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SELECTIEREGLEMENT KWPN GELDERS PAARD:
MERRIES, VEULENS, RUINEN EN NIET-GOEDGEKEURDE-HENGSTEN
Artikel A 1 - Reglement en Merriekeuringsbesluit
1. Dit Selectiereglement is van toepassing op merries, veulens, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten van de
fokrichting Gelders paard.
2. De bepalingen, die op merries, veulens, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten binnen de fokrichting
Gelders paard van toepassing zijn, zijn opgenomen in dit Selectiereglement en worden jaarlijks op
onderdelen nader uitgewerkt in het Merriekeuringsbesluit Gelders paard 20xx, waarbij het jaartal aangeeft in
welk jaar het Merriekeuringsbesluit van toepassing is. Het van toepassing zijnde Merriekeuringsbesluit
Gelders paard wordt in dit reglement nader aangeduid als: Merriekeuringsbesluit Gelders paard.
3. Voor het selectiebeleid en de keuring van merries, veulens, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten binnen
de fokrichting Gelders paard zijn zowel van toepassing de bepalingen in dit Selectiereglement en de
bepalingen van het Merriekeuringsbesluit Gelders paard, als de bij het beoordelen van een merrie, veulen,
ruin of niet-goedgekeurde hengst ter zake door het Algemeen Bestuur, de keuringscommissie en de
herkeuringscommissie genomen besluiten.
4. Dit Selectiereglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Ledenraad. Het Merriekeuringsbesluit Gelders
paard wordt vastgesteld en gewijzigd door het Algemeen Bestuur.
5. In gevallen waarin dit Selectiereglement of het Merriekeuringsbesluit Gelders paard niet voorziet, beslist het
Algemeen Bestuur.
6. De in dit Selectiereglement opgenomen A-artikelen zijn van toepassing op zowel merries, veulens, ruinen en
niet-goedgekeurde hengsten. Naast de algemene A-artikelen zijn de in dit reglement opgenomen M-artikelen
specifiek van toepassing op merries, de V-artikelen specifiek op veulens en de R-artikelen specifiek op
ruinen en niet-goedgekeurde hengsten. De P-artikelen zijn van toepassing op het verlenen van een
predicaat.
Artikel A 2 - Fokdoel
1. Het fokdoel algemeen:
a. is gericht op een veelzijdig inzetbaar paard;
b. met een constitutie die tot doel heeft een langdurige bruikbaarheid te bevorderen;
c. met een karakter dat de wil en de mogelijkheid tot presteren in harmonie met de ruiter/rijder 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 binnen de fokrichting Gelders paard richt zich op de hoogst mogelijke genotypische en
fenotypische aanleg als Gelders paard onder het zadel en in het tuig 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 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.
Artikel A 3 - Selectie
1. Het selecteren van een merrie, veulen, ruin of niet-goedgekeurde 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 merrie, veulen, ruin of niet-goedgekeurde hengst geschiedt - met inachtneming van
dit Selectiereglement en het Merriekeuringsbesluit Gelders paard - door een onafhankelijke
keuringscommissie en in beroep door een onafhankelijke herkeuringscommissie. 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 merrie, veulen, ruin of niet-goedgekeurde 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 merrie, veulen, ruin of niet-goedgekeurde
hengst is ingeschreven.
4. Tenzij anders is bepaald en mits aan de voorwaarden van de desbetreffende keuring wordt voldaan, mag
een geregistreerde met een merrie, veulen, ruin of niet-goedgekeurde hengst jaarlijks aan een keuring
deelnemen, zij het per jaar slechts éénmaal wanneer het eenzelfde selectietraject betreft. Elke deelname
wordt door het stamboekbureau geregistreerd. De binnen één type keuring behaalde hoogste score geldt. Er
gelden 2 uitzonderingen:
a. merries en ruinen die in hetzelfde jaar aan een stamboekkeuring deelnemen, kunnen na deelname aan
een EPTM binnen datzelfde jaar nogmaals voor een stamboekkeuring worden aangeboden mits zij
geslaagd zijn voor de EPTM;
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b.

5.
6.
7.

8.

merries, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten die in hetzelfde jaar aan een stamboekkeuring
deelnemen, kunnen na deelname aan een IBOP binnen datzelfde jaar nogmaals voor een
stamboekkeuring worden aangeboden mits zij geslaagd zijn voor de IBOP.
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.
Tegen de uitslag van een keuring c.q. tegen het opschorten van een beoordeling of een selectieproces kan
uitsluitend - binnen de gestelde termijn - beroep worden aangetekend indien dit in dit Selectiereglement
uitdrukkelijk is bepaald.
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 keuringscommissie,
herkeuringscommissie of Algemeen Bestuur ten aanzien van de selectie of keuring van de merrie, veulen,
ruin of niet-goedgekeurde hengst genomen beslissing en voor een al dan niet toegekend predicaat.
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 (be)rijder 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 of 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/of de beweging en/of het springen in relatie tot het
fokdoel Gelders paard, waarbij het paard of zijn nakomelingen aan de hand, in vrijheid of onder het zadel of
aangespannen worden getoond. Tevens wordt beoordeeld of gebreken of afwijkingen aanwezig zijn.
3. Een keuring van een merrie, veulen, ruin of niet-goedgekeurde hengst in de fokrichting Gelders paard vindt
plaats volgens de keuringsstandaard Gelders paard, zoals vermeld in het Merriekeuringsbesluit Gelders
paard.
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. Op één dag en op
één locatie kunnen meerdere keuringen plaatsvinden.
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, geslacht,
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 reglement beschreven keuringen zijn openbaar en worden gepubliceerd in het
periodiek en/of op de website van het KWPN.
Artikel A 5 - Keuringen en fokrichtingen
1. Keuringen vinden plaats binnen de fokrichting Gelders paard.
2. Aan keuringen binnen de fokrichting Gelders paard kunnen deelnemen paarden die geregistreerd staan in de
fokrichting Gelders paard.
3. Aan keuringen binnen de fokrichting Gelders paard kunnen tevens deelnemen paarden die geregistreerd
staan in de fokrichting tuigpaard of in de fokrichting rijpaard in de discipline dressuur of springen, mits
wordt voldaan aan de eisen voor registratie in fokrichting Gelders paard zoals omschreven in het
Registratiereglement.
