, bepalen stokmaat en aflezen transpondernummer.
c. Individuele beoordeling aan de hand op stand, in stap en draf op een vlakke verharde baan
(bestraat/geasfalteerd).
d. Beoordeling onder het zadel van de bewegingen.
e. Beoordeling instelling tijdens zadelpresentatie.
f. Groepsgewijze keuring in stap aan de hand.
4. De hengstenkeuringscommissie geeft een waarderingscijfer volgens de keuringsstandaard dressuur, zoals
nader geregeld in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur, op een schaal van 40 tot 100 in stappen van vijf
voor de kenmerken: exterieur en beweging (=gemiddelde stap, draf, galop en houding) en instelling.
5. De hengstenkeuringscommissie besluit over al dan niet doorverwijzen naar de aanlegtest na afweging van
de resultaten van:
a. de beoordeling tijdens de herkansing of presentatie onder het zadel van de kenmerken exterieur en
beweging (= gemiddelde van stap, draf, galop en houding) én
b. van de afstamming, verwachtingswaarde, verwantschaps-, en inteeltpercentage dressuur dressuur én
c. de instelling én
d. eerdere beoordelingen én
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e.

vergelijk met de overige hengsten welke deelnemen aan betreffende keuring en reeds eerder door het
KWPN goedgekeurde hengsten.
6. Hengsten die aangewezen worden voor de aanlegtest dienen:
a. Aan de voorwaarden voor de veterinaire criteria voor straalbeen en spat en voor ademhalingsapparaat,
geslachtsapparaat, sperma en klinische keuring, zoals omschreven in het Veterinair reglement vóór
aanvang van de aanlegtest te hebben voldaan.
b. Een genoomfokwaarde voor osteochondrose te hebben. Indien de verwantschap van de hengst en de
KWPN referentiepopulatie voor osteochondrose onvoldoende is of de betrouwbaarheid van de
genoomfokwaarde lager is dan 30% dient de hengst te voldoen aan de normen voor röntgenologisch
onderzoek voor osteochondrose, zoals omschreven in het Veterinair reglement.
7. Tegen de beslissing van de hengstenkeuringscommissie over aanwijzing voor de aanlegtest is geen beroep
mogelijk.
Artikel H 27 – Jonge paarden competitie
Voor hengsten zie artikel H 17 en 18.
Artikel H 28 – Heraanwijzing geëxporteerde hengsten.
1. Aan de heraanwijzing geëxporteerde hengsten kunnen deelnemen hengsten die eerder zijn aangewezen
voor het verrichtingsonderzoek maar die vóór deelname aan het verrichtingsonderzoek zijn geëxporteerd en
zijn goedgekeurd bij een stamboek dat in het land van vestiging is erkend door een bevoegde autoriteit en
waarvan minimaal 10 nakomelingen getoond kunnen worden.
2. De procedure voor heraanwijzing is:
a. beoordeling van de kenmerken exterieur en beweging (= gemiddelde van stap, draf, galop en houding);
b. beoordeling sport en/of fokkerijresultaten;
c. beoordeling -minimaal tien- nakomelingen;
d. beoordeling van de afstamming;
e. weging van alle andere eerder verzamelde informatie aangaande exterieur, aanleg, instelling,
afstamming en gezondheid.
3. De hengstenkeuringscommissie besluit over al dan niet aanwijzen voor de aanlegtest na
afweging van:
a. de afstamming, verwachtingswaarde, verwantschaps-, en inteeltpercentage dressuur dressuur én
b. de sport en fokkerijresultaten én
c. resultaat beoordeling nakomelingen én
d. vergelijk met de overige hengsten welke deelnemen aan betreffende keuring en reeds eerder door het
KWPN goedgekeurde hengsten én
e. de veterinaire criteria zoals omschreven in het Veterinair reglement.
4. Voor de heraanwijzing is geen keuring in beroep mogelijk.
Artikel VO 29 - Aanlegtest
1. Doel van de aanlegtest is het onderzoeken en vaststellen van de natuurlijke aanleg voor dressuur van de
onderzochte hengsten.
2. Tijdens de aanlegtest worden de hengsten volledig verzorgd en getraind door functionarissen die door het
KWPN zijn aangesteld. Geregistreerde laat het onderzoek volledig onafhankelijk uitvoeren.
3. De veterinaire begeleiding tijdens het onderzoek geschiedt volgens het Veterinair reglement.
4. Tijdens het onderzoek is de coördinator hengstenselectie het aanspreekpunt voor geregistreerde.
5. De training vindt plaats onder leiding van een trainingsleider en onder verantwoordelijkheid van de
hengstenkeuringscommissie.
