Fok- en Keuringsreglement

HET NEDERLANDSCH HACKNEY STAMBOEK
April 2022

1

2

INHOUDSOPGAVE
1.

INLEIDING

6

2.

ALGEMENE STAMBOEKZAKEN BETREFFENDE DE FOKKERIJ EN KEURINGEN

6

2.1.

Doel van de fokkerij

2.2. Inschrijvingen en deelname.
2.2.1. Algemene bepaling
2.2.2. Vereiste bescheiden/voorwaarden
2.2.3. Kledingvoorschriften
2.2.4. Beslag
2.2.5. Tuigage/bij- en opzet
2.2.6. Ziekten.
2.2.7. Dierenwelzijn.
2.2.8. Ongeoorloofde middelen.
2.2.9. Aansprakelijkheid.
2.2.10. Sancties

7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9

2.3. Keuringsaangelegenheden
2.3.1. Aantal jaarlijkse keuringen
2.3.2. Keuringsdata
2.3.3. Keuringscriteria
2.3.4. Keuringscommissie
2.3.5. Deelname aan de centrale keuring

9
9
9
9
9
9

3.

ORGANEN VAN DE VERENIGING

10

3.1.

Fokkerij adviescommissie.

10

3.2.

De inspectie.

10

3.3.

Stamboekbureau.

10

3.4.

Veterinair adviseur.

10

4.

REGISTRATIE-REGELGEVING

11

4.1.

Voorwaarden voor inschrijving

11

4.2.

Sectie indeling

11

4.3. Inschrijving in de stamregisters
4.3.1. Veulenregistratie in Nederland
4.3.2. Naamgeving veulens en stalnaam
4.3.3. Te registreren gegevens.
3

6

13
13
14
14
3

4.3.4.
4.3.5.
5.

Registratie in het stamboek
Paspoort en registratiebewijs

TUIGVERRICHTINGEN EN PREDIKATEN.
5.1.

Tuigverrichtingen.

5.2. Premies en predikaten.
5.2.1. Premiestelsel.
5.2.2. Predikaten.
5.2.3. Sterpredikaat.
5.2.4. Voorlopig keurpredikaat.
5.2.5. Keurpredikaat.
5.2.6. Preferentschap.
5.2.7. Prestatiemerrie.
5.2.8. Puntentelling en preferentschap.
6.

FOKDAGEN, CENTRALE KEURING EN STAMBOEKOPNAME

15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
18
19

6.1.

Algemene richtlijnen.

19

6.2.

Inschrijvingen

19

6.3.

Hoefbeslag

19

6.4.

Veterinaire keuring

19

6.5.

Herkeuring merries.

20

7.

4

14
15

HENGSTENKEURING

20

7.1.

Algemene richtlijnen

20

7.2.

Inschrijvingen

20

7.3.

Voorbereiding keuringscommissie en rapportage

20

7.4.

Veterinaire keuring.

21

7.5.

Hoefbeslag

21

7.6. Nieuwe regelgeving in verband met PERMIT hengsten
7.6.1. Selectie van PERMIT hengsten.

21
22

7.7.

Procedure van de hengstenkeuring:

22

7.8.

Geselecteerde hengsten

23

7.9.

Permit hengsten

24

4

7.10.
Indeling hengsten.
7.10.1. Geselecteerde hengsten
7.10.2. PERMIT hengsten
7.10.3. In het buitenland geregistreerde hengsten
7.10.4. Hengsten zonder deklicentie

25
25
25
25
25

7.11.

26

8.

Her-/nakeuring van hengsten.

AFSTAMMELINGENONDERZOEK
8.1. Geselecteerde hengsten
8.1.1. Doel
8.1.2. Onderwerpen van onderzoek
8.1.3. Resultaten onderzoek
8.1.4. Mogelijkheden tot beoordelen
8.1.5. Richtlijnen betreffende het afstammelingenonderzoek
8.1.6. Inhoud rapportage
8.1.7. Eindbeoordeling, advies en bekendmaking
8.1.8. Erfelijke afwijkingen
8.1.9. Beroepsprocedure herkeuring

27
27
27
27
27
27
28
28
28
28

8.2.

29

9.

PERMIT hengsten
BIJLAGEN

1

9.1. Dierenwelzijn en extra DNA-onderzoek
9.1.1. Dierenwelzijn-/bescherming
9.1.2. Extra DNA-onderzoek.

1
1
2

9.2. Veulenregistratie van buitenlandse eigenaren die hun veulens bij het NHS
willen laten registreren

2

9.3.

Hengstenkeuring op papier/ K.I.

3

9.4.

Embryo transplantatie

4

9.5.

Omschrijving hackney bewegingen

5

9.6. Administratie
9.6.1. Documenten.
9.6.2. Koop en verkoop.
9.6.3. Te naam stelling en verblijf.
9.6.4. Overlijden.
9.6.5. Lidmaatschap.
9.6.6. Stamtafels.
9.6.7. Import.
5

27

6
6
6
7
7
7
7
7
5

1. INLEIDING
Het Fok- en Keuringsreglement is een verdere uitwerking van een aantal artikelen van
de statuten van de vereniging ‘Het Nederlandsch Hackney Stamboek’ (NHS).
Dit reglement volgt in grote lijnen de regelgeving van het Engelse moederstamboek The
Hackney Horse Society (HHS). Dit heeft vooral tot doel uniformering in registratie te
verkrijgen tussen het HHS en het NHS (dochterstamboek). Hierdoor wordt bevorderd
dat hackney’s over en weer kunnen worden geregistreerd in dezelfde secties.
Daar wij als dochterstamboek deels strengere normen hanteren met betrekking tot de
acceptatie van de hengsten in de fokkerij, en wij bijvoorbeeld het systeem van premies
en predikaten willen behouden, zijn de Nederlandse regels wat dat betreft inhoudelijk
toegesneden op de al bestaande voorwaarden tot deelname aan de hackney fokkerij in
Nederland.
De registratie en beoordeling van hackney’s van niet leden is gelijk aan die van leden.
Niet leden kunnen met hun hackney niet deelnemen aan stamboekactiviteiten.
In alle gevallen waar in dit reglement niet is voorzien, beslist het bestuur.

2. ALGEMENE STAMBOEKZAKEN BETREFFENDE DE FOKKERIJ
EN KEURINGEN
2.1.
a.

b.
c.

d.

e.
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Doel van de fokkerij

Het fokdoel van de vereniging is gericht op het fokken van een aansprekend type
hackney, gepaard gaande aan de specifieke bewegingsvorm, die de hackney eigen
behoort te zijn en die dienen tot verhoging van het showelement op concoursen.
De hackney wordt gefokt in twee maten: hackney pony (kleine maat) met een
stokmaat kleiner dan 140 cm en hackney paard (grote maat) met een stokmaat groter
dan 140 cm.
Om verwijdering van het fokdoel te voorkomen en het bewaken van het genetisch
materiaal hanteert het NHS in navolging van het moederstamboek een ‘gesloten
stamboek’.
Het originele hackney-type is een harmonieus en evenredig gebouwd paard met:
•
een edel hoofd, met heldere intelligente ogen, voldoende lengte van de nek,
een niet te korte hals met een sterke rug, eindigend in een sterk en niet te zeer
afhangend kruis;
•
een krachtige schuine schouder, lang geribd, sterke benen en voeten, een
goed ontwikkelde bovenarm en een goede bodemstand.
De hackney dient in draf ten behoeve van het showelement aan de hand en in tuig,
vlotte vierkante, elegante en verheven gangen te tonen.
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2.2.

Inschrijvingen en deelname.

2.2.1.

Algemene bepaling

Een lid dat aan stamboekactiviteiten deelneemt, fokdag, hengstenkeuring of centrale
keuring of enig andere stamboekactiviteit, wordt geacht zich te houden aan de
regelgeving en bekend te zijn met de geldende reglementering en bepalingen. Hij/zij
draagt voorts de verantwoording voor het gedrag van personen die hem/haar
vergezellen en/of assisteren. Het onheus bejegenen van personen belast met de
organisatie en uitvoering van evenementen van het stamboek voor- tijdens of na afloop
van enig evenement kan uitsluiting van verdere deelname ten gevolge hebben.
Hij/zij dient zich voorts te houden aan de, op de inschrijving toepasbare, richtlijnen en de
voorschriften die in het/een inschrijfformulier of begeleidend schrijven kenbaar zijn
gemaakt.
Alle formulieren, die volgens het Fok- en Keuringsreglement moeten worden ingediend
bij het algemeen bestuur, dienen te worden gezonden aan het adres van het
stamboekbureau of de secretaris van het bestuur.
Alle kosten die verband houden met de te verrichten handelingen vanwege de
uitoefening van het Fok- en Keuringsreglement worden periodiek door het bestuur
vastgesteld en via de aangepaste tarievenlijst bekend gemaakt.
2.2.2.
a.

b.

c.

PASPOORTEN: Voor alle ter keuring gebrachte paarden geldt dat bij het paard
aanwezig moet zijn een geldig paardenpaspoort, waaruit zijn identiteit blijkt,
voorzien van de verplichte entingen. Dit is niet van toepassing op veulens. Zij
krijgen een paspoort zodra hun DNA-profiel is vastgesteld. Geldige paspoorten zijn
paspoorten afgegeven conform de EU-verordeningen, door Het Nederlandsch
Hackney Stamboek of de Hackney Horse Society. De verordening Identificatie en
Registratie van paardachtigen van het PVE is van toepassing.
VACCINATIE: De basis influenza vaccinatie dient te geschieden door 2 entingen
waarbij de tweede enting dient plaats te vinden tussen 3 weken en 3 maanden na
de eerste enting. Verder dient binnen een jaar na de laatste enting een
herhalingsenting plaats te vinden. De laatste vaccinatie mag niet korter dan 7 dagen
vóór de keuring gegeven zijn.
DNA: Het DNA-profiel van eenjarige en oudere deelnemende hackney’s dient te
zijn vastgelegd en op afstamming te zijn gecontroleerd voordat kan worden
deelgenomen aan de keuring. Veulens kunnen deelnemen aan de keuring nadat de
kosten voor dit onderzoek zijn voldaan. Het paspoort wordt uitgegeven zodra hun
DNA-profiel bekend is.

2.2.3.
a.

b.
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Vereiste bescheiden/voorwaarden

Kledingvoorschriften

Tijdens het voorbrengen van een paard dienen zowel de begeleider/ster als de
aandrijver gekleed te zijn in een wit overhemd met rode stropdas, een witte broek
en mogelijk witte schoenen. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan de toegang tot de
keuringsbaan geweigerd worden.
Wanneer onder auspiciën van de vereniging verrichtingen in tuig worden verreden
dient de deelnemer/menner gekleed te zijn in kleding volgens de traditionele normen.
De groom dient daarbij, gekleed te zijn conform punt a of b.
7

2.2.4.

Beslag

Veulens en jaarlingen mogen niet beslagen zijn en dienen ‘op blote voeten’ te worden
getoond. Alle andere paarden uit alle rubrieken mogen slechts voorzien zijn van
(enkelvoudig) licht beslag. (zie uitwerking in 6.3. en 7.5.) Bij het tonen van
tuigverrichtingen is een aangepast beslag toegestaan. Indien het beslag niet voldoet aan
de hierin vermelde richtlijnen dan vindt uitsluiting van deelname plaats.
2.2.5.
a.

b.

Tuigage/bij- en opzet

Het is gebruikelijk dat de tuigage, tijdens zowel het monsteren als presentatie in
tuig, voorzien is van koperbeslag waarbij de manen van de hackney zijn ingevlochten
en voorzien van gele knotjes. Andere bij elkaar passende combinaties zijn ook
mogelijk.
Twee jaar en oudere merries en hengsten mogen naast het vrij draven tevens
getoond worden met een bij- en opzet. Door gebruik van de bij- en opzet wordt de
houding beïnvloed en kan de waardering van het paard worden vergroot. Wanneer
het paard zich duidelijk verzet tegen het aanbrengen en het gebruik van de bij- en
opzet, dan kan de jury gebieden deze attributen aan te passen of te verwijderen. De
voorkeur in waardering zal uitgaan naar de hackney zonder bij- en opzet indien
gelijkwaardige kwaliteiten worden getoond.