Artikel A 6 - Voorwaarden deelname aan een keuring Gelders paard
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 Veterinairreglement 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
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;
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c. transpondernummer (indien aanwezig);
d. afstamming in 3 generaties;
e. registratienummer van het paard en van ouders-, groot- en overgrootouders.
4. 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.
5. Register B merries, -veulens, -ruinen en niet-goedgekeurde hengsten kunnen niet deelnemen aan
keuringen, met uitzondering van de in artikel M 20 en M 21 bedoelde register B merries. Nakomelingen van
register B merries kunnen wel deelnemen aan keuringen, mits de vader van betreffende nakomeling is
goedgekeurd of erkend bij het KWPN dan wel is goedgekeurd in het hoofdboek bij een KWPN- of EU erkend
stamboek met overeenkomstig fokdoel en wordt voldaan aan de voorwaarden voor betreffende keuring.
Artikel A 7 - Overige voorwaarden deelname aan een keuring Gelders paard
1. Paarden dienen ingevlochten ter keuring te verschijnen, tenzij er sprake is van een thuiskeuring.
2. Het gebruik van een kunststaart of kunsthaar in de manen is toegestaan, mits gemeld bij aanmelding.
3. Keuring van een paard aan de hand geschiedt zonder enige vorm van beenbeschermers of bandages.
4. Keuring van een paard jonger dan twee jaar geschiedt zonder enige vorm van beenbeschermers of
bandages.
5. Bij keuring van een paard van twee jaar en ouder in vrijheid c.q. vrijspringen en onder het zadel zijn
uitsluitend standaard peesbeschermers aan de voorbenen toegestaan.
6. Normaal beslag (zónder, met één lip of met twee lippen) is toegestaan bij paarden die in het jaar dat zij ter
keuring worden aangeboden de leeftijd van drie jaar bereiken.
7. Voor Gelderse paarden is een ijzer met een maximale dikte van 8 mm toegestaan.
8. Bij beoordeling op een grasbaan is scherp zetten toegestaan.
9. Bij een keuring aan de hand worden paarden voorgebracht door maximaal twee begeleiders. Bij keuring in
vrij bewegen c.q. vrij springen wordt één begeleider in de baan toegelaten. De begeleider die het paard vast
heeft, dient in het wit gekleed te zijn met sportschoenen. De andere begeleider dient representatief gekleed
te zijn.
10.
Beperkt gebruik van een originele zweep of klein rammeldoosje als hulpmiddel is toegestaan, tenzij de
keuringscommissie verzoekt geen hulpmiddelen te gebruiken.
11.
Tijdens een keuring dienen de aanwijzingen van KWPN functionarissen te worden opgevolgd.
Artikel A 8 - Aanmelding
1. Aanmelding voor keuringen geschiedt schriftelijk of elektronisch bij het stamboekbureau of, indien
aangegeven, het regiosecretariaat. 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 keuringscommissie.
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 beoordeling
schriftelijk juist en volledig gemeld te worden overeenkomstig de in het Veterinairreglement omschreven
wijze, op straffe van uitsluiting.
Artikel A 9 - 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(n) betrokken is in een tuchtzaak
in het kader van het Tuchtreglement van het KWPN of indien sprake is van veterinaire (be)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 (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.
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Artikel A 10 Keuringscommissie en herkeuringscommissie
1. Een keuring wordt uitgevoerd door de keuringscommissie en in beroep door de herkeuringscommissie.
2. De keuringscommissie en de herkeuringscommissie kunnen zich doen bijstaan door:
a. adviseurs;
b. inspecteur;
c. veterinair adviseurs;
d. coördinatoren merrieselectie;
e. trainingsleider;
f. testruiters.
3. Het KWPN kent voor de fokrichting Gelders paard een juryledenlijst. De juryledenlijst wordt vastgesteld door
het Algemeen Bestuur op voordracht van de directie. Per keuring voor merries, veulens, ruinen of nietgoedgekeurde hengsten wordt uit de juryledenlijst door de directie een keuringscommissie samengesteld.
4. Bij herkeuring van een merrie wordt de herkeuringscommissie anders samengesteld dan de
keuringscommissie.
5. Het Algemeen Bestuur stelt voor de fokrichting Gelders paard een inspecteur aan. De inspecteur maakt deel
uit van de juryleden, zoals vermeld op de juryledenlijst.
6. De trainingsleider wordt benoemd door het Algemeen Bestuur.
7. De testruiters worden benoemd door het Algemeen Bestuur.
Artikel A 11 - 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 12 - Soorten keuringen Gelders paard
1. Het KWPN kent de volgende keuringen voor veulens:
a. veulenkeuring (VK); keuring van veulens;
b. nationale veulenkeuring (NVK); keuring van veulens ter bepaling van de nationale veulenkampioen.
2. Het KWPN kent de volgende keuringen voor merries:
a. stamboekkeuring (SK): keuring ten behoeve van opname c.q. registratie in het stamboek (één der
registers van het KWPN);
b. thuiskeuring (TK): keuring op locatie;
c. exportkeuring (EXK); volledige keuring op locatie voor paarden die aantoonbaar geëxporteerd worden;
d. register-B-keuring (RBK): keuring voor paarden geregistreerd in het Register B;
e. predicaatkeuring (PK): keuring ten behoeve van predicaatverlening;
f. centrale Keuring (CK) = DvhGP; keuring van Gelderse paarden ten behoeve van predicaatverlening en
afvaardiging naar de nationale merrie keuring (NMK);
g. nationale merriekeuring (NMK): keuring ter bepaling van de nationale kampioenen in verschillende
rubrieken;
h. nakeuring: extra keuringsdag voor paarden die wegens ziekte of andere omstandigheden zijn
doorverwezen naar de nakeuring;
i. herkeuring: keuring in beroep;
j. aanlegtesten: keuring tijdens verrichtingen onder het zadel en/of aangespannen met als doel de
natuurlijke aanleg voor gebruiks- en sportkenmerken te schatten.