6. De training bestaat uit vrije beweging, longeren, rijden (binnen en buiten) en beweging in de stapmolen.
7. Tegen de uitslag van de aanlegtest kan geen beroep worden aangetekend.
Artikel VO 30 - Deelname aanlegtest
1. Aan de aanlegtest kunnen deelnemen hengsten die hiervoor zijn aangewezen door de
hengstenkeuringscommissie:
a. na de tweede bezichtiging of
b. na de herkansing onder het zadel of
c. na de jonge paarden competitie of
d. door heraanwijzing van geëxporteerde hengsten of
e. in beroep door de hengstenherkeuringscommissie na de tweede bezichtiging of
f. op verzoek van de geregistreerde kan een hengst aan het vrijwillig onderzoek deelnemen mits de
hengst heeft deelgenomen aan het hengstenselectietraject en voldoet aan de nader omschreven
bepalingen zoals vastgelegd in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur.
2. Voor deelname aan de aanlegtest dient tevens voldaan te worden aan de normen voor het
ademhalingsapparaat, geslachtsapparaat en spermaproductie zoals omschreven in het Veterinair reglement.
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3. Voor deelname aan de aanlegtest dient tevens te worden voldaan aan de criteria voor het DNA en/of
bloedgroepenonderzoek zoals omschreven in het Registratiereglement.
4. Hengsten waarvan de afstammingsverificatie niet is afgerond kunnen op kosten en risico van geregistreerde
deelnemen.
5. Het Algemeen Bestuur kan vrijstelling verlenen voor Engels volbloedhengsten waarvan het DNA en/of
bloedgroepenonderzoek niet voltooid kan worden.
6. Om definitief tot de aanlegtest te worden toegelaten dienen de hengsten bij aanvang door hun eigen ruiter
onder het zadel te worden voorgereden. Beoordeeld wordt door de hengstenkeuringscommissie en/of
trainingsleider van het verrichtingsonderzoek of de hengst testbaar is. Hengsten die testbaar zijn worden
toegelaten tot de aanlegtest.
7. Om definitief tot de aanlegtest te worden toegelaten dienen de hengsten bij aanvang tevens een klinisch
onderzoek te ondergaan zoals omschreven in het Veterinair reglement. Hengsten die aan de normen
voldoen zoals omschreven in het Veterinair reglement worden toegelaten tot de aanlegtest.
8. Hengsten die fysiek aanwezig zijn bij de éérste aanlevering en niet tot de aanlegtest worden toegelaten,
kunnen binnen zeven dagen nogmaals aangeboden worden voor toelating aan de aanlegtest. In dit geval
wordt de duurt van het onderzoek met het gemiste aantal dagen verlengd.
9. Indien ingrepen of medicatie plaatsvinden na de aanmelding tot aan de aanlevering voor het
verrichtingsonderzoek dienen deze per omgaande schriftelijk aan het KWPN te worden gemeld, uiterlijk 24
uur voor deelname aan het evenement. Dit kan leiden tot uitsluiting of weigering van de aanlevering.
Het Algemeen Bestuur beslist dan over de toelating tot het evenement. De schriftelijke melding dient
minimaal te omvatten de naam van de behandelende veterinair of andere behandelaar, het middel of de
middelen die bij de behandeling zijn toegepast, de dosering en het tijdstip of de periode van behandeling.
Artikel VO 31 – Duur en inhoud aanlegtest
1. Hengsten die in het jaar van aanwijzing drie jaar worden of zijn en na de tweede bezichtiging zijn
aangewezen voor de aanlegtest dienen:
a. binnen twee maanden na aanwijzing voor de aanlegtest een onderzoek van circa 35 dagen te ondergaan
of
b. binnen vijftien maanden een onderzoek van circa 21 dagen te ondergaan met daaraan voorafgaand een
toelatingsbeoordeling onder het zadel.
2. Geregistreerde zorgt voor een ruiter voor de toelatingsbeoordeling die voorafgaat aan de circa 21 dagen
durende aanlegtest.
3. Tijdens de toelatingsbeoordeling beoordeelt de hengstenkeuringscommissie de hengsten op testbaarheid en
aanleg als dressuurpaard. Op basis van deze toelatingsbeoordeling én de presentatie onder het zadel
tijdens de aanlevering voor de aanlegtest bepaalt de hengstenkeuringscommissie of de hengst definitief
wordt toegelaten tot de aanlegtest van circa 21 dagen.
4. Hengsten die in het jaar van aanwijzing drie jaar worden of zijn en ná de herkansing onder het zadel zijn
aangewezen voor de aanlegtest dienen binnen twee maanden na aanwijzing een onderzoek te ondergaan
van circa 21 dagen.
5. Hengsten die in het jaar van aanwijzing vier, vijf, zes of zeven jaar worden of zijn dienen binnen vijf
maanden ná aanwijzing voor de aanlegtest een onderzoek te ondergaan van 21 dagen. Het aantal dagen
wordt per hengst door de hengstenkeuringscommissie vastgesteld.
6. Hengsten die in het jaar van aanwijzing acht jaar of ouder worden of zijn dienen binnen drie maanden na
aanwijzing voor de aanlegtest een onderzoek te ondergaan van vijf dagen.
7. Engels- en Arabisch volbloedhengsten die in het jaar van aanwijzing drie jaar of ouder worden of zijn
dienen binnen twee maanden na aanwijzing een onderzoek te ondergaan van 21 tot 35 dagen.