2.2.6.

Ziekten.

Het is niet toegestaan een ingeschreven paard ter keuring te brengen, indien het
gedurende de laatste 12 weken heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar
voor besmetting van enige ziekte te vrezen valt. Ingeval van twijfel van een
(besmettelijke)ziekte kan voor aanvang van de keuringen en op de trailer of
vrachtwagen de veterinaire adviseur worden geraadpleegd. Over een geconstateerde
afwijking of ziekte in relatie tot erfelijkheid zal hij zonder terughoudendheid het bestuur
daar van in kennis stellen. De eigenaar/begeleider zal zo nodig de veterinair adviseur
gelegenheid geven het dier te onderzoeken.
2.2.7.

Dierenwelzijn.

Indien op of aan het paard of de pony uiterlijke kenmerken zichtbaar zijn welke wijzen op
dieronvriendelijke handelingen dan wordt door een daarvoor aangestelde persoon (b.v.
ringmeester of veterinair) het dier uitgesloten van verdere deelname. Voorbeelden zijn:
bloedende mond, dieronvriendelijk hoefbeslag en overmatig zweepgebruik. Dit gebeurt
ook wanneer de pony of paard die wordt voorgesteld door de hulpen (opzet en bijzet)
gedwongen in onbalans geraakt en zich op de rug werpt.
2.2.8.

Ongeoorloofde middelen.

Hackney’s die deelnemen aan keuringen moeten vrij zijn van ongeoorloofde middelen (zie
Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport, versie KNHS) en ook gemberen of
toepassing van een ander daaraan gelijk gesteld middel leidt tot diskwalificatie.
2.2.9.

Aansprakelijkheid.

Deelname aan enige activiteit van de vereniging, ongeacht op uitnodiging, door
inschrijving, of op andere wijze, geschiedt voor rekening van de deelnemer. De vereniging
“Het Nederlandsch Hackney Stamboek” kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor
schade en/of letsel aan personen, deelnemers noch vergezellende
8
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personen, aan levende have en/of goederen, die het gevolg zijn of verband houden met
inschrijving of deelname aan enige activiteit van de vereniging.
2.2.10. Sancties
Personen kunnen, bij niet nakomen van de in dit reglement van kracht zijnde
bepalingen, voor bepaalde of onbepaalde tijd voor deelname aan evenementen worden
uitgesloten of de toegang worden ontzegd. Ook andere passende maatregelen zijn
mogelijk, vast te stellen door het algemeen bestuur.

2.3.

Keuringsaangelegenheden

2.3.1.

Aantal jaarlijkse keuringen

De jaarlijks te houden stamboekkeuringen bestaan uit één maal per jaar een
hengstenkeuring en een Centrale keuring voor merries en veulens. De hengstenkeuring
kent de mogelijkheid van een her- nakeuring en de Centrale keuring kan worden
voorafgegaan door één of meerdere fokdagen/premiekeuringen.
2.3.2.

Keuringsdata

Plaats en tijden van de keuringen zullen vooraf door het bestuur worden bekend
gemaakt. Voor de inschrijvingsdatum moet men zich aanmelden bij het
stamboekbureau. Te late aanmeldingen kunnen worden geweigerd of het bestuur kan
een boete opleggen.
2.3.3.

Keuringscriteria

Tijdens de keuringen wordt bij de beoordeling zoveel mogelijk rekening wordt gehouden
met het exterieur, gangen en de kwaliteit van de afstamming. Voor oudere dieren spelen
de verrichtingen mee.
2.3.4.

Keuringscommissie

Keuringen geschieden door een commissie van drie juryleden. De benoeming van
juryleden en reserve-juryleden (voor eventuele calamiteiten) geschiedt jaarlijks door het
algemeen bestuur. Van de hengstenkeuringscommissie maakt in ieder geval direct of
indirect een inspecteur van het stamboek deel uit, welke functionaris eveneens wordt
benoemd door het algemeen bestuur. Ook worden er een veterinair en een hoefsmid
aan de commissie toegevoegd. Leden van de her- en keuringscommissie genieten
desgewenst een vergoeding van reis- en verblijfkosten.
2.3.5.
a.
b.
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Deelname aan de centrale keuring

Hackney’s die tijdens een fokdag/stamboekkeuring een uitnodiging tot deelname
hebben ontvangen;
De merries die al een predikaat hebben verworven.
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3. ORGANEN VAN DE VERENIGING
3.1.

Fokkerij adviescommissie.

De Fokkerij Adviescommissie (FAC) heeft tot taak mede te waken over de kwaliteit- en
de fokwaarde van de Nederlandse Hackney. De commissie is een adviesorgaan en
geeft met het algemeen bestuur inhoud en uitvoering van dit reglement.

3.2.

De inspectie.

De inspecteur van het stamboek wordt door het algemeen bestuur benoemd en/of
aangesteld. Hij draagt bij aan de naleving van het Fok- en Keuringsreglement en
adviseert het bestuur in het bereiken van het fokdoel. Tijdens de keuringen adviseert en
coördineert de inspecteur de samenstelling van het jurycorps en dient er te allen tijde
een functionaris van de inspectie aanwezig te zijn. Ook neemt een functionaris deel aan
bestuurs- en ledenvergaderingen en andere beraadslagingen en heeft daarin een
adviserende stem. Aan de functionaris kan door het bestuur een bezoldiging/vergoeding
worden toegekend ten laste van de vereniging.

3.3.

Stamboekbureau.

Benoeming - bevoegdheden en verplichtingen.
De functionaris van het stamboekbureau wordt door het algemeen bestuur benoemd en/of
aangesteld en is belast is met de afhandeling van stamboekzaken, zoals het bijhouden
van de stamregisters en daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Op het
stamboekbureau wordt administratie gevoerd over zaken die direct verband houden met
de regelgeving zoals vermeld in het Fok- en Keuringsreglement en wordt uitvoering
gegeven aan de Verordening Identificatie en Registratie van het PVE om als
paardenpaspoort uitgevende instantie te mogen functioneren. Zo mogelijk worden alle in
Nederland gefokte en geïmporteerde Hackney’s geregistreerd en worden mutaties met
betrekking tot eigendom verwerkt. Van titels, predicaten etc. wordt boek gehouden. Het
bureau ondersteunt de jaarlijkse stamboekkeuringen en andere -activiteiten. Indien de
functionaris geen lid van het bestuur is kan hij desgewenst deelnemen aan bestuurs- en
ledenvergaderingen en heeft daarin in functie, gelijk de inspecteur, slechts een
adviserende stem. De functionaris van het stamboekbureau ontvangt een vergoeding
ten laste van de vereniging voor de aan deze functie verbonden werkzaamheden en
kosten, waarvan de hoogte jaarlijks door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

3.4.

Veterinair adviseur.

Het algemeen bestuur benoemt en/of stelt één (of meer) veterinaire adviseur(s) aan. De
functionaris brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur met betrekking
tot veterinaire aspecten van de fokkerij en het gebruik van hackney’s. De veterinaire
adviseur geeft leiding aan het veterinaire team bij onder andere de hengstenkeuringen,
afstammelingen onderzoek, de na- en herkeuringen en tijdens stamboekkeuringen.
Dikwijls treedt de veterinaire adviseur zelf ook op als dienstdoende dierenarts. Op
verzoek van het bestuur adviseert en/of begeleid hij onderzoek betreffende
‘dierenwelzijn’. De functionaris onderhoudt contacten met instellingen op het gebied van
wetenschap, studie en onderzoek, zoals de veterinaire Faculteit in Utrecht. Daarnaast
geeft hij/zij voorlichting, levert redactionele bijdragen ter publicatie ten behoeve van de
leden van de vereniging en geeft op verzoek advies aan de leden. Aan de functionaris kan
door het bestuur een bezoldiging worden toegekend ten laste van de vereniging.
10
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4. REGISTRATIE-REGELGEVING
4.1.

Voorwaarden voor inschrijving

Alle paarden, pony’s en ook veulens die worden aangeboden voor registratie in het
stamboek moeten gechipt zijn en hun DNA-profiel moet bekend zijn (dit laatste geldt niet
voor kruisingen die niet aan concoursen zullen deelnemen). Het stamboek beheert de
DNA gegevens in een database.

4.2.

Sectie indeling

SECTIE A
Alle hackney’s waarvan de afstamming is terug te voeren naar de basisbloedlijnen
van het Engelse Hackney Stamboek, via zowel de vader als moederlijn.
HENGSTEN EN MERRIES:
a. Nakomeling van een sectie A geregistreerde hengst met een deklicentie en sectie A
geregistreerde moeder.
b. De in het Engelse moederstamboek (HHS) in sectie A geregistreerd staande
hackney’s.
RUINEN:
Nakomeling van een hengst met een deklicentie en sectie A geregistreerde moeder.
SECTIE B
Kruisingen.
Vader of moeder dient te zijn geregistreerd in een erkend Hackney Stamboek.
a. Een dier welke afstamt van een als hackney geregistreerd staande hengst en een
niet als hackney geregistreerde merrie.
b. Een dier welke afstamt van een niet als hackney geregistreerd staande hengst en
een als hackney geregistreerd staande merrie.
c. Een dier welke afstamt van een als hackney geregistreerd staande hengst zonder
deklicentie en een als hackney geregistreerd staande merrie.
d. Hackney’s waaruit door middel van DNA controle blijkt dat zij afstammen van
geregistreerde ouderdieren doch waarvan de registratie heeft plaats gevonden bij
een;
1. niet erkend hackney stamboek;
2. enig ander –niet zijnde een hackney- stamboek;
3. waarvan registratie op een andere wijze heeft plaats gevonden. (b.v. KNHS)
e. Dieren waarvan is aangetoond dat ‘drie generatie voorouders’ van het betreffende
dier zuiver hackneybloed voeren.*
f. De geboren dieren uit onder a, b, c, d of e uit in het kruising register (sectie B)
vermeld staande dieren met een in sectie A of C geregistreerde hackney (vader of
moeder dient te zijn geregistreerd in een erkend Hackney Stamboek).
g. Alle in het moederstamboek HHS in sectie B geregistreerd staande dieren.
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* Onder ‘drie generatie voorouders met zuiver hackneybloed’ wordt in deze verstaan dat
van het ‘betreffende dier’ door middel van DNA controle is komen vast te staan dat het
afstamt van ouders die beide zuiver hackneybloed voeren.
Bij het verstrekken van de afstammingsgegevens in enig document van een dier uit sectie
B zullen uitsluitend die voorouders worden vermeld die bekend zijn bij- dan wel
voorkomen in het Nederlandsch Hackney Stamboek. De niet bekende en niet als hackney
geregistreerd staande voorouders zullen worden aangeduid als ‘onbekend’.
Dieren kunnen nimmer vanuit sectie B worden ingeschreven in sectie A of C.
SECTIE C
Alle hackney ’s waarvan de afstamming niet volledig is terug te voeren naar de
basisbloedlijnen (voorouderlijnen, via de vader en moederlijn, van dieren die
geregistreerd staan in het Engelse Hackney Stamboek).
HENGSTEN - MERRIES en RUINEN:
a. Nakomelingen van een geregistreerde hengst met een deklicentie en
geregistreerde moeder, beide ingeschreven in een erkend hackney stamboek, maar
niet traceerbaar naar de Engelse basisbloedlijnen.
b. Alle in het moederstamboek in sectie C geregistreerd staande dieren.
Afstammelingen uit in sectie C geregistreerd staande ouders, kunnen alleen worden
geregistreerd in sectie C.
Dieren kunnen nimmer vanuit sectie C worden ingeschreven in sectie A.
Uitzondering hierop is de omstandigheid wanneer bij controle van de afstamming van
het dier nadien blijkt dat de voorouder lijnen wel traceerbaar zijn naar de
basisbloedlijnen zoals vereist voor registratie in sectie A van het moederstamboek HHS,
(b.v. importdieren).