3. Het KWPN kent de volgende keuringen voor ruinen en niet-goedgekeurde hengsten:
a. ruinenkeuring (RK); keuring van ruinen en niet-goedgekeurde hengsten.
b. nadere specificaties omtrent de ruinenkeuring zijn omschreven in artikel R 29 van dit selectiereglement
4. Het KWPN kent tevens thuiskeuring voor specifieke situaties.
5. Het Algemeen Bestuur is bevoegd nieuwe keuringen toe te voegen.
Artikel V 13 - Veulenkeuring (VK)
1. Aan Veulenkeuringen kunnen deelnemen veulens (merrieveulens en hengstveulens) die ten tijde van de
keuring ten minste één maand oud zijn en die:
a. bij het KWPN geregistreerd zijn in de fokrichting Gelders paard en
b. bij het KWPN geregistreerd zijn in het veulenboek of register A of schriftelijk voor registratie bij het
KWPN zijn aangemeld en voldoen aan de eisen voor registratie in het veulenboek of register A.
c. geregistreerd staan in de fokrichting tuigpaard of in de fokrichting rijpaard in de discipline dressuur of
springen, mits wordt voldaan aan de eisen voor registratie in de fokrichting Gelders paard zoals
beschreven in het registratiereglement.
2. Veulens worden ter keuring gepresenteerd met hun (draag/pleeg)moeder.
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3. Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen leeftijds- en/of geslachtsgroepen worden gemaakt.
4. De procedure van keuren is als volgt:
a. facultatief groepsgewijs rondstappen, maximaal vijftien veulens per groep;
b. individuele beoordeling aan de hand op stand en in stap;
c. individuele beoordeling in vrije beweging in draf en galop;
d. groepsgewijs rondstappen, maximaal vijftien veulens per groep.
5. Indien het aantal veulens per rubriek meer dan vijftien bedraagt, komen uit alle groepen van een rubriek de
door de keuringscommissie te bepalen betere veulens terug in een extra keuring. Hierbij worden veulens
definitief geplaatst en er wordt beslist over eventuele afvaardiging naar een vervolgkeuring.
6. Per veulen wordt exterieur en beweging beoordeeld volgens de keuringsstandaard Gelders paard en
vergeleken met de andere veulens. Op basis daarvan worden de veulens geplaatst op kwaliteitsvolgorde en
afhankelijk van de kwaliteit vindt uitnodiging plaats voor CK of NVK
7. Veulens die geregistreerd staan in de fokrichting tuigpaard of de fokrichting rijpaard in de discipline dressuur
of springen en waarvan het exterieur en de beweging naar het oordeel van de keuringscommissie past
binnen het fokdoel en de keuringsstandaard Gelders paard worden overgeschreven in de fokrichting Gelders
paard.
Artikel V 14 - Nationale Veulenkeuring (NVK)
1. Aan de Nationale Veulenkeuring kunnen deelnemen veulens die bij het KWPN in de fokrichting Gelders paard
in het veulenboek of register A geregistreerd zijn en die door de keuringscommissie tijdens de CK of via een
daarvoor aangewezen veulenkeuring zijn uitgenodigd.
2. De procedure en wijze van beoordelen is gelijk aan de procedure tijdens veulenkeuringen. De veulens
worden geplaatst op kwaliteitsvolgorde.
Artikel M 15 - Stamboekkeuring (SK)
1. Aan een stamboekkeuring kunnen deelnemen merries, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten die in het jaar
van keuren de leeftijd van ten minste drie jaar bereiken 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;
f. hoofdboek van een EU erkend stamboek met overeenkomstig fokdoel.
2. De procedure tijdens de stamboekkeuring is:
a. controle identiteit, signalement, vaccinaties, gebit en bepalen stokmaat, aflezen transpondernummer
en, indien van toepassing, het nemen van een haarmonster t.b.v. DNA-onderzoek;
b. individuele keuring aan de hand op stand, in stap en draf op een verharde vlakke baan
(bestraat/geasfalteerd), die voldoende breed en lang is;
c. individuele keuring van de beweging in vrijheid en facultatief vrijspringen in een binnenbaan;
d. groepsgewijze beoordeling in stap aan de hand.
3. Indien een stamboekkeuring plaatsvindt direct aansluitend aan een aanlegtest is het bepaalde in artikel M
15, lid 2.c niet van toepassing.
4. Per paard worden door de keuringscommissie een lineair scoreformulier, zoals nader geregeld in het
Merriekeuringsbesluit Gelders paard ingevuld en een waarderingscijfer gegeven volgens de
keuringsstandaard Gelders paard, zoals nader geregeld in het Merriekeuringsbesluit Gelders paard op een
schaal van 40 tot 100 in stappen van vijf voor de kenmerken: exterieur en beweging (= gemiddelde van
stap, draf, galop en houding) en facultatief vrijspringen.
5. Zogende merries dienen tijdens de keuring van het vrijspringen zonder veulen in de baan te verschijnen.
Artikel M 16 - Vrijstelling beweging stamboekkeuring
1. Tijdens de stamboekkeuring is op verzoek van de geregistreerde vrijstelling mogelijk van:
a. vrij bewegen, indien het paard een sportpredicaat heeft of een IBOP/EPTM predicaat heeft.
2. Tijdens de stamboekkeuring is op verzoek van de geregistreerde uitsluitend voor stamboekopname
vrijstelling van vrij bewegen mogelijk indien het paard chronisch kreupel is, welke kreupelheid op basis van
een bij aanmelding ingeleverde schriftelijke veterinaire verklaring van de Faculteit der Diergeneeskunde of
een door de Stichting Paard van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
erkende persoon of instelling in Nederland aantoonbaar niet is veroorzaakt door een erfelijke oorzaak.
Betreffende veterinaire verklaring dient minimaal de oorzaak van de kreupelheid en de prognose te
omvatten. Het KWPN heeft het recht op kosten van de geregistreerde nader onderzoek uit te laten voeren.
Artikel M 17 - Voorwaarden stamboekopname merries
1. Criteria voor opname in het stamboek voor merries die in het veulenboek geregistreerd staan:
a. de merrie voldoet aan de eisen voor registratie in de fokrichting Gelders paard zoals beschreven in het
Registratiereglement;
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b.
c.

de merrie heeft een stokmaat van ten minste 1.58 m;
de merrie is tijdens een stamboekkeuring door een keuringscommissie vrij gebleken van uiterlijk
waarneembare (erfelijke) gebreken en/of afwijkingen. Voorbeelden van gebreken of afwijkingen worden
gegeven in het Merriekeuringsbesluit Gelders Paard;
d. de merrie heeft tijdens een stamboekkeuring minimaal 50 punten voor exterieur gehaald;
e. de merrie heeft tijdens dezelfde stamboekkeuring als onder d. minimaal 50 punten voor beweging,
tenzij vrijstelling is verleend voor beweging.