8. Hengsten die deelnemen aan het vrijwillig onderzoek op verzoek van de geregistreerde en vier of vijf jaar
zijn en hebben deelgenomen aan het hengstenselectietraject, dienen te voldoen aan de nader omschreven
bepalingen zoals vastgelegd in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur.
Artikel VO 32 – Beëindiging, doorverwijzing of verlenging aanlegtest
1. De aanlegtest wordt beëindigd indien:
a. een hengst naar het oordeel van de trainingsleider en de hengstenkeuringscommissie niet veilig getest
kan worden;
b. een hengst naar het oordeel van de hengstenkeuringscommissie onvoldoende natuurlijke aanleg toont
als dressuurpaard;
c. een hengst afwijkende beenstanden of hoefvormen ontwikkelt;
d. bij een hengst tijdens het onderzoek afwijkingen aan het ademhalingsapparaat worden vastgesteld;
e. van een hengst de opgegeven afstamming niet juist blijkt te zijn en geen nieuwe afstamming bekend is
of een eventueel nieuw vastgestelde afstamming naar het oordeel van de hengstenkeuringscommissie
niet acceptabel is;
f. geregistreerde het onderzoek beëindigt en de hengst ophaalt;
g. de hengst het onderzoekcentrum verlaten heeft tenzij dit voor aanvullend veterinair onderzoek is op
verzoek van en onder begeleiding van de veterinair adviseur van de hengstenkeuringscommissie;
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h. uit de steekproefsgewijze röntgenologische controle van het straalbeen en spat blijkt dat een hengst
niet meer voldoet aan de norm voor röntgenologisch onderzoek zoals omschreven in het Veterinair
reglement.
2. Een hengst wordt doorverwezen naar een volgende aanlegtest indien:
a. Om veterinaire reden het onderzoek niet kan worden voortgezet;
b. Een hengst nog niet sterk genoeg is om het onderzoek te vervolgen;
c. Een hengst een trainingsachterstand heeft opgelopen die binnen het onderzoek niet meer ingehaald kan
worden.
3. Een aanlegtest wordt maximaal met circa veertien dagen verlengd indien:
a. Een hengst om veterinaire reden die kort voor het eindexamen is ontstaan tijdens het eind examen niet
belast kan worden en naar het oordeel van de begeleidende dierenarts betreffende oorzaak binnen
zeven dagen volledig over kan zijn;
b. Uitsluitend het eindexamen wordt gemist kan de hengstenkeuringscommissie besluiten toch een
eindrapport van de aanlegtest op te stellen zonder verlenging van het onderzoek.
Artikel VO 33 – Beoordeling tijdens aanlegtest
1. De hengsten worden gedurende de aanlegtest meerdere keren beoordeeld door de
hengstenkeuringscommissie. Hiervan kan er een mondelinge rapportage gedaan worden aan de
geregistreerde van de hengst.
2. De hengstenkeuringscommissie wordt geadviseerd door testruiters die de hengsten enkele keren berijden.
3. De hengstenkeuringscommissie wordt tevens geadviseerd door de trainingsleider.
4. Van alle hengsten wordt het stalgedrag beoordeeld. Eventueel waargenomen stalondeugden worden
vastgelegd en gemeld.
5. De hengstenkeuringscommissie geeft voor dressuurhengsten die een onderzoek van circa eenentwintig
dagen of langer ondergaan een waarderingscijfer op een schaal van 0 tot 10 in stappen van 0,5 voor de
volgende kenmerken:
a. stap;
b. draf;
c. galop;
d. souplesse;
e. houding & balans;
f. rijdbaarheid en instelling;
g. aanleg als dressuurpaard.
6. De hengstenkeuringscommissie beoordeelt voor hengsten die een onderzoek van vijf dagen ondergaan
uitsluitend het stalgedrag.
7. De hengstenkeuringscommissie geeft voor Engels- en Arabische volbloedhengsten die een onderzoek van
circa eenentwintig dagen of meer ondergaan een waarderingscijfer op een schaal van 0 tot 10 in stappen
van 0,5 voor de volgende kenmerken:
a. stap;
b. draf;
c. galop;
d. houding & balans;
e. rijdbaarheid en instelling;
f. aanleg als dressuurpaard.
8. De onderlinge wegingsfactoren tussen de kenmerken worden nader uitgewerkt in het
Hengstenkeuringsbesluit dressuur.
9. Tijdens de aanlegtest worden verder de volgende beoordelingen uitgevoerd:
a. De actuele stokmaat wordt bepaald;
b. Er wordt een rapport van de moeder van de hengst opgemaakt;
c. Vaststelling exterieur en correctheid en de ontwikkeling daarvan tijdens het onderzoek;
d. Beoordeling actuele gegevens van de familie van de hengst;
10. Aan het einde van de aanlegtest wordt een eindrapportage opgemaakt op basis van alle beoordelingen.
Artikel G 34 – KWPN goedgekeurde hengst
1. Het besluit tot aanwijzing als KWPN goedgekeurde hengst in de discipline dressuur wordt genomen door het
Algemeen Bestuur op voordracht van de hengstenkeuringscommissie voor de discipline dressuur direct na
afloop van een aanlegtest.