Toelichting
Bij kruisingen tussen secties worden de nakomelingen in de laagste sectie
geregistreerd. (voorbeeld AxB in B / AxC in C).
Een ‘erkend hackney stamboek’ is een stamboek dat als zodanig is erkend door het
moederstamboek de HHS.
Voor de in sectie A en C geregistreerde hackney’s is het bij het NHS toegestaan om
deel te nemen aan ‘stamboek activiteiten’, onder de voorwaarde, dat eveneens voldaan
wordt aan wat het fok- en keuringsreglement. Aan hengsten uit de secties A en C kan
daarom, na voldaan te hebben aan daartoe van kracht zijnde voorwaarden, een
deklicentie worden toegekend.
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4.3.

Inschrijving in de stamregisters

Een ieder die eigenaar is van een veulen, merrie of hengst en die in aanmerking komt
voor opname in één der secties van het stamboek, kan het dier bij het NHS laten
registreren in één van de volgende stamregisters van de SECTIES A en C:
a. Het veulenboek
b. Stamboek
Lidmaatschap van de vereniging is daarbij niet verplicht.
Voor registratie bij het NHS van elders geregistreerde dieren dienen de benodigde
documenten te worden gecontroleerd om na te gaan of aan de vereiste criteria wordt
voldaan.
Het moederstamboek kan desgewenst door de vereniging worden geraadpleegd over de
juistheid van de afstamming.
4.3.1.

Veulenregistratie in Nederland

De afstammelingen van een ‘voor de dekdienst geaccepteerde hengst’ en een merrie,
beiden geregistreerd staande in het veulenboek of stamboek van sectie A of C, worden
in het veulenboek van sectie A of C geregistreerd met inachtneming van de volgende
bepalingen:
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

Uiterlijk 14 dagen na de geboorte van het veulen zendt de eigenaar het dekbewijs
en geboortebericht duidelijk ingevuld naar het stamboekbureau. Na 14 dagen geldt
een verhoogd tarief.
De veulencontroleur zal onder andere een transponder (chip) aanbrengen en haren
van het veulen veilig stellen ten behoeve van een DNA-onderzoek. Ook zal hij
gegevens ten behoeve van het stamboek vastleggen.
Na controle en vaststelling van het DNA-profiel en na ontvangst van de
inschrijvingskosten door de veulencontroleur of het stamboekbureau, geschiedt de
inschrijving.
De eigenaar ontvangt van het stamboekbureau een paardenpaspoort welke het
veulen zijn gehele leven blijft vergezellen en een registratiebewijs. Het
registratiebewijs blijft het eigendom van de vereniging. Op het registratiebewijs
worden drie generaties afstamming van het paard vermeld.
Veulens dienen bij de veulencontrole op het adres van de fokker aanwezig te zijn
en vergezeld te zijn van hun moeder. Kan de moeder niet worden getoond, dan
dient daarvoor een schriftelijke verklaring van de dierenarts aanwezig te zijn. Is
deze verklaring niet aanwezig is en/of verblijven merrie en veulen ergens in een
weiland, dan kan de veulencontroleur de controle schorsen. De te maken extra kosten
komen voor rekening van de eigenaar/fokker.
Indien de merrie komt te overlijden voor het tijdstip dat de gegevens van het veulen
aan de voet van de merrie door de veulencontroleur zijn opgetekend, dient de
merriehouder haren van de merrie veilig te stellen voor DNA-onderzoek (het zou
kunnen voorkomen dat het DNA-profiel nog niet bekend is). Bij een moederloos
veulen dient van beide ouders het DNA bekend te zijn voor afstammingscontrole
van het betreffende veulen.
Voor alle veulens geldt dat de houder uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het
veulen een aanvraag voor een paspoort bij het stamboek moet hebben ingediend.

Veulenregistratie van buitenlandse eigenaren die hun veulens bij het NHS willen
laten registreren staat vermeld in bijlage 2.
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4.3.2.
a.

b.

c.

d.

Naamgeving veulens en stalnaam

Ten behoeve van een uniforme en herkenbare naamgeving aan zelf gefokte
hackney’s is het mogelijk een stalnaam te laten registreren. De naam dient
aangevraagd te worden bij het stamboekbureau en na goedkeuring door het
algemeen bestuur zal de stalnaam op naam van de fokker/aanvrager worden
geregistreerd, waarbij de stalnaam binnen de hackney fokkerij tevens beschermd
zal worden.
Het is daardoor aan andere fokkers niet toegestaan deze naam te voeren of bij
naamgeving aan andere veulens de stalnaam te verwerken, verbasteren of als
gedeelte van een naam te gebruiken indien daardoor verwarring of verwisseling zou
kunnen ontstaan of dat de samenstelling van de naam doet vermoeden dat
het paard door een andere eigenaar is gefokt.
Het stamboekbureau kan in dergelijk geval de opgegeven naam weigeren. Bij een
samengestelde naam waarin een stalnaam verwerkt is wordt de uiterste
terughoudendheid betracht bij het toekennen van de naam. (‘Special’ Edition –
‘Magic’ Dream)
Een eenmaal opgegeven en geregistreerde naam wordt niet meer gewijzigd, met
uitzondering indien wat vermeld onder b. abusievelijk onjuist toegepast is.

4.3.3.

Te registreren gegevens.

Van iedere hackney die ter registratie wordt aangeboden en daarvoor in aanmerking
komt zal in de database worden vermeld:
a.
het geslacht;
b.
de naam;
c.
het inschrijvings/levensnummer (UELN);
d.
het chipnummer;
e.
de geboortedatum;
f.
kleur en aftekening of een korte omschrijving van de uiterlijke kenmerken;
g.
schofthoogte (stokmaat bij oudere dieren);
h.
afstamming tot de derde generatie;
i.
naam en woonplaats van de fokker;
j.
naam en woonplaats van de eigenaar;
k.
de sectie-indeling;
l.
de type aanduiding;
m.
de voortgebrachte veulens;
n.
bekroningen op premiekeuringen / centrale keuring behaald.
o.
die gegevens die relevant kunnen zijn voor een correcte stamboekhouding.

4.3.4.

Registratie in het stamboek

Voor registratie in het stamboek (stamboekpaarden en pony’s) komen in aanmerking die
merries die drie jaar of ouder zijn (ten overvloede: waarvan het DNA-profiel bekend is)
en geregistreerd staan in het veulenboek als sectie A of C dier en waarvan tijdens een
fokdag of keuring blijkt dat zij aan de nodige kwaliteitseisen voldoen (zie fokdagen en
centrale keuring).
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Ruinen blijven geregistreerd in het register en de sectie waarin zij geregistreerd stonden
toen zij nog hengst waren. Voor veulenboek ruinen bestaat de mogelijkheid om in het
stamboek te worden opgenomen. Zij dienen daartoe een keuringstraject te hebben
gevolgd wat de opname rechtvaardigt (zie onder sterpredikaat).
Geselecteerde hengsten worden afhankelijk van hun kwalificaties in klassen
onderverdeeld in het stamboek opgenomen (zie hengstenkeuring).
4.3.5.

Paspoort en registratiebewijs

Na opname in één der secties van het stamboek ontvangt de eigenaar een
paardenpaspoort naar Europese richtlijnen en een registratiebewijs. Het
registratiebewijs blijft het eigendom van de vereniging. Op het registratiebewijs worden
drie generaties afstamming van het paard vermeld. Dit bewijs wordt door de vereniging
als afstammingsbewijs erkend.

5. TUIGVERRICHTINGEN EN PREDIKATEN.
5.1.

Tuigverrichtingen.

Merries:
Voor merries zijn tuigverrichtingen niet verplicht doch verdient aanbeveling in verband
met het inzicht in de populatie betreffende de tuigprestaties.
Indien een merrie echter voor het predikaat ‘Keur’ in aanmerking wil komen, dan dient
e
de merrie naast het tonen van een 1 premie waardig veulen aan de voet, tweemaal een
voldoende hebben behaald tijdens het voorrijden voor jury van het stamboek of tien (10)
winstpunten te hebben behaald op concoursen onder auspiciën van de KNHS.
Hengsten:
Tuigverrichtingen zijn noodzakelijk voor geselecteerde hengsten om in een hogere
klasse ingedeeld te worden. (zie de klasse indeling hengsten onder hengstenkeuring).
Deelname aan het Nederlandsch Kampioenschap voor dekhengsten in tuig staat open
voor hengsten die:
•
door het stamboek geselecteerde hengsten;
•
eigendom zijn van een lid van de vereniging;
• voldaan hebben aan de verrichtingenproef, dit houdt in dat de op driejarige
leeftijd geaccepteerde hengsten voor hun zesde levensjaar een voldoende
moeten hebben behaald tijdens het voorrijden voor de jury of op concoursen
20 winstpunten hebben gehaald. Voor oudere hengsten geldt een termijn van
twee jaar na acceptatie.
De verrichtingen kunnen uiteraard ook behaald worden voordat een hengst voor de eerste
maal ter keuring wordt aangeboden of de merrie het voorlopig keurschap krijgt
toegewezen.
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5.2.

Premies en predikaten.

5.2.1.

Premiestelsel.

Hackney’s kunnen op de keuring een 1e, 2e of 3e premie krijgen.
e
e
Een 3 premie wordt toegekend indien type en beweging matig zijn; Een 2
premie wordt toegekend bij type voldoende, beweging matig tot voldoende, of
type matig tot voldoende en beweging voldoende, of beide matig
tot voldoende;
e
Een 1 premie wordt toegekend wanneer type en beweging voldoende tot goed
zijn.
e
e
Merries van drie jaar en ouder die met een 1 of een 2 premie zijn bekroond worden in
het stamboek ingeschreven als stamboekmerrie.
e
Drie jaar en oudere merries met een 1 premie op een fokdag krijgen op de Centrale
e
keuring niet automatisch een officiële 1 premie of toekenning van het ster predicaat.
e
Hengsten dienen tijdens de hengstenkeuring minimaal een 2 premie te verwerven
willen zij aan de eisen voor exterieur voldoen.
5.2.2.

Predikaten.

Het stamboek kent de volgende predicaten;
•
Sterpredikaat voor hengsten en merries;
•
Voorlopig keurpredikaat voor merries;
•
Keurpredikaat voor hengsten en merries;
•
Preferentschap voor hengsten en merries en
•
Prestatiemerries.
5.2.3.

Sterpredikaat.

Merries: Het sterpredikaat is een exterieur predikaat dat wordt toegekend bij het
e
behalen van een 1 premie op de Centrale keuring door merries van drie jaar en ouder
waarvan type en beweging als voldoende tot goed worden gekwalificeerd en die door de
jury sterwaardig worden bevonden. Zij worden tevens in het stamboek opgenomen
Hengsten: Wanneer een hengst tijdens de hengstenkeuring doorverwezen wordt naar
de tweede bezichtiging ontvangt de betrokken hengst het sterpredikaat, ongeacht of die
in aanmerking komt voor geselecteerde hengst of een PERMIT krijgt. Deze dieren
behouden hun predikaat wanneer zij ruin worden.
Ruinen: Op ruinen is dezelfde regeling van toepassing als die voor merries geldt indien
zij in aanmerking willen komen voor het sterpredicaat. Zij worden tevens in het
stamboek opgenomen.
Het sterpredikaat wordt onmiddellijk tijdens de centrale keuring/hengstenkeuring door de
e
jury toegekend. Op de centrale keuring ontvangen 1 premie waardigen een oranje lint.
5.2.4.

Voorlopig keurpredikaat.

Het voorlopig keurpredikaat is een fokkerij-predikaat. Dit predikaat wordt uitsluitend
toegekend aan ster merries die zich op de centrale keuring tonen met een veulen dat
e
tijdens de centrale keuring een 1 premie heeft behaald. Het voorlopig keurpredikaat
wordt onmiddellijk tijdens de centrale keuring door de jury toegekend. Het bestuur kan
van de vereiste ster kwalificatie afwijken wanneer de nakomelingen van een
e
veulenboek- of stamboek fokmerrie voor 50% uit 1 premie veulens bestaat. Dit geldt bij
een minimum van vier nakomelingen uit minimaal twee verschillende hengsten.
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5.2.5.

Keurpredikaat.