2. Indien een in het KWPN veulenboek of register A geregistreerde merrie aan alle bovengenoemde criteria
voldoet, wordt zij geregistreerd in het stamboek in de fokrichting Gelders paard.
3. Er gelden aanvullende criteria voor merries die geregistreerd staan:
a. bij het KWPN-NA;
b. of bij een KWPN- of EU erkend stamboek met overeenkomstig fokdoel en/of discipline.
4. De in lid 3 bedoelde merries dienen tevens te voldoen aan de volgende aanvullende criteria. Merries die nog
niet aan de aanvullende criteria hebben voldaan, kunnen deelnemen aan de stamboekkeuring, maar worden
nog niet in het stamboek opgenomen. Registratie in het stamboek heeft eerst plaats nadat aan navolgende
aanvullende criteria is voldaan.
a. de merrie voldoet aan de normen voor het PROK predicaat, zoals omschreven in het
Veterinairreglement, tenzij de vader van betreffende merrie aantoonbaar aan desbetreffende normen
van het röntgenologisch onderzoek heeft voldaan zoals omschreven in het Veterinairreglement;
b. de merrie is geslaagd voor een aanlegtest binnen de fokrichting Gelders paard, of heeft een
sportprestatie geleverd welke gelijk is aan de voor het predicaat Keur vereiste sportprestatie, tenzij de
vader van betreffende merrie aantoonbaar heeft gepresteerd/presteert op 1.40 m niveau springen of op
ZZ Zwaar dressuur niveau of een hoge prestatie in de aangespannen sport (nationaal niveau) of in de
samengestelde wedstrijdsport (nationaal niveau) of naar het oordeel van de
hengstenkeuringscommissie in de fokrichting Gelders paard een bewezen prestatie vererver is.
Artikel M 18 – Thuiskeuring
1. Thuiskeuring: zijnde een keuring van paarden op locatie van geregistreerde van betreffend paard of op een
lokale verzamellocatie.
2. Op de keuringslocatie dient een verharde vlakke baan (bestraat/geasfalteerd) die voldoende breed en lang is
aanwezig te zijn.
3. De procedure en beoordeling tijdens een thuiskeuring is gelijk aan een stamboekkeuring met uitzondering
van het vrij bewegen/vrij springen en het groepsgewijs rondstappen.
4. Op basis van een thuiskeuring kunnen paarden worden opgenomen in het stamboek indien ze voldoen aan
de criteria voor stamboekopname en kunnen paarden tevens ster worden verklaard indien ze voldoen aan de
criteria van het IBOP-, EPTM- en Sportpredicaat én minimaal 70 punten hebben behaald voor het exterieur.
5. Voorwaarden voor thuiskeuringen worden nader uitgewerkt in het Merriekeuringsbesluit Gelders paard.
Artikel M 19 – Exportkeuring
1. Exportkeuring: zijnde een keuring voor drie jaar en oudere paarden die aantoonbaar geëxporteerd zullen
worden voordat de eerstvolgende stamboekkeuring plaatsvindt.
2. Op de keuringslocatie dient een verharde vlakke baan (bestraat/geasfalteerd) die voldoende breed en lang is
en een zandbaan van circa 15/30 meter aanwezig te zijn.
3. De procedure en beoordeling tijdens een exportkeuring is gelijk aan een stamboekkeuring met uitzondering
van groepsgewijs rondstappen.
4. Op basis van een exportkeuring kunnen 3 jaar en oudere paarden worden opgenomen in het stamboek
indien ze voldoen aan de criteria voor stamboekopname en kunnen paarden tevens ster en/of (voorlopig)
keur worden verklaard indien ze voldoen aan de criteria.
Artikel M 20 – Register-B-keuring (RBK)
1. Aan een registerkeuring kunnen deelnemen merries die in het jaar van keuren de leeftijd van ten minste
drie jaar bereiken en geregistreerd staan in Register B, tenzij de vader is afgekeurd op nakomelingen.
2. De procedure tijdens de registerkeuring is:
a. controle identiteit, signalement, vaccinaties, gebit en bepalen stokmaat, aflezen transpondernummer
en, indien van toepassing, het nemen van een haarmonster t.b.v. DNA-onderzoek;
b. individuele keuring aan de hand opstand, in stap en draf op een vlakke verharde
(bestrate/geasfalteerde) baan, die voldoende breed en lang is;
c. in binnenbaan vrij bewegen in stap, draf en galop en facultatief vrij springen.
d. groepsgewijze keuring in stap aan de hand.
3. Per paard wordt door de keuringscommissie een lineair scoreformulier, zoals nader geregeld in het
Merriekeuringsbesluit Gelders paard ingevuld en een waarderingscijfer gegeven volgens de
keuringsstandaard Gelders paard, zoals nader geregeld in het Merriekeuringsbesluit Gelders paard op een
schaal van 40 tot 100 in stappen van vijf voor de kenmerken: exterieur en beweging (= gemiddelde van
stap, draf, galop en houding) en facultatief vrijspringen.
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4. Wanneer een merrie voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel M 20 lid 1 t/m 3 vindt opname in
het register A plaats.
Artikel M 21 - Voorwaarden opname Register A vanuit het Register B
1. Criteria voor opname in Register A voor merries die in het Register B geregistreerd staan:
a. de merrie voldoet aan de eisen voor registratie in de fokrichting Gelders paard, zoals beschreven in het
Registratiereglement;
b. de merrie stamt niet af van een KWPN afgekeurde- of op wacht gezette hengst;
c. de laatste drie generaties zijn bekend;
d. de merrie heeft een stokmaat van ten minste 1.58m;
e. de merrie is tijdens een stamboekkeuring door de keuringscommissie vrij gebleken van uiterlijk
waarneembare (erfelijke) gebreken en/of afwijkingen. Voorbeelden van gebreken of afwijkingen worden
gegeven in het Merriekeuringsbesluit Gelders paard.
f. de merrie heeft tijdens een stamboekkeuring minimaal 50 punten voor exterieur behaald;
g. de merrie heeft tijdens dezelfde stamboekkeuring als onder f. minimaal 50 punten voor beweging
behaald, tenzij vrijstelling is verleend voor beweging tijdens de stamboekkeuring.
