
De hengstenkeuring wordt gehou-
den op zaterdag 10 maart 2018 bij 
de Nieuwe Heuvel te Lunteren.
8.30 uur: Identificeren, meten, schet-
sen, (tijdschema in HK catalogus).
10.00 uur: Aanvang keuringen.

Alleen de hengsten die aan de hier-
onder omschreven voorwaarden vol-
doen kunnen worden aangeboden 
ter goedkeuring en vermeld worden 
in de catalogus.
*   De ter keuring aangeboden hengsten 

moeten in het jaar waarin de keuring 
zal plaatsvinden de minimum leeftijd 
van 3 jaar bereikt hebben (art. 13 keu-
ringsregl.).

*   De eigenaar, die met zijn dier deel-
neemt aan een keuring, dient lid te zijn 
van de Vereniging en het dier dient bij 
inschrijving officieel op zijn naam te 
zijn overgeschreven en geregistreerd.

*   Alle op de keuring aanwezige heng-
sten dienen tegen influenza ingeënt te 
zijn. Een influenza-vaccinatie bestaat 
uit een basis-enting, hetgeen betekent 
dat er een tweemalige enting uitge-
voerd moet zijn met min. 4 weken en 
max. 10 weken ruimte tussen de 1e en 
2e enting. Na deze basis-enting moet 
binnen 12 maanden een herhalingsen-
ting plaatsvinden. De laatste enting 
mag max. 1 jaar geleden uitgevoerd 
zijn. Let erop dat het entingsbewijs/
paardenpaspoort volledig ingevuld 
wordt, het paard voorzien is van een 
werkende chip en een paardenpas-
poort welke voldoet aan EU-regelge-
ving. Entingsbewijs/paardenpaspoort 
aanbieden ter inzage op het stamboek-
secretariaat voor de keuring. 

Geen toegang tot de ring, indien niet aan 
bovenstaande voorwaarden is voldaan 
en/of of het entingsbewijs /paardenpas-

poort niet vooraf is getoond.

*   De goed te keuren hengsten dienen 
aan de volgende voorwaarden te vol-
doen (art. 12 keuringsregl.):

a)  De Appaloosa kenmerken en Appa-
loosa vlektekening zoals omschreven 
in art. 1 en art. 2 van het keuringsre-
glement moeten aanwezig zijn.

b)  Het eigen exterieur dient te voldoen aan 
het fokdoel zoals omschreven in art. 4 
van het stamboekreglement en de bewe-
ging dient meer dan voldoende te zijn. 

c)  De hengst dient vrij te zijn van gebre-

ken en/of erfelijke afwijkingen zoals 
omschreven in art. 32 van het keu-
ringsreglement. 

d)  Voor zover is na te gaan dienen ook de 
ouders vrij te zijn van gebreken en/of 
erfelijke afwijkingen zoals omschreven 
in art. 32 van het keuringsreglement.

e)  Van de hengst dienen ouders opgeno-
men te zijn in een erkend stamboek en 
de grootouders geregistreerd te zijn in 
een erkend stamboek.

f)  Wat betreft het exterieur en de fok-
prestaties van de voorouders, deze 
moeten voldoen aan het volgende:

-  De fok- en keuringsresultaten van de 
ouders en grootouders, voor zover 
aanwezig, dienen bij de beoordeling 
betrokken te worden. 

-  De ouders van de goedgekeurde 
hengsten kunnen bekeken worden, 
tenzij naar het oordeel van de jury 
voldoende gegevens over fok- en keu-
ringsresultaten van ouders en groot-
ouders beschikbaar zijn. Dit dient te 
geschieden binnen 4 weken na de 
o.v.v. goedkeuring van de hengst. De 
extra kosten voor de bezichtiging van 
de ouders zijn voor rekening van de 
hengsteneigenaar. Indien de extra kos-
ten onevenredig hoog zouden zijn, kan 
het bestuur dispensatie verlenen. Het 
bestuur heeft besloten dat wanneer 
de jury beslist dat de ouders van bui-
tenlandse hengsten bekeken dienen te 
worden de ouders niet bekeken hoe-
ven te worden op het vaste land buiten 
een straal van 700 km vanaf Utrecht, 
en als ouders over het water staan bij 
een kostenbegroting boven 1000 euro. 
Deze hengsten komen in aanmerking 
voor B NAS 10 hengsten, indien de ei-
genaar besluit de ouders niet te laten 
bekijken indien ze qua afstand voldoen 
aan het hierboven genoemde. 