Het keurpredikaat is een gecombineerde fokkerij - prestatiepredikaat en kan worden
toegekend door het algemeen bestuur na overleg met minstens één der juryleden die
tijdens het afleggen van de tuigverrichting in functie is geweest. Voorlopige keurmerries
die voldoende verrichtingen in het tuig tonen verwerven het predikaat keurmerrie. Toont
e
de merrie een 1 premie veulen aan de voet en is voldaan aan de verrichtingenproef,
dan komt de merrie direct in aanmerking voor het keur predicaat.
De betrokken eigenaar wordt van de uitslag schriftelijk in kennis gesteld en wel binnen
drie maanden nadat de proef is afgelegd.
5.2.6.

Preferentschap.

Het preferentschap wordt toegekend aan zowel hengsten als merries die een grote en
verbeterende invloed op de fokkerij hebben of hebben gehad. Het verlenen van dit
predikaat geschiedt uitsluitend op unanieme voordracht van het bestuur nadat hengsten
en merries hebben voldaan aan de eisen gesteld in 5.2.8.. Preferent verklaarde
hengsten en merries komen niet in aanmerking voor het kampioenschap en het reserve
kampioenschap tijdens de centrale keuring en de hengstenkeuring.
5.2.7.

Prestatiemerrie.

Dit predikaat kan door het bestuur worden toegekend indien drie of meer nakomelingen
startgerechtigd zijn en daadwerkelijk uitkomen in de openklasse of ereklasse van de
KNHS.
NB: De voor de predikaten benodigde gegevens dienen bijeengebracht te worden
door de aanvragers van het predikaat.
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5.2.8.

Puntentelling en preferentschap.

Eisen tot het preferent verklaren van geselecteerde hengsten en merries.
Het toekennen van het predicaat preferent is uitsluitend afhankelijk van de fokkerij
prestatie van de hengst of merrie. Alleen de eerstelijns afstammelingen tellen mee voor
het preferentschap. Er wordt de volgende puntentelling gehanteerd:

Vrouwelijke nakomelingen:
e
Eenmalig een 1 premie behaald door veulen, 1 of 2 jarige
Ster
Voorlopig keur
Keur
Tuigprestatie: bij het behalen van 40 winstpunten
bij het behalen van 80 winstpunten
Preferentschap

10 pnt.
10 pnt.
20 pnt.
10 pnt.
10 pnt.
10 pnt.
50 pnt.

Mannelijke nakomelingen:
e
Eenmalig een 1 premie behaald door veulen, 1 of 2 jarige
Ster
Geselecteerde dekhengst
Opgenomen in het stamboek
e
Het behalen van een 2 premie (eenmalig)
e
Het behalen van een 1 premie (eenmalig)
Tuigprestatie: bij het behalen van 40 winstpunten
bij het behalen van 80 winstpunten
Indeling als dekhengst in klasse A
Keur
Preferentschap

10 pnt.
10 pnt.
20 pnt.
30 pnt.
10 pnt.
20 pnt.
10 pnt.
10 pnt.
20 pnt.
10 pnt.
50 pnt.

Niet geselecteerde hengsten en ruinen
e
Eenmalig een 1 premie
Ster

10 pnt.
10 pnt.

Een merrie moet 150 punten behalen en minstens drie nakomelingen hebben om
preferent te worden, een hengst moet minimaal 750 punten behalen om preferent te
worden.
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6. FOKDAGEN, CENTRALE KEURING EN STAMBOEKOPNAME
6.1.

Algemene richtlijnen.

Deelname aan stamboekkeuringen staat open voor:
a. Veulens wanneer zij afstammen van een ‘voor de dekdienst geaccepteerde hengst’
en een merrie die geregistreerd staat in het veulenboek of stamboek van sectie A of
C.
b. Hackney’s van één jaar en ouder die geregistreerd staan in de secties A en C, van
Het Nederlandsch Hackney Stamboek of het moederstamboek HHS.
c. Geïmporteerde dieren die voor sectie A en C in aanmerking komen.
d. Alle dieren moeten eigendom zijn van leden van de vereniging en dienen ook op naam
van de eigenaar te zijn gesteld.
e. Van alle hackney’s moet het DNA-profiel bekend zijn.
6.2.
a.
b.

c.

6.3.
a.

b.

c.

Inschrijvingen
De voor de inschrijvingen bestemde formulieren zijn te downloaden van de website
of kunnen op verzoek worden toegezonden.
Aan personen die hebben ingeschreven voor een fokdag of de centrale keuring
worden de presentatieregels toegezonden welke nadere gegevens bevatten die
toegesneden zijn op deze keuringen.
De mogelijkheid bestaat dat wanneer u uw veulen inschrijft u nog niet in het bezit
bent van het paardenpaspoort. Vul daarom zo volledig mogelijk het
inschrijvingsformulier in. Op de keuringsdag worden diverse stamboekhandelingen
verricht ten behoeve van de registratie. Deze gegevens worden dan op het
stamboekbureau verwerkt.

Hoefbeslag
Twee jarige merries dienen, indien zij op ijzers worden voorgesteld, van ‘licht
beslag’ te zijn voorzien zonder enige toevoeging. Maximum dikte ijzer 8 mm,
breedte 22 mm kleine maat en 25 mm voor de grote maat.
Alle andere nog niet in het stamboek opgenomen merries op normaal (fabrieks)
hoefbeslag en model zonder toevoeging van kunststof of metaal. Maximum dikte 10
mm en 22 mm breed voor de kleine maat en 25 mm breed voor de grote maat
hackney’s. Een leren ring is toegestaan doch deze mag niet breder zijn dan het
ijzer.
Voor al in het stamboek opgenomen merries is het beslag vrij, doch mag niet
dieronvriendelijk zijn, dat ter beoordeling van de jury en de veterinair.

Ruinen en hengsten zonder deklicentie die op een fokdag verschijnen worden
gelijkgesteld met de merries.

6.4.
a.
b.
c.
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Veterinaire keuring
Controle op entingen/vaccinaties van alle ter keuring verschijnende dieren zal plaats
vinden bij uitgifte van het catalogusnummer.
Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan tijdens deze evenementen
een veterinair onderzoek worden ingesteld aan een merrie en/of veulen.
De veterinair doet verslag over zijn bevindingen aan het bestuur en zal, indien
nodig, het bestuur adviseren over deelname aan de keuring en de fokkerij.
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6.5.

a.
b.

Herkeuring merries.

In geval een merrie niet voor stamboekopname in aanmerking komt dan blijft deze
als veulenboek merrie geregistreerd en:
wordt hiervan onmiddellijk na de keuring mondeling mededeling gedaan aan de
eigenaar, met opgave van redenen. Op schriftelijk verzoek van de eigenaar worden
hem de afwijzing en de redenen schriftelijk meegedeeld;
kan de eigenaar schriftelijk herkeuring aanvragen binnen zeven werkdagen na de
keuring. Deze kan worden toegestaan indien de aanvrager een door het bestuur
vast te stellen vergoeding voldoet. Plaats, datum en tijdstip van herkeuring worden
door het bestuur bepaald waarbij indien wenselijk hieromtrent overleg met de
eigenaar kan plaatsvinden.

7. HENGSTENKEURING
7.1.

Algemene richtlijnen

Deelname aan de hengstenkeuring staat open voor:
a. Drie jaar en oudere hengsten die geregistreerd staan in sectie A of C van het
Nederlandsch Hackney Stamboek of het moederstamboek HHS en hun DNA-profiel
moet bekend zijn.
b. Geïmporteerde hengsten die voor sectie A en C in aanmerking komen.
c. Ze moeten eigendom zijn van leden van de vereniging en dienen ook op naam
te zijn gesteld.

7.2.
a)
b)

a)

7.3.
a.

b.
c.
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Inschrijvingen
De voor de inschrijvingen bestemde formulieren zijn te downloaden van de website
of kunnen op verzoek worden toegezonden.
Aan personen die voor deelname aan de hengsten keuring hebben ingeschreven
worden richtlijnen keuringsprocedure hengstenkeuring toegezonden. Deze
richtlijnen bevatten naast een samenvatting van relevante gegevens uit deze
handleiding ook gegevens die toegesneden zijn op deelname aan de
hengstenkeuring.
De leeftijd voor de deelnemende hengsten is gesteld op minimum 3 jaar. Definitief
voor de fokkerij geschikt geachte geselecteerde hengsten zijn vrijgesteld van de
verplichting tot deelname aan de keuring. Deelname kan echter geschieden op
vrijwillige basis.

Voorbereiding keuringscommissie en rapportage
Voorafgaande aan de keuring worden de ter keuring aangeboden hengsten met
betrekking tot de afstamming door de keuringscommissie doorgesproken met leden
van de fokkerij- adviescommissie en de inspectie. Indien wenselijk vindt na afloop
van de keuringen een evaluerend gesprek plaats.
Ook kan een onderzoek naar erfelijke gebreken of ziektes worden ingesteld.
De keuringscommissie zendt na afloop van de keuringen een verslag aan het
bestuur met haar bevindingen. Van alle voor de dekdienst geschikt geachte hengsten
wordt afzonderlijk een keuringsrapport opgemaakt. Het keuringsverslag wordt zo
mogelijk door middel van publicatie aan de leden bekend gemaakt.
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7.4.
a.

b.

c.
d.

e.
f.

g.

7.5.
a.

b.

7.6.

Veterinaire keuring.
Alle, voor de eerste keer, aangemelde hengsten nemen deel aan de eerste
bezichtiging en moeten voor aanvang van de keuring door een veterinair zijn
gekeurd.
De veterinair doet voor de eerste bezichtiging verslag over zijn bevindingen aan het
bestuur en indien nodig zal hij het bestuur adviseren over deelname en fokkerij.
Toegang tot de eerste bezichtiging vindt plaats wanneer er aan de ringmeester een
door de dierenarts ondertekende formulier van goedkeuring kan worden getoond.
Uitsluitend de aanwezigheid van de eigenaar/houder/trainer van het paard en de
groom is bij de veterinaire keuring toegestaan. Eigenaren dienen gevolg te geven
aan de aanwijzingen die daartoe worden gegeven.
Controle op vaccinatie van alle ter keuring verschijnende hengsten zal plaats vinden
bij uitgifte van het catalogusnummer.
Ontstaan er tijdens de keuring twijfels over de veterinaire gesteldheid van een
hengst die al een deklicentie heeft en vrijgesteld is van de veterinaire keuring, dan
kan de jury alsnog een veterinair onderzoek gelasten.
Indien bij dat onderzoek een onoverkomelijk veterinair probleem wordt
geconstateerd kan de hengst voor verdere keuring worden uitgesloten.

Hoefbeslag
Alle nieuw te keuren hengsten op normaal (fabrieks) hoefbeslag en model.
Maximum dikte 10 mm en 22 mm breed voor de kleine maat en 25 mm breed voor
de grote maat hackney’s. Een leren ring is toegestaan doch deze mag niet breder zijn
dan het ijzer.
Voor al geselecteerde hengsten en Permit hengsten, en die hengsten die in het
verleden ooit geselecteerd zijn geweest is het beslag vrij, doch mag niet
dieronvriendelijk zijn, dat ter beoordeling van de jury en de veterinair. Er zal controle
op het beslag van deze hengsten plaats vinden op een wijze door het bestuur te
bepalen.

Nieuwe regelgeving in verband met PERMIT hengsten

Per 1-1-2012 is een wijziging in de beoordeling van voor de dekdienst geschikt geachte
hengsten ingevoerd. Dit is gedaan om aansluiting te creëren met de regelgeving van het
Engelse moederstamboek. Nu kunnen hengsten die niet voor geselecteerde
veulenboek- of stamboekhengst in aanmerking komen onder bepaalde voorwaarden in
het bezit worden gesteld van een deklicentie. Deze licentie verschaft de hengst een
vergelijkbare status als de door het moeder stamboek gehanteerde “PERMIT” systeem.
De verplichting van het stamboek om aandacht te besteden aan de welzijnsaspecten
van de dieren met betrekking tot het monitoren van fysieke ongewenste eigenschappen
voor het ras is bij PERMIT hengsten ook van toepassing. Daarnaast wordt het
inteeltpercentage vastgesteld. Dit ter voorkoming van een te hoog inteelt percentage,
gelijk aan de procedure bij de geselecteerde hengsten.
Het verdient dan ook aanbeveling om in Nederland verblijvende hengsten die voorzien
zijn van een Engelse PERMIT aan onderstaande mogelijkheid tot het verkrijgen van een
Nederlandse PERMIT aan te bieden. Eigenaren van hengsten met een Engelse
PERMIT dienen in ieder geval kenbaar te maken dat zij een dergelijke hengst bezitten.
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Het inzenden van kopie van de Engelse PERMIT toekenning volstaat, maar om ook voor
een Nederlandse PERMIT op een keuring in aanmerking te komen dient de registratie
eveneens plaats te vinden.
Nakomelingen van door het Nederlandsch Hackney Stamboek aangewezen PERMIT
hengsten worden gelijkgesteld aan de nakomelingen van een geselecteerde
veulenboek- of stamboekhengst en komen dientengevolge voor stamboekactiviteiten in
aanmerking.
Nakomelingen van hengsten zonder deklicentie worden ingeschreven in sectie B
van het stamboek.