2. Indien een in het KWPN Register B geregistreerde merrie aan alle bovengenoemde criteria voldoet, wordt zij
geregistreerd in het KWPN Register A in de fokrichting Gelders paard.
Artikel M 22 - Predicaatkeuring (PK)
1. Aan predicaat keuringen Gelders paard kunnen stamboekmerries, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten
deelnemen die geregistreerd staan in de fokrichting Gelders paard.
2. De procedure is dezelfde als die van de stamboekopname met dat verschil dat controle van signalement en
gebit en het toekennen van de onderbalk niet meer plaatsvinden. Tevens gelden dezelfde voorwaarden voor
vrijstelling vrij bewegen en vrijspringen met uitzondering van vrijstelling wegens chronische kreupelheid.
3. Per paard wordt door een keuringscommissie een waarderingscijfer gegeven volgens de keuringsstandaard
Gelders paard op een schaal van 40 tot 100 in stappen van vijf voor de kenmerken: exterieur en beweging
(= gemiddelde van stap, draf, galop en houding) en facultatief vrijspringen. Deze nieuwe bovenbalk wordt
alleen toegekend als de bovenbalk in positieve zin wijzigt, dan wel de fokrichting wijzigt.
Artikel M 23 – Centrale Keuring (CK) = DvhGP
1. Aan de Centrale Keuring voor de fokrichting Gelders paard kunnen deelnemen:
a. veulens die ten tijde van de keuring ten minste één maand oud zijn en die geregistreerd zijn in het
veulenboek of register A en die afhankelijk van het regiobeleid via een veulenkeuring zijn uitgenodigd
door een keuringscommissie of rechtstreeks door geregistreerde zijn opgegeven.
b. stermerries, keurmerries en elitemerries Gelders paard.
2. De procedure en wijze van keuren van veulens is gelijk aan de procedure tijdens veulenkeuringen. De
veulens worden geplaatst op kwaliteitsvolgorde en afhankelijk van de kwaliteit uitgenodigd voor de NVK.
3. De procedure van keuren binnen de rubrieken voor paarden van drie jaar en ouder tijdens de CK is als volgt:
a. facultatief groepsgewijs rondstappen, maximaal vijftien paarden per groep;
b. individuele beoordeling aan de hand op stand en in stap en in draf;
c. groepsgewijs rondstappen, maximaal vijftien paarden per groep;
4 indien het aantal paarden per rubriek meer dan vijftien bedraagt, komen uit alle groepen van een rubriek de
door een keuringcommissie te bepalen betere merries terug in een extra keuring. Hierbij worden merries
definitief geplaatst en wordt er beslist over eventuele afvaardiging naar een vervolgkeuring.
5 Acht jaar en oudere merries worden niet geplaatst.
6.
Per merrie wordt exterieur en beweging, stap en draf beoordeeld volgens de keuringsstandaard Gelders
paard en vergeleken met de andere merries. Het cijfer voor galop en/of springen, gegeven tijdens de
stamboekkeuring of de predicaatkeuring wordt meegewogen. Indien van toepassing worden ook de cijfers van
de aanlegtest en/of resultaten uit de sport meegewogen. Op basis daarvan worden de merries geplaatst op
kwaliteitsvolgorde en wordt op basis van deze beoordeling tevens bepaald welke merries (voorlopig) keur
worden verklaard en vindt voor paarden van drie jaar en ouder uitnodiging plaats voor de NMK.
7.
Indien de beoordeling genoemd in dit artikel lid 3 en 6 plaatsvindt direct aansluitend aan een aanlegtest
is uitnodigen voor een vervolgkeuring mogelijk, echter alleen wanneer de eindbeoordeling van de aanlegtest
plaatsvindt voor de NMK in hetzelfde jaar.
8.
Stermerries in het bezit van het sportpredicaat kunnen voor graadverhoging worden aangeboden
tijdens een IBOP. Deelname aan de IBOP is hiervoor niet noodzakelijk.
Artikel M 24 -Nationale merriekeuring (NMK)
1. Aan de Nationale Merriekeuring kunnen deelnemen merries die daar door de keuringscommissie tijdens een
Centrale Keuring voor zijn uitgenodigd en die als veulen in het veulenboek of register A geregistreerd zijn en
die ten tijde van de NMK definitief in het stamboek Gelders paard zijn geregistreerd.
2. De procedure van keuren van rubrieken voor ster-, keur-, en elitemerries tijdens de NMK is gelijk aan de
procedure tijdens de Centrale Keuring. Binnen deze rubrieken wordt per paard exterieur en beweging, stap
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en draf beoordeeld volgens de keuringsstandaard Gelders paard en vergeleken met de andere merries. Het
cijfer voor galop dat is gegeven tijdens de stamboekkeuring of de predicaatkeuring wordt meegewogen. Op
basis daarvan worden de merries geplaatst op kwaliteitsvolgorde en vindt afhankelijk van de kwaliteit
eventueel uitnodiging plaats voor de kopgroep.
3. Plaatsing kopgroep; Indien het aantal paarden per rubriek meer dan vijftien bedraagt, komen uit alle
groepen van een rubriek de door een keuringcommissie te bepalen betere merries terug in een extra
keuring. Hierbij wordt een definitieve kopgroep geformeerd en vindt definitieve plaatsing plaats.
Artikel M 25 - Nakeuring
1. Het KWPN kent een nakeuring voor de stamboekkeuring, ruinenkeuring en de Centrale Keuring.
2. Merries, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten die zijn opgegeven voor een stamboekkeuring of
ruinenkeuring, welke niet de laatste is in het seizoen, kunnen worden doorverwezen naar een nakeuring.
3. Aan de nakeuring voor de stamboekkeuring en ruinenkeuring kunnen deelnemen merries, ruinen en nietgoedgekeurde hengsten die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de stamboekkeuring en die zijn
opgegeven voor de laatste stamboekkeuring in het seizoen en die wegens ziekte of andere omstandigheden
door de keuringscommissie of het Algemeen Bestuur zijn doorverwezen naar de nakeuring.
4. Merries die zijn opgegeven voor de Centrale Keuring, kunnen worden doorverwezen naar een nakeuring.
5. Aan de nakeuring voor de Centrale keuring kunnen deelnemen merries die voldoen aan de voorwaarden
voor deelname aan de Centrale keuring en die zijn opgegeven voor de Centrale keuring en die wegens ziekte
of andere omstandigheden door de keuringscommissie of het Algemeen Bestuur zijn doorverwezen naar de
nakeuring.