2. Tegen de voordracht van de hengstenkeuringscommissie om een hengst niet aan te wijzen als KWPN
goedgekeurde hengst is beroep mogelijk. De geregistreerde kan binnen acht dagen na de keuring of na de
bekendmaking van de uitslag van de keuring schriftelijk beroep aantekenen en herbeoordeling aanvragen
bij de directie van het KWPN.
3. De hengstenherkeuringscommissie maakt een nieuwe voordracht over al dan niet goedkeuren van de
hengst aan de hand van dezelfde gegevens en informatiebronnen die de hengstenkeuringscommissie ter
beschikking stonden. De hengstenherkeuringscommissie toetst op procedurefouten en maakt een nieuwe
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afweging van alle beschikbare gegevens en kan in geringe maten afwijken van het resultaat van de
aanlegtest mits op andere onderdelen ruimschoots compensatie aanwezig is. De hengst zelf verschijnt niet
voor de hengstenherkeuringscommissie.
Om op de leeftijd van drie jaar als KWPN hengst discipline dressuur goedgekeurd te worden dient
betreffende hengst aan de volgende criteria te voldoen:
a. De hengst heeft een stokmaat van ten minste 1.60 m.
b. De hengst is vrij van uiterlijk waarneembare (erfelijke) gebreken en/of afwijkingen. Voorbeelden van
gebreken of afwijkingen worden gegeven in het Hengstenkeuringsbesluit springen.
c. De afstamming van de hengst is via DNA onderzoek geverifieerd en juist bevonden.
d. De hengst heeft voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in het veterinair reglement voor:
- veterinair klinisch onderzoek van ogen, mond, hart en geslachtsapparaat én
- onderzoek van het ademhalingsapparaat én
- onderzoek van het geslachtsapparaat én
- röntgenologisch onderzoek voor straalbeen en spat én
- het D-OC predicaat.
Indien de verwantschap tussen de hengst en de KWPN-referentiepopulatie voor osteochondrose
onvoldoende is of de betrouwbaarheid van de genoomfokwaarde voor osteochondrose lager is dan 30
% dan dient de hengst te voldoen aan de normen voor volledig röntgenologisch onderzoek, zoals
omschreven in het Veterinair reglement. De hengsten(her)keuringscommissie kan bij wijze van
uitzondering, een hengst met een genoomfokwaarde van 95 of lager voor osteochondrose goedkeuren
mits naar het oordeel van de hengsten(her)keuringscommissie ruimschoots compensatie aanwezig is.
e. De hengst heeft tijdens de aanlegtest minimaal 70 punten voor exterieur behaald.
f. De hengst heeft de aanlegtest volledig afgelegd en daarbij minimaal 75 punten behaald voor de
onderdelen zoals gespecificeerd in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur.
g. Het cijfer voor rijdbaarheid en bewerkbaarheid tijdens de aanlegtest is minimaal een zeven.
h. De hengst heeft tijdens de aanlegtest minimaal 70 punten voor exterieur behaald.
i. De hengst heeft een afstamming welke naar de inschatting van de hengsten(her)keuringscommissie
passend is om een bijdrage te kunnen leveren aan de fokkerij van dressuurpaarden. Hierbij is
inbegrepen beoordeling van beschikbare gegevens van de voorouders in de moederlijn betreffende
sportprestaties, exterieur en relevante gezondheidscriteria zoals omschreven in het Veterinair
reglement. Indien beschikbaar is tevens inbegrepen de verwachtingswaarde of de fokwaarde en het
inteelt-, of verwantschapspercentage.
j. De hengst kan na afweging van alle waarnemingen uit het gehele keuringstraject naar het oordeel van
de hengsten(her)keuringscommissie een bijdrage leveren aan de realisatie van het KWPN fokdoel voor
de discipline dressuur.
Om op de leeftijd van vier tot en met zeven jaar als KWPN goedgekeurde hengst discipline dressuur
aangewezen te worden dient betreffende hengst naast de in lid 4 genoemde criteria tevens naar het oordeel
van de hengstenkeuringscommissie in vergelijk met zijn leeftijdgenoten een zeer goede prestatie te hebben
behaald in de sport.
Om op de leeftijd van acht jaar of ouder als KWPN hengst discipline dressuur goedgekeurd te worden dient
betreffende hengst te voldoen aan de in lid 4 genoemde voorwaarden met uitzondering van sub f, g en h en
aan één van de volgende criteria:
a. Succesvol te presteren op minimaal Prix St.Georges/Intermediaire I-niveau of
b. Een bewezen prestatievererver te zijn in zijn ‘eigen’ fokgebied of land (twee jaar achtereen fokwaardedressuur met een positieve afwijking van tweemaal de standaarddeviatie en een
betrouwbaarheidspercentage boven de 75%) of
c. Met minimaal drie nakomelingen opgenomen te zijn in de WBFSH dressuurrankings.