7.6.1.

Selectie van PERMIT hengsten.

Indien men niet wenst deel te nemen aan de reguliere hengstenkeuring kan men voor
zijn hengst een PERMIT krijgen als de hengst op de hengstenkeuring veterinair wordt
goedgekeurd door de dienstdoende dierenarts.
Hengsten die op de reguliere keuring niet worden geselecteerd voor veulenboek- of
stamboekhengst, zijn al veterinair goedgekeurd, en kunnen ook een PERMIT krijgen (zie
procedure hengstenkeuring).
PERMIT hengsten worden beschouwd als niet geselecteerde veulenboek- of
stamboekhengsten met een deklicentie’. De PERMIT wordt éénmalig toegekend.
Begripsbepaling:
Hengsten met een deklicentie kunnen zijn:
Geselecteerde veulenboek- of stamboekhengsten en hengsten die betiteld worden als
PERMIT en premium hengsten (Engelse premium A en B hengsten).

7.7.
a.

b.
c.
d.
e.

22

Procedure van de hengstenkeuring:
Na de gebruikelijke aanmelding van de hengsten en de verplichte veterinaire
keuring voorafgaande aan de keuring, kan na een positief resultaat aan de keuring
worden deelgenomen.
Bij het aanmelden voor de hengstenkeuring wordt door de eigenaar kenbaar
gemaakt dat hij voor de opgegeven hengst een PERMIT verzoekt indien de hengst
op de keuring niet wordt geselecteerd voor veulenboek- of stamboekhengst.
Het verloop van de keuring zal bestaan uit een eerste bezichtiging en bij
doorverwijzen een mogelijke tweede bezichtiging.
Indien op enig moment géén doorverwijzing volgt of de hengst niet direct wordt
geselecteerd als veulenboek- of stamboekhengst dan komt de hengst in
aanmerking voor een PERMIT.
e
Hengsten die bij een tweede bezichtiging voor de 1 maal worden geselecteerd
worden aangemerkt als veulenboek hengst indien zij nog niet voldaan hebben aan
de verrichtingenproef. Driejarige veulenboek hengsten moeten voor hun zesde jaar
e
aan de verrichtingenproef voldoen, vier jaar en oudere, voor de 1 maal
geselecteerde hengsten, binnen 2 jaar na goedkeuring.
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7.8.
a.

b.

c.
d.

e.
f.

g.
h.

i.

j.
k.

l.
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Geselecteerde hengsten
SPERMA-onderzoek. (staat open tijdens de periode tussen 01-sept. en 01-mei
waar binnen de keuring valt.) Het verplichte sperma-onderzoek moet, indien de
hengst voor de eerste maal wordt geselecteerd, voor 1 mei hebben plaats gevonden
bij de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht of de Gezondheidsdienst voor Dieren
(plaats dierenkliniek in Oldeholtpade). Voor geselecteerde hengsten is de normering
gesteld op 1000 TNB en 30% voor morfologie en nog minimaal 30% levend
bewegende zaadcellen moet bevatten.. Tot 1 mei, of zodra de gegevens van het
onderzoek bekend zijn, wordt, onder voorbehoud, aan de hengst VOORLOPIG een
deklicentie toegekend. Afhankelijk van de uitslag van het sperma onderzoek wordt
een hengst voor de duur van 1 jaar geselecteerd of alsnog afgewezen als
geselecteerde hengst. Het risico bestaat dat de hengst niet wordt geselecteerd en
dan hebben de dekkingen tot de uitslag bekend is plaatsgevonden door een niet
geselecteerde dekhengst.
Driejarige veulenboek hengsten moeten voor hun zesde jaar aan de
verrichtingenproef voldoen, vier jaar en oudere, voor de 1e maal geselecteerde
hengsten, binnen 2 jaar na goedkeuring. De ‘veulenboek hengst’ wordt daarbij
‘stamboekhengst’ (S-hengst).
Indien de veulenboek hengst niet voldoet aan de verrichtingentoets, binnen de
daarvoor gestelde termijn, dan wordt hem de PERMIT status toegekend.
Definitief voor de fokkerij geselecteerde hengsten zijn vrijgesteld van de verplichting
tot deelname aan de keuring. Deelname kan echter geschieden op vrijwillige basis.
De andere geselecteerde hengsten moeten op de hengstenkeuring verschijnen om
hun acceptatie als dekhengst te continueren.
Voor PERMIT hengsten bestaat altijd nog de mogelijkheid aan de reguliere
hengstenkeuring deel te nemen om de status van geselecteerde veulenboek- of
stamboekhengst te verwerven.
Van alle geselecteerde hengsten die voor een deklicentie in aanmerking komen
geldt dat tot toekenning slechts wordt overgegaan nadat voldaan is aan het sperma
onderzoek en deze positief is afgerond. Indien de kwaliteit van het sperma
onvoldoende is komt de voorlopig geselecteerde hengst nog wel in aanmerking
voor een PERMIT.
De spermakwaliteit en het inteeltpercentage van alle hengsten wordt, ter informatie
van de fokkers, bekend gemaakt.
Wordt de deklicentie niet onder voorbehoud van het sperma onderzoek toegekend
(uitslag is al bekend), dan dient de administratieve en financiële afwikkeling ter
plaatse tijdens de hengstenkeuring te worden afgerond.
Wordt de deklicentie onder voorbehoud van het sperma onderzoek toegekend dan
dient het inleggeld voor “eerste maal ter keuring” te worden betaald, de verdere
administratieve en financiële afwikkeling dient te worden afgerond nadat de
gegevens zijn binnengekomen bij het stamboekbureau.
Bij constatering van het vererven van voor het hackneyras ongewenste
eigenschappen kan de deklicentie te allen tijde worden ingetrokken.
Ter vaststelling van de kwaliteit van de nakomelingen van een hengst met een
deklicentie worden de nakomelingen naast de fokdagen bij het chippen op het erf
beoordeeld. Het dient aanbeveling om deel te nemen aan fokdagen om de
vaststelling van de kwaliteit van de nakomelingen beter te kunnen beoordelen.
Door Het Nederlandsch Hackney Stamboek erkende en geselecteerde hengsten
worden aangemerkt als ‘voor de dekdienst geschikt geachte hengsten’ voor het
verlenen van dekking of K.I. binnen de Nederlandse fokkerij populatie.
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m. Nederlandse hengsten waarvoor een Engelse permit is afgegeven en andere
buitenlandse of geïmporteerde hengsten kunnen deelnemen aan
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de
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hengstenkeuring wanneer zij opgenomen zijn in sectie A of C van het stamboek en
eigendom zijn van een lid van het NHS.
n. Hengsten van eigenaren die geen lid van het stamboek zijn worden aan dezelfde
criteria onderworpen als hengsten van leden indien zij deel uit maken van de
Nederlandse fokkerij populatie. Voor deze hengsten is deelname aan de
hengstenkeuring niet mogelijk.
o. Verrichtingenproef
Om te slagen voor de verrichtingenproef moet de hengst voldoen aan de volgende
punten:
• Een op driejarige leeftijd geaccepteerde hengst moet voor zijn zesde jaar
tweemaal een voldoende hebben behaald tijdens het voorrijden voor de
jury van het stamboek of minimaal 20 winstpunten behalen op concoursen.
• Oudere hengsten moeten binnen twee jaar na goedkeuring tweemaal
een voldoende hebben behaald tijdens het voorrijden voor de jury van
het stamboek of minimaal 20 winstpunten behalen op concoursen.

7.9.
a.

b.
c.

d.
e.

f.

g.

h.

i.
j.
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Permit hengsten
SPERMA-onderzoek is niet verplicht doch wordt wel geadviseerd. De resultaten
worden ter informatie aan de leden op de website gezet. Voor PERMIT hengsten geldt
geen normering.
Ook het inteeltpercentage van de PERMIT hengsten wordt, ter informatie van de
fokkers, bekend gemaakt
Voor PERMIT hengsten is geen verrichtingen toets vereist. Zij blijven altijd PERMIT
hengst (tenzij de hengst later via de reguliere keuring wordt geaccepteerd als
veulenboek of stamboekhengst).
PERMIT hengsten hoeven niet op de jaarlijkse hengstenkeuring te verschijnen om
hun acceptatie als dekhengst te continueren.
Het toekennen van een PERMIT verschaft de hengst binnen het stamboek geen
privileges anders dan dat het toegestaan is deze hengst binnen de hackney fokkerij
dekdiensten te laten verrichten. PERMIT hengsten komen niet in aanmerking voor
andere predicaten dan het ‘ster’ predicaat. Dit alleen als ze bij de reguliere keuring
door mogen naar de tweede ronde en daarna een PERMIT krijgen.
Ook bij de PERMIT hengsten vindt een afstammelingenonderzoek plaats. De
resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen worden aan de leden
bekendgemaakt. Wat de aanbevelingen ook zijn, de PERMIT wordt niet
ingetrokken, tenzij wordt geconstateerd dat de hengst voor het hackneyras
ongewenste eigenschappen vererft.
Door Het Nederlandsch Hackney Stamboek erkende PERMIT hengsten worden
aangemerkt als ‘voor de dekdienst geschikt geachte hengsten’ voor het verlenen
van dekking of K.I. binnen de Nederlandse fokkerij populatie.
De mogelijkheid tot verkrijgen van een deklicentie bij een hengst behoort voor
iedere fokker tot de mogelijkheden waardoor het gebruik van nimmer ter keuring
aangeboden hengsten die toch in de fokkerij gebruikt worden tot het verleden dient
te behoren.
PERMIT hengsten kunnen niet deelnemen aan een Nederlands kampioenschap
voor dekhengsten in tuig, tenzij ze in het bezit zijn van een positief spermarapport.
Wordt de deklicentie toegekend dan dient de financiële afwikkeling ter plaatse
tijdens de hengstenkeuring te worden afgerond.
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7.10.

Indeling hengsten.