6. Het Algemeen Bestuur bepaalt de datum, plaats en tijd van de nakeuring.
Artikel M 26 - Herkeuring of Modulaire herkeuring
1. Tegen de uitslag van een stamboekkeuring, een predicaatkeuring en het niet verlenen van het predicaat ster
of het niet voorlopig keur verklaren van een merrie kan door geregistreerde binnen acht dagen na de
keuring of na de bekendmaking van de uitslag van de keuring schriftelijk beroep worden aangetekend en
herkeuring worden aangevraagd bij de directie van het KWPN.
2. Herkeuring kan in de volgende vorm plaatsvinden:
a. Volledige herkeuring
b. Herkeuring voor het onderdeel vrij bewegen en/of vrij springen (= Modulaire herkeuring)
3. De volledige herkeuring wordt tweemaal per jaar uitgevoerd door de herkeuringscommissie op een door het
Algemeen Bestuur te bepalen plaats en tijd.
4. Voor herkeuring wordt dezelfde keuringsprocedure gehanteerd als voor de betreffende keuring en worden
dezelfde criteria aangehouden.
5. Deelname aan de modulaire herkeuring voor het onderdeel vrij bewegen en/of vrij springen is mogelijk voor
stamboekmerries welke voor het onderdeel exterieur in de bovenbalk 70 punten of meer hebben behaald.
6. De modulaire herkeuring voor het onderdeel vrij bewegen en/of vrij springen wordt binnen twee weken
uitgevoerd door de herkeuringscommissie op een door het Algemeen Bestuur te bepalen plaats en tijd.
7. Indien de uitslag van de herkeuring in zijn geheel hoger is dan de uitslag van de keuring is de uitslag van de
herkeuring van kracht, anders blijft de uitslag van de keuring volledig van kracht.
Artikel M 27 – Aanlegtest IBOP (Individueel Bruikbaarheids Onderzoek Paarden)
1. IBOP (Individueel Bruikbaarheids Onderzoek Paarden) zijnde een ééndaagse beoordeling. Er zijn twee typen
IBOP proeven voor Gelders paarden, te weten een rijproef en een aangespannen proef.
2. De rijproef bestaat uit een onderdeel dressuur en een onderdeel springen.
3. De aangespannen proef bestaat uit een menproef en een vaardigheidsproef.
4. De af te leggen IBOP proeven en onderdelen van proeven zijn nader uitgewerkt in het Merriekeuringsbesluit
Gelders paard onder het hoofdstuk proeven aanlegtesten merries.
5. Aan een aanlegtest kunnen deelnemen merries en ruinen van 32 maanden of ouder en die als veulen
geregistreerd waren:
a. in het veulenboek van het KWPN;
b. of in het register A van het KWPN;
c. of in het veulenboek bij het KWPN-NA;
d. of in het register A bij het KWPN-NA;
e. of in het hoofdboek bij een KWPN- of EU erkend stamboek met overeenkomstig fokdoel en/of discipline.
6. Bij elke beoordeling in een aanlegtest voor merries wordt door de keuringscommissie per paard een
waarderingscijfer gegeven op een schaal van 0 tot 10 in stappen van 0,5 voor de volgende kenmerken:
a. Gelders paard rijproef: stap, draf, galop, geschiktheid beweging (2x), techniek, voorzichtigheid,
instelling en geschiktheid springen (2x);
b. Gelders paard aangespannen proef: stap (2x), draf (2x), galop, houding, werkwilligheid/inzet/looplust,
wendbaarheid, en algeheel beeld als aangespannen paard (2x).
7. In totaal kunnen 100 punten worden behaald, bij 75 punten of meer is een paard geslaagd voor de IBOP
Gelders paard.
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8. De keuringscommissie kan op elk moment een merrie van verdere deelname uitsluiten.
Artikel M 28 – Aanlegtest EPTM (Eigen Prestatie Toets Merries)
1. EPTM (Eigen Prestatie Toets Merries) zijnde een meerdaagse beoordeling voor (niet zogende) paarden. Er
zijn twee verschillende testen:
a. Merrietest (ca. 35 dagen)
b. Merrietest met zadelmak maken (ca. 49 dagen)
2. Er zijn twee typen EPTM proeven voor Gelders paarden, te weten een rijproef en een aangespannen proef.
3. De rijproef bestaat uit een onderdeel dressuur en een onderdeel springen.
4. De aangespannen proef bestaat uit een menproef en een vaardigheidsproef.
5. Aan een EPTM kunnen deelnemen merries en ruinen van 35 maanden of ouder en die als veulen
geregistreerd waren:
a. in het veulenboek van het KWPN;
b. of in het register A van het KWPN;
c. of in het veulenboek bij het KWPN-NA;
d. of in het register A bij het KWPN-NA;
e. of in het hoofdboek bij een KWPN- of EU erkend stamboek met overeenkomstig fokdoel en/of discipline.
6. Alvorens een meerdaagse aanlegtest (EPTM) aanvangt, wordt het desbetreffende paard bij binnenkomst
door een door het KWPN aan te wijzen dierenarts onderzocht die in een statusrapport verslag doet van zijn
bevindingen met betrekking tot diens uiterlijke observatie van het paard. De geregistreerde, of zijn
vertegenwoordiger, dient als hij het eens is met de bevindingen van de dierenarts het statusrapport te
ondertekenen. Zolang dit rapport niet door of namens de geregistreerde is ondertekend, neemt de
aanlegtest geen aanvang. Indien het statusrapport niet door de geregistreerde zelf is ondertekend, wordt de
ondertekening door diens vertegenwoordiger aan de geregistreerde toegerekend, die nadien de
rechtsgeldigheid van het statusrapport niet meer ter discussie kan stellen.
7. Bij elke beoordeling in een aanlegtest voor merries wordt door de keuringscommissie per paard een
waarderingscijfer gegeven op een schaal van 0 tot 10 in stappen van 0,5 voor de volgende kenmerken:
a. Gelders paard rijproef: stap, draf, galop, geschiktheid beweging (2x), techniek, voorzichtigheid,
instelling en geschiktheid springen (2x);
b. Gelders paard aangespannen proef: stap (2x), draf (2x), galop, houding, werkwilligheid/inzet/looplust,
wendbaarheid, en algeheel beeld als aangespannen paard (2x).