Er kan uitzondering worden verleend ten aanzien van het D-OC predicaat en de norm voor exterieur en de
norm voor klinisch-, röntgenologisch-, cornageonderzoek en onderzoek geslachtsapparaat mits de hengst in
de sport extreem goed presteert of heeft gepresteerd of de hengst bewezen heeft zeer goede nakomelingen
te geven. Verleende uitzonderingen zijn openbaar.
Engels- en Arabisch volbloedhengsten dienen om in aanmerking te komen voor aanwijzing als KWPN
goedgekeurde hengst naar inschatting van de hengsten(her)keuringscommissie een bijdrage te kunnen
leveren aan de realisatie van het fokdoel rijpaard discipline dressuur en ze dienen te voldoen aan de in lid 4
genoemde voorwaarden met dien verstande dat het minimum benodigde aantal punten na de volledig
afgeronde aanlegtest zeventig is met minimaal een acht voor instelling. Aan Engels volbloedhengsten kan
dispensatie worden verleend ten aanzien van de afstammingsverificatie. Engels- en Arabisch
volbloedhengsten die vanwege een sportblessure geen volledige aanlegtest kunnen afleggen kunnen
vrijstelling krijgen voor delen van de aanlegtest mits ze zeer goed hebben gepresteerd in de rensport of de
dressuursport.
Op het moment van aanwijzing als KWPN goedgekeurde hengst stelt het KWPN vast onder welke naam de
hengst wordt goedgekeurd zoals omschreven in het Registratiereglement.
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9. Het Algemeen Bestuur kan goedgekeurde hengsten verplichten jaarlijks een spermaonderzoek te ondergaan
waarvan de criteria voor het onderzoek en de beoordeling van het sperma zijn omschreven in het Veterinair
reglement. De resultaten worden gepubliceerd in het verenigingsblad van het KWPN.
10. Indien beroep wordt aangetekend tegen het besluit tot afwijzing als KWPN goedgekeurde hengst voor een
hengst van drie tot en met zeven jaar oud welke niet heeft voldaan aan het criterium dat tijdens een
volledig afgeronde aanlegtest minimaal 75 punten behaald zijn voor de onderdelen zoals gespecificeerd in
het Hengstenkeuringsbesluit springen en minimaal 70 punten behaald moet zijn voor exterieur kan de
hengstenherkeuringscommissie in geringe mate afwijken van deze criteria mits op andere onderdelen
ruimschoots compensatie kan worden aangetoond.
11. KWPN goedgekeurde hengsten dienen als vierjarige en als vijfjarige deel te nemen aan door het Algemeen
Bestuur aan te wijzen competities tussen leeftijdgenoten tenzij goedkeuring later heeft plaatsgevonden.
Vierjarige hengsten die goedgekeurd zijn na afloop van de aanlegtest in het najaar, dienen als vier, vijf óf
zesjarige deel te nemen aan deze competities. Betreffende competities en het aantal wedstrijden worden
nader omschreven in het Hengstenkeuringsbesluit dressuur. Indien niet aan de verplichting tot deelname
wordt voldaan kan de hengst op voordracht van de hengstenkeuringscommissie op wacht worden gezet.
12. Het Algemeen Bestuur kan besluiten dat KWPN goedgekeurde hengsten tevens als zesjarige moeten moeten
deelnemen aan door het Algemeen Bestuur aan te wijzen competities tussen leeftijdsgenoten.
13. Van KWPN goedgekeurde hengsten worden beschikbare (genoom)fokwaarden gepubliceerd.
Artikel G 35 – KWPN erkende hengsten
1. Het besluit tot aanwijzing als KWPN erkende hengst in de discipline dressuur wordt genomen door het
Algemeen Bestuur op voordracht van de hengstenkeuringscommissie voor de discipline dressuur of op basis
van de WBFSH Sire Rankings dressuur. Tegen dit besluit kan geen beroep worden aangetekend.
2. Hengsten die voor KWPN erkende hengst worden aangeboden hoeven niet deel te nemen aan de eerste of
tweede bezichtiging of een aanlegtest.
3. Om als KWPN erkende hengst discipline dressuur aangewezen te worden dient betreffende hengst aan de
volgende criteria te voldoen:
a. de hengst heeft een stokmaat van ten minste 1.60 m;
b. de hengst kan na afweging van alle beschikbare informatie naar het oordeel van de hengstenkeuringscommissie een bijdrage leveren aan de realisatie van het KWPN fokdoel voor de discipline
dressuur;
c. de hengst presteert of heeft gepresteerd op minimaal Prix St.Georges/Intermediaire I-niveau en heeft
daarbij goede resultaten behaald of de hengst heeft meerdere nakomelingen die internationaal op Grand
Prix niveau presteren;
d. wanneer er reeds tien of meer geregistreerde nakomelingen zijn in binnen- of buitenland, dienen er
minimaal tien nakomelingen te zijn beoordeeld en het resultaat van die beoordeling, te zijn meegewogen
bij het besluit tot erkenning van de hengst;
e. de hengst heeft bij voorkeur tevens voldaan aan de voorwaarden voor röntgenologisch onderzoek zoals
omschreven in het Veterinair reglement of de uitslag van het onderzoek is bekend zodat deze openbaar
gemaakt kan worden. Aanwijzing als KWPN erkende hengst kan bij uitzondering ook indien geen
resultaten van röntgenologisch onderzoek bekend zijn.