g)  De jury kan een hengst als NAS 10 
hengst goedkeuren met in achtneming 
van de volgende extra voorwaarden:

-  De hengst dient te zijn toegelaten tot 
de 3e bezichtiging van de hengsten-
keuring.

-  In de eerste twee dekseizoenen mag 
de hengst maximaal 10 dekkingen per 
jaar verrichten; alle geregistreerde 
veulens van het eerste dekseizoen 
moeten worden getoond.

-  Indien er 6 of meer veulens van het eer-
ste jaar naar het oordeel van de jury van 
voldoende kwaliteit zijn en de hengst 
zich positief ontwikkeld heeft, vervalt 

de dekbeperking voor de toekomst. 
Indien er minder dan zes veulens van 
de hengst zijn getoond, mag de hengst 
in het derde dekseizoen wederom 
maximaal 10 dekkingen verrichten. Het 
minimum aantal geregistreerde te to-
nen nakomelingen na 2 dekseizoenen 
dient 6 te zijn, indien de hengst daar-
aan niet voldoet zal de hengst na het 
derde dekseizoen niet meer worden 
toegelaten tot de dekdienst bij het NAS.  
Indien minimaal 6 veulens van het eer-
ste en tweede dekseizoen en de jaar-
lingen van het eerste dekseizoen naar 
het oordeel van de jury voldoende van 
kwaliteit zijn en de hengst zich positief 
ontwikkeld heeft, vervalt de dekbeper-
king. De hengst dient vervolgens te 
voldoen aan art.25b van het keurings-
reglement: De hengst wordt telkens 
goedgekeurd voor 1 jaar. Nadat de 
hengst na eerste goedkeuring 5 maal 
opeenvolgend een 1-jarige goedkeu-
ring (toonplicht) heeft behaald wordt 
de hengst goedgekeurd voor het leven 
zonder toonplicht. 

-  Tijdens de periode van de dekbeper-
king dient de hengst uitsluitend via 
het NAS te dekken. Indien de hengst 
ook via andere stamboeken of verge-
lijkbare organisaties dekt, vervalt de 
toestemming om te dekken met on-
middellijke ingang. De hengst zal in 
dat geval niet meer worden toegelaten 
tot de dekdienst bij het NAS.

*  Dieren die een vlekkenpatroon verto-
nen of vererven, dat verbleekt en/of 
verdwijnt, zullen in de fokkerij moeten 
worden uitgeselecteerd. Met name 
zullen worden uitgeselecteerd dieren 
die de navolgende kleureigenschap-
pen vertonen en/of vererven; Schim-
mel (grijs); Platenbont en andere bont-
vormen zoals pinto, overo, sabino en 
tobiano. Onveranderlijke schimmels 
(moorkoppen) worden als ongewenst 
gezien. De uitgeselecteerde dieren zul-
len niet voor goedkeuring van de dek-
dienst en/of het toekennen van predi-
katen in aanmerking komen.

*   Voor de aanvang van de hengstenkeu-
ring worden de voor het eerst goed te 
keuren hengsten aan een veterinaire 
keuring onderworpen, alsmede lineair 
gescoord. Indien de hengst veterinair 
acceptabel is kan de hengst door naar 
de 1e bezichtiging.
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De hervormingscommissie is inmiddels aan het werk om de hengstenkeuring te optimaliseren. U wordt daarover 
geïnformeerd op de najaarsledenvergadering, de website en in het eerste Appaloosa Nieuws in 2018.