7.10.1. Geselecteerde hengsten
‘Geselecteerde hengsten’ worden afhankelijk van hun kwalificaties in het stamboek
opgenomen. Er zijn drie niveaus/klasse, te weten:
1. Veulenboek hengst
2. Stamboekhengst
3. Definitief geselecteerde stamboekhengst
Veulenboek hengst (V. Hengst )
Deze ‘voorlopig stamboek hengsten’ zijn geselecteerd op basis van afstamming, exterieur,
gangen en prestatie. Als de hengst slaagt voor de verrichtingenproef wordt hij
stamboekhengst. Wordt binnen de gestelde tijd niet voldaan aan de verrichtingenproef
(zie 7.8.o.) dan wordt hij PERMIT hengst.
Stamboekhengst (S. hengst)
Dit is een veulenboek hengst die aan de vereiste tuigverrichtingen heeft voldaan doch
nog niet voor afstammelingenonderzoek in aanmerking is gekomen.
Definitief geselecteerde stamboekhengst
Een stamboekhengst met een positief afstammelingenonderzoek. Bij een negatief
resultaat van dit onderzoek wordt hij PERMIT hengst. Indien het negatief resultaat
gebaseerd is op het doorgeven van erfelijke gebreken dan wordt de deklicentie
ingetrokken.
7.10.2. PERMIT hengsten
PERMIT hengsten worden niet onderverdeeld in niveaus/klasse. Een PERMIT hengst
behoudt zijn PERMIT, tenzij blijkt dat hij erfelijke gebreken doorgeeft.
7.10.3. In het buitenland geregistreerde hengsten
In het buitenland geregistreerde hengsten, die in Nederland ter dekking worden
aangeboden, daarvan dient de verblijfplaats bij het stamboek bekend te zijn. De
(afstammings) gegevens van de hengst dienen ten behoeve van de nakomelingen te
worden geregistreerd. Voor deze hengsten geldt dat zij vanwege de vereniging als hengst
goedgekeurd moeten zijn tot het verrichten van dekdiensten en dienen te voldoen
aan de gestelde criteria betreffende registratie en afstamming.
7.10.4. Hengsten zonder deklicentie
In het veulenboek in sectie A en C geregistreerde hengsten zonder deklicentie.
Stamboekhengsten met een negatief afstammelingenonderzoek worden niet uit de
fokkerij gehaald, zij worden PERMIT hengst. Indien het negatief resultaat gebaseerd is
op het doorgeven van erfelijke gebreken dan wordt de deklicentie ingetrokken.
Nakomelingen van een stamboekhengst, die na het afstammelingen onderzoek,
vanwege doorgeven van erfelijke gebreken, zijn deklicentie is kwijtgeraakt, kunnen wel
26
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deelnemen aan stamboekactiviteiten, indien zij geboren of verwekt zijn gedurende de
tijd dat de hengst nog een deklicentie had.
Indien een hengst zonder deklicentie in een later stadium een deklicentie krijgt, dan
worden alle al geboren nakomelingen aangemerkt als zijnde geboren uit een voor de
dekdienst geschikt geachte hengst en staat deelname aan stamboekactiviteiten voor
hen open.

7.11.
1.

2.

3.

4.

5.
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Her-/nakeuring van hengsten.

Ingeval een hengst op de reguliere keuring geen deklicentie krijgt of niet wordt
ingeschreven wordt hiervan direct aan de eigenaar mededeling gedaan met opgave
van redenen, waarbij op schriftelijk verzoek van de eigenaar hem de afwijzing en de
redenen daarvoor schriftelijk worden meegedeeld.
In geval van afwezigheid door ziekte of anderszins dient de eigenaar voor aanvang
van de keuring het bestuur of de keuringscommissie de absentie van de hengst te
melden. Indien de hengst voor de nakeuring wederom zal worden aangeboden
dient bij de afmelding een verklaring van een veterinair worden overhandigd.
De eigenaren kunnen schriftelijk binnen 7 werkdagen na de reguliere keuring
respectievelijk een her- dan wel nakeuring aanvragen. Bij de aanvraag dient de
eigenaar de kosten voor de herkeuring te voldoen. Deze kosten worden
terugbetaald wanneer de hengst alsnog een deklicentie krijgt.
Het bestuur bepaalt datum, tijd en plaats van deze keuring. Het bestuur stelt de
herkeuringscommissie samen, bestaande uit drie juryleden waarvan er niet meer dan
één mag hebben deelgenomen aan de oorspronkelijke keuring. Het bestuur wijst
een dierenarts en hoefsmid aan ter ondersteuning van de commissie toegevoegd.
De gebruikelijke procedure bij de reguliere hengstenkeuring is ook hier van
toepassing.
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8. AFSTAMMELINGENONDERZOEK
8.1.

Geselecteerde hengsten

8.1.1.

Doel

Om de kwaliteit van de hackney’s te behouden en te verbeteren worden, vanwege de
grote invloed van hengsten op het ras, de geselecteerde hengsten onderworpen aan
een afstammelingen-onderzoek. Dit gebeurt ter ondersteuning van het fokdoel van het
stamboek.
Na de eerste goedkeuring voor de dekdienst volgt een hengst een traject van toetsing.
Op grond van de verzamelde gegevens over vererving wordt de hengst een definitief
geselecteerde stamboekhengst of PERMIT hengst of wordt de deklicentie ingetrokken.
8.1.2.

Onderwerpen van onderzoek

Het onderzoek op afstammelingen richt zich op;
a. exterieur en beweging bij de veulens;
b. de uitgroei van de nakomelingen met toetsing op exterieur en beweging.
c. de mate van vererving van voor de sport geschikte eigenschappen.
d. in het kader van gezondheid en welzijn op erfelijke afwijkingen of ziektes;
e. het vererven van voor het ras gewenste en ongewenste verschijnselen.
8.1.3.

Resultaten onderzoek

Voor handhaving in de fokkerij dienen de hengsten het afstammelingenonderzoek
positief af te sluiten. In het eindverslag geeft de hengstenkeuringscommissie aan in
hoeverre de hengst geschikt is voor de fokkerij, b.v. niet, matig, voldoende, goed. Bij
een negatief resultaat van dit onderzoek wordt hij PERMIT hengst. Indien het negatief
resultaat gebaseerd is op het doorgeven van erfelijke gebreken dan wordt de deklicentie
ingetrokken.
8.1.4.

Mogelijkheden tot beoordelen

Om een gedegen afstammelingenonderzoek te kunnen uitvoeren is het van groot belang
dat zoveel mogelijk veulens bij het stamboek worden geregistreerd en verschijnen op
fokdagen. Dit geldt ook voor deelname van ‘uitgroei’ aan keuringen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gegevens te verzamelen bij ‘schetsen
op het erf’.

8.1.5.

Richtlijnen betreffende het afstammelingenonderzoek

In navolging van het gestelde doel vindt het onderzoek plaats volgens de
volgende richtlijnen:
a.
Het afrondend onderzoek vindt plaats in het zesde jaar na de eerste goedkeuring.
Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan van deze termijn worden
afgeweken, dat ter beoordeling van het bestuur (b.v. vermoeden van vererving van
ongewenste eigenschappen).
b. Veulens worden bij voorkeur tijdens een/de fokdag(en) beoordeeld ongeacht
deelname aan de keuring. Bij uitdrukkelijke afwezigheid op deze dag(en) worden
veulens met behulp van veulen inspectieverslagen, bij erfbezoek ten behoeve van
het chippen en schetsen, beoordeeld.
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c.

d.
e.
f.

Wanneer een hengst voor zeer veel nakomelingen heeft gezorgd, kan het bestuur
van de eigenaar van de hengst verlangen dat hij meerdere –andere- nakomelingen
aan het afstammelingen onderzoek laat onderwerpen, wanneer slechts een gering
percentage aan het onderzoek heeft deelgenomen.
Oudere nakomelingen worden ter beoordeling van de ‘uitgroei’ gedurende de
eerste zes jaren, uitsluitend tijdens de fokdagen op exterieur beoordeeld.
Resultaten op concoursen en tijdens tuigverrichtingen en/of -rubrieken op fokdagen
of centrale keuring worden nadrukkelijk meegenomen in de beoordeling.
Voorgaande punten d en e zijn van groot belang in de beoordeling van
de hengst.

8.1.6.

Inhoud rapportage

De schriftelijke rapportage van de inspecteur dient de volgende onderdelen te
bevatten;
a. De resultaten betreffende de onderzoeken bedoeld onder punt 8.1.2. met in acht
neming van het gestelde in punt 8.1.4.
b. De invloed van de hengst binnen de fokkerij aan hand van de uitkomst van de
moeder/kind vergelijking.
c. Het eindoordeel in relatie tot de invloed van de hengst op zijn nakomelingen.
8.1.7.
a.

b.

c.

Eindbeoordeling, advies en bekendmaking

Tijdens de reguliere jaarlijkse bijeenkomst van de hengstenkeuringscommissie met
de fok - adviescommissie, na het verstrijken van de vastgestelde termijn van zes
jaren van goedkeuring, wordt de hengst door deze commissie(s) beoordeeld.
Daarna volgt schriftelijke rapportage aan het bestuur door een inspecteur van het
stamboek.
Op grond van de schriftelijke eindrapportage van de inspecteur zal de
hengstenkeurings-commissie het algemeen bestuur adviseren een hengst al dan
niet te handhaven voor de fokkerij (wordt definitief geselecteerde stamboekhengst,
wordt PERMIT hengst of de deklicentie wordt ingetrokken).
Het bestuur behandeld het eindrapport waarna de uitslag schriftelijk aan de
eigenaar wordt meegedeeld. Daarna wordt de rapportage aan de leden
bekendgemaakt.

8.1.8.

Erfelijke afwijkingen

Tijdens de periode van het afstammelingenonderzoek (zes jaar), maar ook op ieder
moment, kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, een onderzoek
worden ingesteld naar het vererven van ongewenste eigenschappen. De
dekbevoegdheid van de hengst wordt gedurende de tijd van het onderzoek
opgeschort.
8.1.9.

Beroepsprocedure herkeuring

Het staat de eigenaar van een niet gehandhaafde hengst vrij een herkeuring aan te
vragen. De beroepsprocedure is als volgt:
a. Tegen een negatieve uitslag van het afstammelingenonderzoek is beroep mogelijk,
aan te tekenen bij het algemeen bestuur binnen tien werkdagen na dagtekening van
de uitslag.
b. Het nieuwe onderzoek wordt verricht binnen dertig dagen na dagtekening van de
uitslag van de keuringscommissie. De samenstelling van de herkeuringscommissie
vindt plaats conform punt 2.3.4. van dit reglement. De kosten van het onderzoek
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c.
d.

e.
f.

g.

8.2.

zijn voor rekening van de eigenaar van de hengst. Indien de keuring in beroep een
positieve uitslag kent, wordt de helft van het bedrag terugbetaald.
Plaats en tijdstip van de herkeuring worden in overleg met de eigenaar van de
hengst vastgesteld.
Voor de herkeuring dienen dezelfde nakomelingen te verschijnen als voor de
keuring in eerste instantie. Het staat de eigenaar van hengst vrij tijdens de herkeuring
andere nakomelingen aan de keuring toe te voegen.
De uitslag van de herkeuring is bindend.
De eigenaar van de hengst wordt van de uitslag op de dag van de herkeuring
mondeling op de hoogte gesteld, waarna een schriftelijke bevestiging volgt. Slechts
in geval van overmacht kan hiervan worden afgeweken, dat ter beoordeling van het
algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur kan van deze bepalingen afwijken wanneer bijzondere
omstandigheden daartoe aanleiding geven. Hieromtrent dient verantwoording te
worden afgelegd aan de ledenvergadering.

PERMIT hengsten

PERMIT hengsten volgen een vereenvoudigd afstammingsonderzoek waarbij alleen
gelet wordt op vererving van erfelijke gebreken. Het intrekken van de deklicentie van
een PERMIT hengst kan alleen als erfelijke gebreken worden doorgegeven. Is dit niet
het geval dan behoudt de hengst zijn PERMIT. Ook hier geldt dat, indien de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, op ieder moment een onderzoek kan
worden ingesteld naar het vererven van ongewenste eigenschappen.
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9. BIJLAGEN
9.1.

Dierenwelzijn en extra DNA-onderzoek

9.1.1.