f. de hengst is bij voorkeur tevens gegenotypeerd en er is een genoomfokwaarde voor osteochondrose
berekent, mits hij voldoende verwant is aan de populatie. Indien de verwantschap van de hengst en de
KWPN referentiepopulatie voor osteochondrose onvoldoende is of de betrouwbaarheid van de
genoomfokwaarde voor osteochondrose lager is dan 30%, wordt nakomelingenonderzoek voor
osteochondrose uitgevoerd, zoals omschreven in het Veterinair reglement.
4. Hengsten die een top tien positie hebben behaald op de WBFSH Sire ranking dressuur worden zonder
aanvullende eisen erkend als KWPN erkende hengst discipline dressuur.
5. KWPN erkende hengsten hebben in het KWPN registratieschema dezelfde status als KWPN goedgekeurde
hengsten.
6. Van KWPN erkende hengsten worden beschikbare (genoom)fokwaarden gepubliceerd.
7. KWPN erkende hengsten worden beoordeeld op hun fokresultaten wanneer er een betrouwbare fokwaarde
beschikbaar is en kunnen op grond daarvan hun status als KWPN erkende hengst behouden of verliezen.
Artikel N 36 - Beoordeling fokresultaten KWPN goedgekeurde hengsten
1. KWPN goedgekeurde hengsten worden beoordeeld op hun fokresultaten en kunnen op grond daarvan hun
status als KWPN goedgekeurde hengst behouden of verliezen of worden aangewezen als wachthengst.
Wachthengsten worden later opnieuw beoordeeld op hun fokresultaten en kunnen op grond daarvan hun
status als KWPN wachthengst behouden of opnieuw de status van KWPN goedgekeurde hengst verkrijgen of
de status als KWPN goedgekeurde hengst definitief verliezen.
2. De hengstenkeuringscommissie kan besluiten, indien onvoldoende nakomelingen voorhanden zijn, het
volgende jaar en eventueel in de jaren daarop volgend aanvullende inspecties van de nakomelingen uit te
voeren.
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3. De hengstenkeuringscommissie kan ontheffing van de beoordeling verlenen, indien bijzondere
omstandigheden hiertoe aanleiding geven of indien er minder dan tien nakomelingen aan de exterieurfokwaarde bijdragen. De beoordeling vindt plaats op het moment dat dit minimum is behaald.
4. De beoordeling op fokresultaten vindt op de volgende momenten plaats:
a. in het jaar waarin de eerste veulens geboren zijn
b. in het jaar waarin de oudste nakomelingen vier jaar zijn
c. in het jaar waarin de oudste nakomelingen zeven jaar zijn
d. in het jaar waarin de oudste nakomelingen elf jaar zijn
e. de gewrichtsaandoening osteochondrose op basis van genoomfokwaarde. Indien de verwantschap
tussen de hengst en de KWPN-referentiepopulatie voor osteochondrose onvoldoende is of de
betrouwbaarheid van de genoomfokwaarde voor osteochondrose lager is dan 30% vindt de beoordeling
op fokresultaten voor osteochondrose (mede) plaats op basis van nakomelingenonderzoek. Wijze van
uitvoering nakomelingenonderzoek is omschreven in artikel 3 van het Veterinair reglement.
5. Bij de beoordeling van veulens, vierjarigen en zevenjarigen wordt de hengst op advies van de
hengstenkeuringscommissie gehandhaafd voor de fokkerij of op wacht gesteld.
6. Bij de beoordeling van elfjarige nakomelingen wordt de hengst op advies van de
hengstenkeuringscommissie definitief goedgekeurd of definitief afgekeurd.
Artikel N 37 - Beoordeling nakomelingen; veulens
1. KWPN goedgekeurde hengsten dienen zo snel mogelijk na hun goedkeuring, eventueel al in het jaar van
goedkeuring, beoordeeld te worden op hun veulens middels een centrale en decentrale beoordeling.
2. Procedure van centrale beoordeling:
a. getoond moeten worden een selecte groep veulens;
b. alle te tonen veulens worden door de geregistreerde van de hengst aangewezen;
c. het aantal te tonen veulens wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
3. Voor de decentrale beoordeling worden ad random 25 veulens aangewezen en bij de fokkers thuis
beoordeeld.