8. In totaal kunnen 100 punten worden behaald, bij 75 punten of meer is een paard geslaagd voor de EPTM
Gelders paard.
9. Gedurende de EPTM kan een paard opgenomen worden in het stamboek en voor (hoger) predicaat in
aanmerking komen.
10.
De keuringscommissie kan op elk moment een merrie van verdere deelname uitsluiten of naar het
eerstvolgende onderzoek doorverwijzen. Voor doorverwezen merries bepaalt de keuringscommissie de duur
van het tweede onderzoek.
11.
Nadat de meerdaagse aanlegtest is geëindigd, wordt het desbetreffende paard bij het vertrek van de
testlocatie door een door het KWPN aan te wijzen dierenarts onderzocht die in een statusrapport verslag
doet van zijn bevindingen met betrekking tot diens uiterlijke observatie van het paard. De geregistreerde, of
zijn vertegenwoordiger, dient als hij het eens is met de bevindingen van de dierenarts het statusrapport te
ondertekenen. Zolang dit rapport niet door of namens de geregistreerde is ondertekend, verlaat het
desbetreffende paard niet de testlocatie. De geregistreerde is alsdan bevoegd binnen twee dagen nadat de
aanlegtest is geëindigd zijn paard op de testlocatie te doen onderzoeken door een andere door het KWPN
aan te wijzen dierenarts. De bevindingen van deze laatste dierenarts zijn voor partijen bindend. Indien het
statusrapport niet door de geregistreerde zelf is ondertekend, wordt de ondertekening door diens
vertegenwoordiger aan de geregistreerde toegerekend, die nadien de rechtsgeldigheid van het statusrapport
niet meer ter discussie kan stellen.
12.
Merries die het onderzoekcentrum verlaten hebben kunnen in het lopend onderzoek niet terugkeren,
tenzij de merrie het onderzoekcentrum verlaten heeft voor aanvullend veterinair onderzoek op verzoek van
en onder volledige begeleiding van de dierenarts van het KWPN.
13.
Eventueel waargenomen stalondeugden worden vastgelegd en gemeld.
Artikel R 29 - Ruinen en niet-goedgekeurde hengsten
1. Aan de ruinenkeuring (RK) kunnen deelnemen ruinen en niet-goedgekeurde hengsten die in het jaar van
keuren de leeftijd van ten minste drie jaar bereiken en die geregistreerd zijn in het veulenboek of het
register A van het KWPN en ruinen die als veulen geregistreerd zijn in het hoofdboek van een KWPN- of EU
erkend stamboek met overeenkomstig fokdoel en/of discipline en waarvan de moeder KWPN geregistreerd
is.
2. Tijdens een ruinenkeuring wordt dezelfde beoordeling uitgevoerd als tijdens een stamboekkeuring voor
merries volgens dezelfde procedure. Niet-goedgekeurde hengsten worden niet beoordeeld in het kader van
de selectie voor goedgekeurde hengst. De selectie voor goedgekeurde hengst is geregeld in het
Selectiereglement hengsten Gelders paard.
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3. Ruinen en niet-goedgekeurde hengsten kunnen deelnemen aan een thuiskeuring, exportkeuring,
predicaatkeuring, na- en herkeuring volgens dezelfde voorwaarden als voor merries.
4. Ruinen en niet-goedgekeurde hengsten kunnen op grond van die beoordeling het predicaat ster behalen.
Hiervoor gelden dezelfde criteria als voor merries.
5. Ruinen en niet-goedgekeurde hengsten blijven geregistreerd in het veulenboek of in register A.
6. Ruinen en niet-goedgekeurde hengsten kunnen deelnemen aan de IBOP waarbij dezelfde voorwaarden
gelden. Het deelnemen van een niet-goedgekeurde hengst aan een EPTM is niet toegestaan.
7. Ruinen komen tevens in aanmerking voor de predicaten EPTM, IBOP, PROK en SPORT.
8. Niet-goedgekeurde hengsten komen tevens in aanmerking voor de predicaten IBOP, PROK en SPORT.
9. Voor ruinen en niet-goedgekeurde hengsten is tijdens de ruinenkeuring op verzoek van de geregistreerde
vrijstelling mogelijk van vrij bewegen/vrij springen, indien het paard een sportpredicaat heeft of een
IBOP/EPTM predicaat heeft.
Artikel P 30 - Predicaten
1. Predicaten zijn onderscheidingen die verleend worden aan paarden die zich binnen een groep positief
onderscheiden. Het KWPN kent de volgende predicaten voor Gelders paarden:
a. ster;
b. keur;
c. elite;
d. PROK;
e. IBOP;
f. EPTM;
g. sport (springen);
h. sport (dressuur);
i. sport (samengestelde wedstrijdsport);
j. sport (mennen);
k. sport (endurance);
l. preferent;
m. prestatie.
2. Predicaten kunnen worden toegekend na keuring of op aanvraag of automatisch, in alle gevallen uitsluitend
indien volledig aan de criteria is voldaan.
3. Predicaten kunnen, indien van toepassing, postuum worden toegekend.
4. De aanvraag voor een predicaat dient schriftelijk te geschieden bij het stamboekbureau tezamen met het
registratiebewijs.
5. Predicaten worden vermeld op het registratiebewijs. Daartoe wordt aan de geregistreerde een nieuw
registratiebewijs verstrekt nadat het origineel bij het KWPN is ingeleverd. Bij keurmerries wordt het (lagere
of deel-) predicaat ster niet meer vermeld. Bij elitemerries worden de (lagere of deel-) predicaten ster en
keur niet meer vermeld.
Artikel P 31 - Ster
1. Het sterpredicaat wordt toegekend door een keuringscommissie tijdens de stamboekkeuring aan
stamboekmerries die volgens de keuringsstandaard Gelders paard:
a. een minimale stokmaat hebben van 1.60 meter en
b. minimaal 70 punten voor exterieur hebben gehaald en
c. minimaal 75 punten voor beweging of springen hebben gehaald, waarbij tijdens het springen de
bewegingen op 65 punten of hoger zijn gewaardeerd. Vrijstelling is verleend voor vrij bewegen of
vrijspringen wanneer betreffende merrie een sportpredicaat heeft of een IBOP/EPTM predicaat heeft
waarbij voor de onderdelen stap, draf, galop en houding of springen (vermenigvuldigd met de factor
10) een gemiddelde score van 75 punten is behaald.