Dierenwelzijn-/bescherming

Onderzoek naar erfelijke afwijkingen/ziektes tijdens keuringen.
a. Bij alle keuringen van het stamboek is een dierenarts aanwezig, die belast is met de
veterinaire controle. Indien hier aanleiding voor is, kan de dierenarts een eerste
diagnose stellen van bijvoorbeeld erfelijke gebreken/afwijkingen of ziektes. Indien een
vermoeden van enig erfelijk gebrek of ziekte niet door de veterinaire adviseur kan
worden weggenomen is de eigenaar verplicht het dier binnen een termijn van
10 dagen op dat gebrek of die ziekte te laten onderzoeken. De eigenaar is na bedoeld
onderzoek verplicht het bestuur van de vereniging te informeren over het resultaat
van het onderzoek, gestaafd met een attest van de dierenarts of betreffende
veterinaire instantie die het dier heeft onderzocht.
b. Totdat duidelijkheid is verkregen over de aanleiding tot het medisch onderzoek is
het de eigenaar van het paard, in het kader van dierenwelzijn en bescherming van
het erfelijk materiaal binnen het hackney stamboek, niet toegestaan het dier op
enigerlei wijze te vervreemden totdat zekerheid is ontstaan over de genetische
belasting en na overleg met het algemeen bestuur. Dit ook om verspreiding van een
mogelijke erfelijke ziekte te voorkomen.
c. Ten behoeve van het vorenstaande kunnen beide ouderdieren van het onderhavige
dier ter controle worden opgeroepen.
d. De eigenaar van een dier of waarvan het vermoeden bestaat dat het dier erfelijk
belast is, maar ook in andere gevallen waarbij in het kader van dierenwelzijn nader
onderzoek wenselijk wordt geacht, is gehouden alle noodzakelijke medewerking te
verlenen die aan het veterinair onderzoek verbonden zijn.
Onderzoek naar erfelijke afwijkingen/ziektes tijdens afstammelingenonderzoek.
a. Wanneer tijdens het afstammelingenonderzoek wordt vermoed dat ongewenste
eigenschappen, erfelijke afwijkingen en/of ziektes, worden doorgegeven die een
negatieve invloed op het hackney ras, kan het algemeen bestuur besluiten om, -ten
behoeve van een eventueel veterinair onderzoek-, de eigenaar te verplichten
alsnog een collectie nakomelingen te tonen. Indien blijkt dat ongewenste
eigenschappen worden doorgegeven kan de eigenaar verplicht worden tot het uit
de fokkerij terug trekken van de hengst.
b. Wanneer niet kan worden vastgesteld dat het een dominante vererving betreft,
kunnen eveneens de merries van de getoonde, van ongewenste eigenschappen
verdachte, nakomelingen ter controle worden opgeroepen. De eigenaren van merries
en/of nakomelingen die ongewenste eigenschappen doorgeven zijn verplicht
niet meer met deze dieren te fokken ten behoeve van de gezondheid en welzijn van
de hackney populatie.
c. Van eigenaren die zich op enigerlei wijze onttrekken aan een onderzoek dan wel
een onderzoek traineren, frustreren of hun hackney in de fokkerij blijven gebruiken
nadat gebleken is dat er erfelijke afwijkingen of ziektes worden doorgegeven,
worden alle in hun bezit zijnde hackney’s uit sectie A verwijderd en geplaatst in sectie
B van het stamboek.
d. In alle overige gevallen kan het algemeen bestuur bij constatering van aantasting
van het dierenwelzijn passende maatregelen nemen.
1

Doorgeven verblijfplaats aan stamboekbureau
Eigenaren dienen het stamboekbureau te informeren over de verblijfplaats van hun
hackney’s. Zij verstrekken daarvoor het adres van de verblijfplaats en de duur van het
verblijf. Dit om bij uitbraak van besmettelijke ziektes de nodige maatregelen te kunnen
nemen.
9.1.2. Extra DNA-onderzoek.
In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten om hackney’s aan een nieuw DNAonderzoek te onderwerpen:
a. Indien bij vaststelling van het DNA-patroon blijkt dat deze niet overeenstemmen met
een eerdere vaststelling van het DNA-patroon van het betreffende paard, of indien
blijkt dat deze niet overeenstemmen met de opgegeven afstamming, heeft het
bestuur het recht ten aanzien van het betreffende dier en zijn/haar afstammelingen:
•
De afstamming te wijzigen;
•
de stamboekinschrijving respectievelijk goedkeuring te weigeren
•
de stamboekinschrijving ongedaan te maken;
•
het betreffende dier in sectie B te plaatsen.
b. Indien wat in a. is omschreven te wijten is aan opzet of grove nalatigheid dan is het
bestuur gemachtigd daarvoor passende maatregelen te nemen.
c. De aan het onderzoek verbonden kosten komen voor rekening van de eigenaar van
het dier en dienen voor de aanvang van het onderzoek te worden voldaan.

9.2.

Veulenregistratie van buitenlandse eigenaren die hun veulens bij het
NHS willen laten registreren

De identificatie van veulens moet plaats vinden volgens de wetgeving in het land waar
ze op dat moment zijn. Dat betekend dat ze gechipt dienen te worden door een
dierenarts of een erkende chipper. Voor de in het buitenland gefokte hackney
veulens gelden dezelfde regels als die voor de in Nederland gefokte veulens gelden,
echter dient ten behoeve van de registratie de volgende procedure te worden gevolgd:
a. De eigenaren zijn niet verplicht lid te zijn van het stamboek (NHS).
b. De paarden die in hun bezit zijn dienen op hun naam gesteld en geregistreerd te
zijn in het NHS.
c. Van ouderdieren dient het DNA-profiel te zijn vastgelegd via het stamboek en de
afstamming dient daarbij bevestigd te worden.
d. De veulens worden op gelijke wijze als in Nederland op hun afstamming
beoordeeld en in het daarvoor bestemde register of sectie ingeschreven.
e. Zij dienen zo mogelijk gebruik te maken van de door het stamboek uit te
geven dekbonnen.
f. Bij aangifte van de geboorte dienen haren met wortel met het
dek/geboortebewijs te worden meegezonden ter controle op de afstamming. (In
een afgesloten plastic zakje)
g. Van de veulens wordt voorafgaande aan de afgifte van de paspoorten door
middel van DNA-controle op afstamming gecontroleerd.
h. De veulens kunnen door de eigen dierenarts worden gechipt. Het veulen dient
ten tijde van het chippen bij de merrie te verblijven. De identiteit van de merrie
wordt door middel van chip- en signalementcontrole door de dierenarts met het
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9.3.

paspoort vergeleken en de bevindingen worden op het I&R formulier van het
veulen aangetekend. (bv. identiteit moeder gecontroleerd en akkoord/niet
akkoord)
De dierenarts dient bij het chippen het signalement van het veulen op te nemen
en plakt ter bevestiging één barcode op het betreffende document.
De dierenarts dient zorg te dragen voor verdere afwikkeling richting stamboek.
Hij ondertekend het door hem ingevulde I&R formulier dat in dat
land gebruikelijk is en zorgt voor gelijktijdige verzending van;
•
Het I&R formulier waarop één barcodesticker is geplakt;
•
De resterende barcodes van het chipnummer;
•
Een verzegelde plastic zakje met haren van het veulen die ter registratie
wordt aangeboden indien aan punt 6 nog geen gevolg is gegeven.
Naast het Nederlands is een Engelse beschrijving toegestaan.

Hengstenkeuring op papier/ K.I.

Het gebruik van in Nederland aangeboden en gewenst sperma van K.I. van hengsten
die fysiek niet op de hengstenkeuring kunnen verschijnen omdat zij in het buitenland
verblijven, overleden of ziek zijn, behoort tot de mogelijkheden, indien de hengsten
voldoen aan de navolgende richtlijnen.
1. Van hengsten die door het stamboek goed zijn bevonden tot het verrichten van
dekkingen en in het stamboek geregistreerd staan of stonden en die overleden of
ziek zijn dient een papieren keuring plaats te vinden uitgevoerd door de hengsten
(keurings) commissie.
2. In een ander erkend hackney stamboek niet goedgekeurde geregistreerde
hengsten en in het stamboek geregistreerde niet voor de dekdienst geaccepteerde
hengsten die beide voor registratie in sectie A en C in aanmerking komen of staan
en die buiten Nederland verblijven, kunnen aanspraak maken op een procedure als
in de aanhef omschreven, echter nadat zij door de hengstenkeuringscommissie een
deklicentie hebben gekregen. De kosten die een dergelijke keuring met zich brengt
zijn voor rekening van de K.I. aanvrager.
3. Van hengsten die in het moederstamboek of in een door het moederstamboek
erkende buitenlandse stamboek voor hackney’s geregistreerd staan en die buiten
Nederland verblijven wordt KI toegestaan indien zij voldoen aan de criteria voor
goedkeuring zoals binnen de vereniging gangbaar is of een keuring of
kwaliteitstoets in het buitenland hebben ondergaan welke gelijkgesteld kan worden
aan de door de vereniging gehanteerde kwaliteitseisen. Dat ter beoordeling van het
bestuur. Nadat met goed gevolg een zodanige toets heeft plaatsgevonden kan een
papieren deklicentie worden afgegeven en registratie in het stamboek plaats
vinden.
4. Van in het moederstamboek geregistreerd staande PREMIUM A en PREMIUM B
hengsten die buiten Nederland verblijven, kan KI worden toegestaan nadat een
aanvraag daartoe bij het stamboek is binnen gekomen en een papieren
goedkeuring heeft plaats gevonden. Het zwaartepunt bij de beoordeling tot acceptatie
dient hierbij te liggen bij de erfelijke- en gezondheidsaspecten in relatie tot het risico
van het vererven van ongewenste eigenschappen; de mate van inteelt van de hengst;
en het in de aanhef van deze bijlage gestelde. Het bestuur kan in bepaalde gevallen
nader onderzoek gelasten. Verblijven deze hengsten binnen
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Nederland dan staat deelname aan de hengstenkeuring open indien de eigenaar lid
is van het stamboek. Op deze hengsten is dit Fok- en Keuringsreglement van
toepassing met uitzondering van de verplichte fysieke goedkeuring als dekhengst
tijdens de jaarlijkse hengstenkeuring.
Bij al geselecteerde hengsten verblijvende buiten Nederland kan worden volstaan
met een keuring op papier.
Met betrekking tot K.I. worden de volgende bepalingen in acht genomen;
a. Een deklicentie is 1 (één) jaar geldig doch eindigt op 31 december van het jaar
waarin de hengst is geaccepteerd voor de dekdienst.
b. De deklicentie zal aan de leden bekend worden gemaakt als zijnde
geselecteerde of PERMIT hengsten, met vermelding K.I.
b. De K.I. moet uitgevoerd worden door een K.I. erkende inseminator of een
erkende hengstenhouderij.
c. Registratie van de nakomelingen geschiedt conform dit reglement.
d. De kosten voor een aanvraag van een dekking door middel van K.I. worden per
jaar door het bestuur vastgesteld.
e. Alle veulens geboren uit de K.I. als omschreven in dit artikel zullen beoordeeld
worden op exterieur, beweging en een moeder-kind vergelijking. Volgt een
negatieve beoordeling dan wordt de hengst van de lijst van geselecteerde
hengsten verwijderd.
f. Ook bij een positief resultaat dient goedkeuring telkenjare aangevraagd te
worden echter gaat dan het reguliere beoordelingstraject ook voor deze hengst
gelden. (afstammelingenonderzoek)
g. De beoordeling van de veulens dient, in overleg met de K.I. aanvrager,
uitgevoerd te worden door de hengstenkeuringscommissie op een fokdag of op
een nader te bepalen plaats. De kosten van deze beoordeling evenals een
mogelijke keuring in beroep dienen door de K.I. aanvrager te worden voldaan.
Het bestuur kan daartoe de binnen het stamboek gebruikelijke
declaratienormen hanteren, of jaarlijks daartoe een vast tarief vaststellen.
h. Tegen een negatieve uitslag is beroep mogelijk.

Embryo transplantatie

Bij embryo transplantatie bestaat de mogelijkheid dat meer dan één veulen van dezelfde
oudercombinatie in één jaar geboren wordt doordat van een draagmoedersysteem gebruik
wordt gemaakt. Binnen de kleine populatie hackney’s kan door dit systeem de basis van
de fokkerij aanmerkelijk worden versmald en kunnen ongewenste eigenschappen zich
meer prominent ontwikkelen. Wil men gebruik maken van embryo transplantatie dan
dient daaraan voorafgaande melding te worden gemaakt bij het bestuur. Mede in
het kader van welzijn worden dientengevolge met betrekking tot embryo
transplantaties de volgende voorwaarden vastgelegd.
1. Voordat gebruik wordt gemaakt van ‘embryo transplantatie’ dient voorafgaande
tijdig melding te worden gedaan aan het stamboekbureau. Er kan worden nagegaan
of uit de te gebruiken combinatie in het verleden een veulen is geboren en de kwaliteit
daarvan. De wenselijkheid tot herhaling kan daaruit in samenspraak met de fokker
worden afgewogen. Ook kunnen veulens uit de ouderdieren uit een andere
combinatie geboren mee worden gewogen in de overweging.
2. Wanneer in de fokkerij gebruik wordt gemaakt van ‘embryo transplantatie’ dan is het
niet toegestaan om per jaar meer dan twee veulens van hetzelfde ouderpaar met
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dat systeem voort te brengen. Bij meerdere veulens uit hetzelfde ouderpaar, binnen
één jaar geboren, zullen er slechts twee worden geregistreerd in de sectie waar zij
voor in aanmerking komen. De andere(n), waarvoor geen toestemming is verleend,
zullen in sectie B worden ondergebracht.
Indien embryo transplantatie wordt toegepast dan ontbreekt de mogelijkheid om
een veulen aan de voet van de moeder te chippen. In dergelijke situaties dient
naast het DNA van de vader, het DNA van de moeder ten behoeve van vaststelling
van de afstamming bekend te zijn.
De benodigde dekbonnen worden per veulen aangevraagd en bij geboorte per
veulen ingediend.