4. Verzamelde gegevens kunnen worden benut voor de fokwaardeschatting.
Artikel N 38 - Beoordeling nakomelingen; vierjarige
1. Van KWPN goedgekeurde hengsten of wachthengsten worden vier jaar na de afronding van de beoordeling
op veulens, nakomelingen beoordeeld op de navolgende criteria:
a. De exterieur-fokwaarde, gebaseerd op minimaal tien nakomelingen van de hengst, in relatie tot die van
alle op vierjarige nakomelingen te beoordelen hengsten;
b. Het aantal stamboekmerries in relatie tot het aantal geregistreerde merrieveulens met hetzelfde
geboortejaar;
c. Het aantal stermerries in relatie tot het aantal stamboekmerries;
d. Het aantal vierjarige hengsten en ruinen, die middels een lineaire score aan de exterieur-fokwaarde
hebben bijgedragen;
e. Het aantal kenmerken waarvoor scores buiten de standaarddeviatie zijn behaald;
f. Eigen prestaties van de hengst (o.a. hengstencompetitie en kampioenschap jonge dressuurpaarden)
worden meegewogen.
Artikel N 39 - Beoordeling nakomelingen; zevenjarige
1. Van KWPN goedgekeurde hengsten of wachthengsten worden zeven jaar na de afronding van de
beoordeling op veulens, nakomelingen beoordeeld op de navolgende criteria:
a. De in dat jaar en alle voorafgaande jaren gerealiseerde fokwaarde-dressuur en de betrouwbaarheid
daarvan;
b. De fokwaarde-dressuur en de betrouwbaarheid daarvan, van alle op zevenjarige en jongere
nakomelingen te beoordelen hengsten, over dat jaar en alle voorafgaande jaren en de rangvolgorde die
de hengst daarin inneemt en jaarlijks heeft ingenomen;
c. De exterieur-fokwaarde van de hengst in relatie tot die van alle op zevenjarige en jongere
nakomelingen te beoordelen hengsten.
Artikel N 40 - Beoordeling nakomelingen; elfjarige
1. Van KWPN goedgekeurde hengsten of wachthengsten worden elf jaar na de afronding van de beoordeling op
veulens, nakomelingen beoordeeld op de navolgende criteria:
a. De in dat jaar en alle voorafgaande jaren gerealiseerde fokwaarde-dressuur en de betrouwbaarheid
daarvan;
b. De fokwaarde-dressuur en de betrouwbaarheid daarvan, van alle op elfjarige en jongere nakomelingen
te beoordelen hengsten, over dat jaar en alle voorafgaande jaren en de rangvolgorde die de hengst
daarin inneemt en jaarlijks heeft ingenomen;
c. De exterieur-fokwaarde van de hengst in relatie tot die van alle op elfjarige en jongere nakomelingen te
beoordelen hengsten;
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d. Eventueel in andere sportdisciplines behaalde resultaten van de nakomelingen.
2. De criteria ten aanzien van de fokwaarden worden nader uitgewerkt in artikel 7 van het
Hengstenkeuringsbesluit dressuur.
Artikel N 41 - Op wacht zetten en intrekken goedkeuring
1. Het bestuur kan op de in de artikelen N 37 t/m N 39 genoemde beoordelingsmomenten, op advies van de
hengstenkeuringscommissie, besluiten een KWPN goedgekeurde hengst:
a. te handhaven;
b. op wacht te zetten;
c. af te voeren indien bij de nakomelingen erfelijke gebreken zijn geconstateerd.
2. Het bestuur kan op het in artikel N 40 genoemde beoordelingsmoment, op advies van de
hengstenkeuringscommissie, besluiten een hengst op de lijst van KWPN goedgekeurde/erkende hengsten:
a. te handhaven;
b. af te voeren.
3. De status van een hengst blijft gehandhaafd bij:
a. export;
b. overlijden;
c. terugtrekking uit de fokkerij.
4. Een hengst komt weer in beoordeling bij het punt waar hij voor export/overlijden gebleven was bij:
a. terugkeer in Nederland;
b. indien de hengst na export meer dan tien veulens per jaar in Nederland voortbrengt;
c. indien de hengst na overlijden meer dan tien veulens per jaar in Nederland voorbrengt.
5. Veulens die verwekt zijn ná het op wacht zetten, worden geregistreerd in het register B. Als een hengst bij
een later selectiemoment opnieuw wordt goedgekeurd, worden de in het register B ingeschreven
nakomelingen overgeheveld naar het boek/register waarin het veulen zou zijn geregistreerd wanneer de
hengst niet op wacht stond.
6. De gehandhaafde en op wacht gezette hengsten worden bij elk voor hen van toepassing zijnde
selectiemoment opnieuw beoordeeld.
Artikel N 42 - Herbeoordeling op nakomelingen
1. Een geregistreerde kan voor de beoordeling op nakomelingen zoals omschreven in de artikelen N 37 t/m N
40 herbeoordeling aanvragen, de procedure is als volgt;.
a. De herbeoordeling wordt uitgevoerd door de hengstenherkeuringscommissie.
b. De hengstenherkeuringscommissie beslist voor de in de artikelen N 37 t/m N 40 omschreven
beoordelingen aan de hand van dezelfde gegevens en criteria als de hengstenkeuringscommissie.
c. Voor de herbeoordeling van veulens dienen alle voor de eerste beoordeling aangewezen veulens aan de
hengstenherkeuringscommissie getoond te worden.
d. De geregistreerde van de hengst kan de collectie aanvullen met maximaal tien door hem geselecteerde
veulens. Deze veulens hoeven niet dezelfde te zijn als bij de eerste beoordeling.