*  Behalve de beoordeling van exterieur 
en de beweging in stap, draf en eventu-
eel in galop, zal ook rekening gehouden 
worden met de afstamming, de kleur-
tekening en het karakter van de dieren. 
(art.6 keuringsregl.)    

*  Paarden en pony’s kunnen in het stam-
boek ingeschreven worden, indien zij 
voldoen aan eigenschappen van rijty-
pische paarden, pony’s en minipony’s. 
Zij dienen te voldoen aan een edel ex-
terieur met de nadruk op evenredigheid 
in bouw en voldoende kwaliteit in de 
onderdanen. De beweging dient vier-
kant, elastisch en gedragen te zijn met 
balans, ruimte en regelmaat (art. 4 stb.
regl.)

*  Indien een niet eerder goedgekeurde 
hengst met hoefijzers wordt aangebo-
den, zal deze van deelneming worden 
uitgesloten (art. 18 keuringsregl.) 

*  Indien men dat wil mogen de deelne-
mende Appaloosa’s ingevlochten ter 
keuring verschijnen. Het is toegestaan 
om hoofd, manen, staart en benen te 
toiletteren met in achtneming van het 
beleidsplan dierenwelzijn. TASTHA-
REN EN OREN MOGEN NIET GE-
SCHOREN WORDEN. Bandage’s wor-
den niet toegestaan.

*  Goedgekeurde hengsten worden 
automatisch in de catalogus ver-
meld. De hengst wordt telkens 
goedgekeurd voor 1 jaar. Nadat 
de hengst na eerste goedkeuring 
5 maal opeenvolgend een 1-jarige 
goedkeuring (toonplicht) heeft 
behaald wordt de hengst goedge-
keurd voor het leven zonder toon-
plicht, behoudens het gestelde in 
art. 27 van het keuringsreglement. 
Wanneer deze hengst een 1e pre-
mie heeft ontvangen, mag hij deel-
nemen aan de kampioenskeurin-
gen.

*  Bij een negatief rapport of het niet vol-
doen aan de verplichting van afstam-
melingen tonen, zal de hengst niet 
meer voor goedkeuring in aanmerking 
komen op de eerstvolgende hengsten-
keuring. 

*  Goedgekeurde hengsten worden op 
kwaliteitsvolgorde van eigen exterieur 
en beweging geplaatst en geprimeerd 
(art. 20 keuringsregl.). 

*  Voor de goedgekeurde hengsten is het 
mogelijk in te schrijven voor de rubrie-
ken:
dekhengsten o.d.z.; dekhengsten aan-
gespannen; showblok goedgekeurde 
hengst (max. 8 minuten per hengst, 
omschrijving show binnen gestelde in-
schrijvingsdatum op inschrijfformulier.

De voor het eerst goedgekeurde 
hengsten dienen o.a. aan de volgen-
de verplichtingen te voldoen:

*  Afstammingscontrole d.m.v. bloed-
groepen- en of D.N.A. patroon vaststel-
len. Indien van de ouders van de hengst 
het bloedgroepen- en of D.N.A. patroon 
niet vastgesteld kan worden, zal van 
2 broers en of zusters het bloedgroe-
pen- en of D.N.A. patroon vastgesteld 
moeten worden. De kosten zijn voor 
rekening van de eigenaar die in de cata-
logus vermeld staat. Afstamming moet 
akkoord bevonden worden door Dr. van 
Haeringen Laboratorium B.V. De eige-
naar van de hengst dient er zelf voor 
te zorgen dat het onderzoek kan wor-
den afgerond binnen een termijn van 2 
maanden nadat de hengst o.v.v. wordt 
goedgekeurd.