Omschrijving hackney bewegingen

Grote maat:
Bij het showen aan de hand, wordt in stap een echte vierkante beweging verwacht. Dit
dient tot uiting te komen door een ruime beweging van alle vier de benen, waarbij in
stap, de achtervoeten in de afdruk van de voorvoeten gezet worden of deze overschrijden.
Om dit te bereiken is het in de meeste gevallen noodzakelijk om vrijheid aan die beweging
te geven door het hoofd van het paard ruimte te geven. In het geval van inzending, zou
dat kunnen betekenen dat daarmee bij het bijzetten rekening dient te worden gehouden.
Bij draf aan de hand moet een goede knie actie getoond worden, met veel ruimte waarbij
het achterbeen in goede actie, de actie van het voorbeen wordt ondersteund. Uitslaan of
kruisen van de voorbenen hebben een negatieve invloed op de beoordeling. Een rechte
beweging is zeer belangrijk bij de beoordeling daar in de fokkerij gebreken als hier
bedoeld erfelijk kunnen zijn.
In de regelgeving van het moederstamboek, wordt het exterieur van groter belang
geacht dan de bewegingen aan de hand. Hier wordt de nadruk gelegd op kwaliteit.
Kwaliteit kan worden gedefinieerd als een goed uitgebalanceerde lichaamsbouw met
goede ledematen dat ook tot uiting kan komen in een correcte en alerte houding die
bovendien kan worden benadrukt door een goede presentatie.
Bij verrichtingen in tuig is een meer uitbundige beweging van groter belang. De front
actie moet verheven zijn met goede afronding van de beweging zonder een neigen naar
het strijken van de elleboog. De beweging moet recht en zuiver zijn waarbij de voorvoeten
vierkant op de grond worden geplaatst. Met de koten de grond raken wordt als fout
aangemerkt. De achterbenen moeten goed gebogen en naar voren onder het lichaam
gebracht worden met een zuiger achtige beweging. Het vasthouden van het
spronggewricht in een gebogen positie is ongewenst. Te hoge snelheid in draf is niet
gewenst, omdat het doel dient te zijn om een goed uitgebalanceerde tuigprestatie te tonen
gepaard aan een aangenaam beeld van evenwicht en elegantie.
Kleine maat:
De actie van een pony verschilt van die van een paard door een meer levendige wijze
van bewegen maar de belangrijkste kenmerken zijn vergelijkbaar.
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9.6.

Administratie

9.6.1.

Documenten.

a.

Veulens krijgen een paardenpaspoort zodra hun DNA-profiel is vastgesteld. Geldige
paspoorten zijn paspoorten afgegeven conform de EU-verordeningen, door Het
Nederlandsch Hackney Stamboek of de Hackney Horse Society. De verordening
Identificatie en Registratie van paardachtigen van het PVE is van toepassing. Het
paardenpaspoort dient als bewijs van identificatie en er worden drie generaties
afstamming van het paard vermeld. Het dient het dier altijd te vergezellen. De
uiterlijke kenmerken van het dier en de gegevens van de ingebrachte chip dienen o.a.
in het paspoort vermeld te worden evenals het registratie/levensnummer (UELN)
van het stamboek en aan het paard verrichte medische handelingen en vaccinaties.
b. Na opname in het stamboek ontvangt de eigenaar ook een registratiebewijs van de
vereniging. Op het door het stamboek gehanteerde registratiebewijs worden naast
de fokker, de eigenaar en de gegevens van het bewuste paard vermeld, welke
gegevens overeenkomen met die in het paspoort. Verder worden vijf generaties
afstamming van het paard vermeld en wordt het bewijs eveneens door de
vereniging als afstammingsbewijs erkend. Het registratiebewijs blijft eigendom van
het stamboek.
b. Bij verlies of ernstige beschadiging van bedoelde documenten, waardoor ze
onbruikbaar/onleesbaar zijn geworden, kunnen door betrokkene vervangende
exemplaren worden aangevraagd. Deze worden slechts verstrekt nadat een schriftelijk
verzoek daartoe met redenen omkleed door het stamboek is ontvangen en tegen
inlevering van de in onbruik geraakte documenten. Van verloren geraakte
documenten kunnen duplicaten worden aangevraagd wanneer het verlies
aantoonbaar wordt gemaakt. Gelijktijdig moet het verschuldigde bedrag voor de
duplicaten zijn ontvangen.
c. Ten behoeve van de fokkerij verstrekt het stamboek dek- geboorte bewijzen aan de
eigenaren van dekhengsten. Na de dekking dient de eigenaar van de merrie een
exemplaar van de hengstenhouder te ontvangen die mede zorg heeft gedragen voor
een correctie invulling van de ouderdieren. De fokker van het veulen is gerechtigd tot
naamgeving en inschrijving in het stamboek. Het bewijs dient correct en leesbaar te
zijn ingevuld waarbij kleur en aftekening van groot belang zijn. Verloren of onbruikbaar
geraakte bewijzen kunnen opnieuw worden aangevraagd bij de hengstenhouder die
een kopie van het dekbewijs dient te bewaren. Het bewijs dient door de
hengstenhouder en de eigenaar van de merrie te zijn ondertekend voor de juistheid
van de opgegeven gegevens
9.6.2.

Koop en verkoop.

Bij verkoop van een in het stamboek ingeschreven dier dient men het volgende in acht
te nemen:
a. Verkoper dient bij de verkoop het paspoort aan de nieuwe eigenaar af te geven.
b. De koper is verantwoordelijk voor de tenaamstelling van het paspoort op zijn naam.
c. De verkoper zendt het registratiebewijs naar het stamboekbureau samen met naam
en adres van de nieuwe eigenaar.
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9.6.3.

Te naam stelling en verblijf.

Iedere hackney die gebruikt wordt voor de fokkerij of aan stamboekactiviteiten wenst
deel te nemen, dient op naam te zijn gesteld van de eigenaar. De eigenaar draagt zorg
dat de verblijfplaats van de hackney bij het stamboekbureau bekend is en hij verstrekt
daartoe de naam en het adres van de verblijfplaats en de duur van het verblijf.
9.6.4.

Overlijden.

In geval van overlijden van een in het stamboek geregistreerde hackney wordt de
eigenaar verzocht deze uit het stamboek te laten uitschrijven. De geregistreerde
eigenaar kan hiervan kennis geven door het inzenden van het paspoort en het
registratiebewijs. Indien de eigenaar prijs stelt op het behouden van de documenten dan
worden deze, na te zijn afgeschreven en ongeldig verklaard, aan hem geretourneerd.
9.6.5.

Lidmaatschap.

Als gevolg van artikel 2 lid 2 onder n van de statuten is een lidmaatschap van de
vereniging niet noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van het registratiesysteem
van de vereniging. Deze niet-leden ontvangen eveneens voor hun geregistreerde paarden
een paardenpaspoort en een registratiebewijs. De in hun bezit zijnde hackney’s zijn echter
uitgesloten van deelname aan de stamboekkeuringen. De niet-leden betalen voor alle
stamboekhandelingen, inschrijvingen, etc. een door het bestuur vast te stellen, jaarlijks te
herzien tarief, welke kan afwijken van die welke voor de leden gangbaar is. Voor
hackney’s van niet leden gelden dezelfde criteria om te registreren als voor hackney’s van
leden van het stamboek. Het niet lid zijn van de vereniging vrijwaart de eigenaar niet om
afwijkend van de doelstellingen van de vereniging te handelen, indien hij op dezelfde wijze
aanspraak wil maken op registratie van zijn fokproducten. Het bestuur behoudt zich het
recht voor om hackney’s van leden en niet leden in een andere sectie te registreren dan
waarvoor zij aanvankelijk in aanmerking zouden komen wanneer met betrekking tot
de fokkerij het welzijn aspect in relatie tot erfelijke afwijkingen en/of ziektes en de
inteelt problematiek geweld wordt aangedaan.
9.6.6. Stamtafels.
Op verzoek kan een stamtafel van 6 generaties geleverd worden (b.v. voor export). Een
verzoek daartoe kan worden gedaan aan het stamboekbureau onder vermelding van
naam en levensnummer van het paard. Voor het te betalen bedrag dient de tarievenlijst
te worden geraadpleegd.
9.6.7. Import.
a. Importdieren kunnen in het stamboek worden ingeschreven wanneer zij voldoen
aan de regels en voorwaarden tot registratie. Deze zijn dezelfde als voor paarden
en pony’s die gefokt zijn in Nederland. Elke hackney moet traceerbaar zijn naar alle
voorouderlijnen, via zowel de vader als moederlijn, van paarden en pony’s die
geregistreerd staan in het Engelse Hackney Stamboek en alle voorafgaande
kruisingen moeten geregistreerd staan in het stamboek van het betreffende land.
b. Bij een aanvraag tot opname in het stamboek worden de op het geïmporteerde dier
betrekking hebbende documenten ingenomen wanneer het afkomstig is uit een land
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c.

welke geen deel uit maakt van de Europese Unie. Indien deze documenten
ongeschikt zijn om aan te vullen naar Europese normen dan worden ze vervangen
door documenten als omschreven in 9.6.1.a. Dieren afkomstig binnen de EU dienen
hun identiteitspapieren te behouden wanneer dat voldoet aan de daarvoor gestelde
EU eisen. Het PVE geeft daartoe uitsluitsel. Zie ook de toelichting hierna
betreffende geïmporteerde dieren van buiten de EU. Het geïmporteerde dier kan
worden ingeschreven in sectie A of C, wanneer eveneens is voldaan aan het
gestelde in 4.3., doch kan nimmer direct in het stamboekregister worden
ingeschreven. Daartoe dient men het keuringstraject te volgen.
Indien naast registratie van buiten Europa geïmporteerde hackney’s aanspraak
wordt gemaakt op deelname aan stamboekactiviteiten dan komen uitsluitend die
hackney’s daar voor in aanmerking die in sectie A of C van het stamboek
geregistreerd staan of die daar voor in aanmerking komen, wanneer zij daarbij
voldoen aan het volgende:
1 Het bij het dier behorende identificatie document (paspoort) dient te zijn
afgegeven in het land van geboorte. Het stamboek in het land van herkomst moet
bevestigen wie de vorige eigenaar was en die moet een getekend
overschrijvingsbewijs opsturen
2 Bij eerste aanmelding voor deelname aan stamboek activiteiten dienen de op
de import betrekking hebbende (douane) documenten ter inzage te worden
meegezonden.

Toelichting:
Bij invoer uit een land buiten de EU of als tijdelijke toelating wordt omgezet in een
definitieve toelating:
1. De houder dient binnen 30 dagen na invoer een aanvraag voor een paspoort in, of
een aanvraag voor het opnemen van het bestaande identificatiedocument in de
administratie van de paspoort uitgevende instantie.
2. Als het ingevoerde paard een identificatiedocument heeft dat niet voldoet aan de
voorschriften van de EU- verordening, of in het identificatiedocument ontbreekt
informatie die volgens de EU-verordening nodig is, vraagt de houder de paspoort
uitgevende instantie de ontbrekende gegevens aan te vullen en in de administratie
vast te leggen.
3. Als aanvullen niet mogelijk is, wordt het identificatiedocument ongeldig verklaard en
wordt een nieuw paspoort verstrekt.
Totdat de (identificatie en) registratie is afgerond, dient de houder het douaneformulier
bij het paard te houden.

8

8