2. Niet KWPN geregistreerde merries die nog aan aanvullende criteria moeten voldoen voor stamboekopname
en tijdens de stamboekkeuring of predicaatkeuring wel het benodigde aantal punten voor exterieur en
beweging/springen hebben behaald krijgen het sterpredicaat definitief toegekend nadat aan de aanvullende
criteria voor stamboekopname is voldaan.
Artikel P 32 - Keur
1. Het keurpredicaat Gelders paard wordt toegekend aan stermerries:
a. die volgens de keuringsstandaard Gelders paard tijdens een Centrale Keuring, aansluitend aan een
stamboekkeuring, stamboekkeuring na IBOP/EPTM door een keuringscommissie op basis van exterieur,
stap en draf aan de hand en van het tijdens de stamboekkeuring of predicaatkeuring behaalde cijfer
voor galop en eventueel springen voorlopig keur zijn verklaard én
b. het predicaat IBOP/EPTM of het sportpredicaat hebben behaald óf in een internationale
vierspanwedstrijd minimaal drie keer zijn uitgebracht en ingezet zijn in alle onderdelen van de
wedstrijd. Maakt een merrie haar wedstrijd debuut in een hogere klasse dan voor het keurpredicaat
vereiste niveau dan dient minimaal één winstpunt te worden behaald in betreffende klasse.
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c.

stermerries die als veulen bij het KWPN in het register A zijn geregistreerd moeten tevens voldoen aan
de normen voor het PROK-predicaat zoals omschreven in het Veterinairreglement, tenzij de vader van
betreffende merrie aantoonbaar aan desbetreffende normen van het röntgenologisch onderzoek heeft
voldaan.

Artikel P 33 - Elite
1. Het predicaat elite wordt toegekend aan keurmerries die voldoen aan de eisen voor het PROK predicaat.
Artikel P 34 - PROK
1. Het predicaat PROK wordt toegekend aan bij het KWPN geregistreerde merries, ruinen en niet-goedgekeurde
hengsten die met voldoende resultaat hebben deelgenomen aan een röntgenologisch onderzoek waarvan de
criteria voor het onderzoek en de beoordeling zijn omschreven in het Veterinairreglement.
Artikel P 35 – IBOP
1. Het predicaat IBOP wordt toegekend aan bij het KWPN geregistreerde merries, ruinen en niet-goedgekeurde
hengsten die geslaagd zijn voor een IBOP. Voor het benodigde aantal punten om te slagen wordt verwezen
naar het Merriekeuringsbesluit Gelders paard.
Artikel P 36 – EPTM
1. Het predicaat EPTM wordt toegekend aan bij het KWPN geregistreerde merries en ruinen die geslaagd zijn
voor een EPTM. Voor het benodigde aantal punten om te slagen wordt verwezen naar het
Merriekeuringsbesluit Gelders paard.
Artikel P 37 - Sport
1. Het predicaat sport springen wordt toegekend aan bij het KWPN in de fokrichting Gelders paard
geregistreerde merries, ruinen en niet goedgekeurde hengsten die een sportprestatie hebben behaald van M
+ 5 winstpunten in het springen.
2. Het predicaat sport dressuur wordt toegekend aan bij het KWPN in de fokrichting Gelders paard
geregistreerde merries, ruinen en niet goedgekeurde hengsten die een sportprestatie hebben behaald van
M1 + 5 winstpunten in de dressuur.
3. Het predicaat sport samengestelde wedstrijdsport wordt toegekend aan bij het KWPN in de fokrichting
Gelders paard geregistreerde merries, ruinen en niet goedgekeurde hengsten die een sportprestatie hebben
behaald van M + 5 winstpunten in de samengestelde wedstrijdsport.
4. Het predicaat sport mennen wordt toegekend aan bij het KWPN in de fokrichting Gelders paard
geregistreerde merries, ruinen en niet goedgekeurde hengsten die een sportprestatie hebben behaald van M
+ 5 winstpunten in het mennen mennen of in een internationale vierspanwedstrijd minimaal drie keer zijn
gestart in alle onderdelen van de wedstrijd.
5. Het predicaat sport endurance wordt toegekend aan bij het KWPN in de fokrichting Gelders paard
geregistreerde merries, ruinen en niet goedgekeurde hengsten die een sportprestatie hebben behaald in de
klasse III + 3 winstpunten in de endurance.
6. Maakt een merrie, ruin of niet goedgekeurde hengst het wedstrijddebuut in een hogere klasse dan voor het
sportpredicaat vereiste niveau dan dient minimaal één winstpunt te worden behaald in betreffende klasse.
7. Het bewijs van een behaalde sportprestatie dient te geschieden onder overlegging van een schriftelijk bewijs
van de KNHS. Indien de sportprestatie in het buitenland is geleverd, dient bewijs te worden overlegd van de
FEI of een buitenlandse FEI erkende sportorganisatie waaruit naar het oordeel van het KWPN blijkt dat
gevraagde prestatie of een gelijkwaardige klassering is behaald.
Artikel P 38 - Preferent
1. Het predicaat preferent wordt toegekend aan bij het KWPN geregistreerde merries waarvan:
a. minimaal drie bij het KWPN geregistreerde nakomelingen minimaal het predicaat ster hebben behaald
of minimaal zijn aangewezen voor de tweede bezichtiging in het kader van de KWPN hengstenselectie
(zoals geregeld in het selectiereglement hengsten Gelders Paard) of zijn erkend voor de fokrichting
Gelders paard of zijn goedgekeurd bij een KWPN erkend stamboek met overeenkomstig fokdoel en/of
discipline.
a. tweede bezichtigingshengsten die niet bij het KWPN geregistreerd zijn dienen, alvorens mee te tellen
voor het preferentschap van de moeder, tevens aan de aanvullende criteria te voldoen zoals
omschreven in artikel M17.
Artikel P 39 - Prestatie
1. Het predicaat prestatie Gelders paard wordt toegekend aan bij het KWPN geregistreerde merries, waarvan
minimaal twee nakomelingen en maximaal drie nakomelingen gezamenlijk minimaal vijf punten hebben
behaald volgens in het Merriekeuringsbesluit Gelders paard uitgewerkte puntentelling.
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