*  De hengst dient op sperma te worden 
onderzocht op de Faculteit der Dierge-
neeskunde te Utrecht. De kosten van 
het verplichte eerste sperma-onderzoek 
over maximaal 2 sprongen zijn half voor 
rekening van de eigenaar van de hengst 
die vermeld staat in de catalogus en 
half voor rekening van het stamboek. 
In eerste instantie wordt uitgegaan van 
een onderzoek dat bestaat uit de win-
ning en beoordeling van 1 ejaculaat. In-
dien er aanwijzingen zijn dat het eerste 
ejaculaat van matige kwaliteit is- dit ter 
beoordeling van de onderzoekende in-
stantie- wordt een 2e ejaculaat gewon-
nen. Overige of meerdere kosten zijn 
volledig voor rekening van de eigenaar 
van de hengst. Het resultaat van ieder 
sperma-onderzoek zal gepubliceerd 
worden in het Appaloosa Nieuws. De 
uitslag van het onderzoek moet bekend 
zijn bij het stamboek voor 1 juni van het 
jaar van goedkeuring.

*  Na 1 dekseizoen vindt een afstamme-
lingenonderzoek plaats, waarbij 20% 
van de veulens, van het aantal gedekte 
merries getoond dienen te worden aan 
de voet van de moeder, met een mini-
mum van 5, die allen worden geprikt. 
De eigenaar mag hier nog onbeperkt, 
door hemzelf geselecteerde veulens 
aan toe voegen. Indien er minder dan 
5 veulens geboren zijn in het eerste 
jaar, is eenmaal verlenging met 1 jaar 
mogelijk. Het onvolledige afstamme-
lingenonderzoek dient plaats te vinden 
op een centrale plaats in Nederland 
of in overleg bij een hengstenhouder 
in de buurt, waar wel een volledig af-
stammelingenonderzoek plaats vindt. 
Van de niet gechipte veulens worden 
haren getrokken. 

*  Bij een negatief rapport of het niet vol-
doen aan de verplichting van afstam-

melingen tonen, zal de hengst niet 
meer voor goedkeuring in aanmerking 
komen op de eerstvolgende hengsten-
keuring.

Fokpredikaat A, B, of C klasse;  39c I
Na stamboekopname en/of veterinair 
goedgekeurde volledig beoordeelde  
hengsten op HK of na & herkeuring van 
minimaal 7 nakomelingen van de voor 
het leven goedgekeurde hengst, wordt 
de hengst voorzien van een Fokpredikaat 
A,B, of C klasse. De hengst krijgt het Fok-
predikaat toegekend en uitgereikt op de 
hengstenkeuring. Alle positieve en nega-
tieve beoordelingen van de nakomelin-
gen worden meegenomen door de heng-
stencommissie bij het vaststellen van de 
fokklasse. De rapportage wordt voor 1 
oktober van het jaar verstrekt aan de ei-
genaar van de hengst. 

*  Het is de verantwoordelijkheid van de 
eigenaar van de hengst om de vereis-
te gegevens (afstammingsgegevens, 
primeringen ouders en grootouders, 
kleur voorouders, adressen eigenaren 
ouders enz.) aan te leveren tegelijk met 
het inschrijfformulier.

HET INSCHRIJVINGSFORMULIER 
DIENT OP 15 JANUARI 2017 BIJ HET 
STAMBOEKSECRETARIAAT BINNEN 
TE ZIJN, samen met kopieën van origi-
nele registratiebewijs/paardenpaspoort, 
entingsbewijs en andere benodigde ge-
gevens. Het inschrijfgeld bedraagt 50,- 
euro per hengst en dient minimaal 14 da-
gen voor de keuring binnen te zijn. 

U ontvangt hiervoor een factuur. Deelne-
mers die reglementair of niet reglemen-
tair afwezig zijn, blijven het inschrijfgeld 
en stallingsgeld schuldig. Eigenaren die 
een hengst aanbieden voor de heng-
stenkeuring zijn verplicht de statu-
ten en reglementen na te leven. 

Het inschrijfformulier voor de 

hengstenkeuring kunt u vinden 

op de website van het stamboek: 

www.appaloosa-stamboek.com