2. Namens het Algemeen Bestuur wordt het besluit van de hengstenherkeuringscommissie schriftelijk aan de
geregistreerde medegedeeld.
Artikel P 43 - Predicaten
1. Predicaten zijn onderscheidingen die verleend worden aan paarden die zich binnen een groep positief
onderscheiden.
2. Predicaten kunnen worden toegekend na beoordeling door de hengsten(her)keuringscommissie.
3. Predicaten worden vermeld op het registratiebewijs en in de KWPN database.
Artikel P 44 - Vermelding 2e bezichtiging en sterpredicaat veulenboekhengsten
1. Criteria voor toekenning sterpredicaat door de hengsten(her)keuringscommissie tijdens een eerste
bezichtiging aan veulenboekhengsten die volgens de keuringsstandaard dressuur:
a. een minimale stokmaat hebben van 1.60 m en
b. tijdens de eerste bezichtiging minimaal 70 punten voor exterieur hebben behaald en
c. tijdens dezelfde eerste bezichtiging als onder b. minimaal 75 punten voor beweging hebben behaald.
Artikel P 45 - Vermelding 2e bezichtiging en sterpredicaat register A hengsten
1. Criteria voor toekenning sterpredicaat door de hengsten(her)keuringscommissie tijdens een eerste
bezichtiging aan register A hengsten die volgens de keuringsstandaard dressuur:
a. een minimale stokmaat hebben van 1.60 m én
b. tijdens de eerste bezichtiging minimaal 70 punten voor exterieur hebben behaald én
c. tijdens dezelfde eerste bezichtiging als onder b. minimaal 75 punten voor beweging hebben behaald én
d. voldoen aan de normen voor het D-OC predicaat en röntgenologisch onderzoek voor straalbeen en spat,
zoals omschreven in het Veterinair reglement, tenzij de vader van betreffende hengst aantoonbaar aan
desbetreffende normen van het röntgenologisch onderzoek heeft voldaan. Indien de verwantschap
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tussen de hengst en de KWPN-referentiepopulatie voor osteochondrose onvoldoende is of de
betrouwbaarheid van de genoomfokwaarde voor osteochondrose lager is dan 30% dan dient de hengst
te voldoen aan de normen voor volledig röntgenologisch onderzoek, zoals omschreven in het Veterinair
reglement, tenzij de vader van betreffende hengst aantoonbaar aan desbetreffende normen van het
röntgenologisch onderzoek heeft voldaan én
de hengst is geslaagd voor een aanlegtest in de discipline dressuur binnen de fokrichting rijpaard, of
een sportprestatie heeft geleverd welke gelijk is aan de voor een keurmerrie vereiste sportprestatie,
tenzij de vader:
- In de Grand Prix op een CDI een minimumscore van 65% heeft behaald óf
- De hengst is een bewezen vererver in zijn ‘eigen’ fokgebied of land (twee jaar achtereen fokwaardedressuur met een positieve afwijking van tweemaal de standaarddeviatie en een
betrouwbaarheidspercentage boven de 75%) óf
- Van betreffende hengst zijn minimaal drie nakomelingen opgenomen in de WBFSH Rankings in de
discipline dressuur.

Artikel P 46 – Predicaten goedgekeurde hengsten
1. De hengstenkeuringscommissie kan predicaten voor goedgekeurde hengsten verlenen:
a. Het keurpredicaat wordt toegekend aan hengsten wanneer de:
- eerste jaargang nakomelingen minstens zeven jaar is.
- exterieurvererving van de nakomelingen zich positief onderscheidt.
- sportvererving van de nakomelingen zich positief onderscheidt.
- hengst een fokwaarde-dressuur heeft vanaf 140 met een betrouwbaarheid van minstens 85%.
- het voldoen aan de eisen op het punt van de fokwaarde-dressuur houdt geen automatische
toekenning in, exterieurvererving speelt bij de toekenning een belangrijke rol.
b. Het preferentpredicaat wordt toegekend aan keurhengsten wanneer de:
- eerste jaargang nakomelingen minstens 11 jaar is.
- exterieurvererving van de nakomelingen zich positief onderscheidt.
- sportvererving van de nakomelingen zich positief onderscheidt.
- hengst een fokwaarde-dressuur heeft vanaf 140 met een betrouwbaarheid van minstens 85%.
c. Het predicaat preferent overschrijft het predicaat keur.
d. De predicaten kunnen postuum worden toegekend.
Artikel P 47 – D-OC predicaat
1. Het predicaat D-OC kan vanaf geboorte toegekend worden aan bij het KWPN geregistreerde paarden die
voldoende verwant zijn aan de KWPN referentiepopulatie voor osteochondrose en met een
genoomfokwaarde voor osteochondrose welke op enig moment hoger is dan 95 met een betrouwbaarheid
welke hoger is dan 29 %.
2. De aanvraag voor het predicaat D-OC dient schriftelijk te geschieden bij het stamboekbureau via
MijnKWPN.
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