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REGLEMENTEN VAN DE VERENIGING "HET NEDERLANDSE APPALOOSA STAMBOEK" 
 

artikel 1: Dit reglement bestaat uit: A. Stamboekreglement. 

            B. Keuringsreglement.  

A. STAMBOEKREGLEMENT: 
DOELSTELLING VAN DE VERENIGING 

artikel 2:  

Lid 2a: Het Nederlandse Appaloosa Stamboek NAS heeft de doelstelling er naar te streven paarden en pony's te fokken die 
een vlekkenpatroon vertonen dat vast en blijvend is. 
Lid 2b: Het stamboek zal nauwlettend op de kleurvererving toezien. Dieren die een vlekkenpatroon vertonen en/of vererven, 
dat verbleekt en/of verdwijnt, zullen in de fokkerij moeten worden uitgeselecteerd (worden geregistreerd in het hulpregister) 
In ieder geval moeten worden uitgeselecteerd dieren die de navolgende kleureigenschappen vertonen en/of vererven: 
Schimmel (grijs); Platenbont en andere bontvormen, zoals pinto, overo, sabino en tobiano. 
Onveranderlijke schimmels (moorkoppen) worden als ongewenst gezien. 
Lid 2c: Het stamboek zal regelgeving over het bestendigen of verbeteren van welzijn van paarden en pony’s in de Appaloosa 
fokkerij naleven. 

 

INSCHRIJVING VAN PAARDEN EN PONY’S IN DE REGISTERS VAN DE VERENIGING 
 

artikel 3: De registers van Het Nederlandse Appaloosa Stamboek bestaan zowel voor de paarden als de pony's uit: 
a een Hoofdstamboek (HFDSTB.), is per 06-07-2000 opgegaan in het stamboek. 

 b een Stamboek (STB.) 
 c een Hulpstamboek (Hstb.) 
 d een Ruinenboek (Rb.) 
 e een Registerstamboek (Rstb.) Stamboek van éénkleurige Appaloosa’s 
 f een Hulpregister (hreg.) 
 g een Veulenboek (vb.) 
 h een Importlijst (I.lijst) 
 i  een Registratielijst (Reg.lijst)  
 

artikel 4: Paarden en pony's kunnen in het stamboek ingeschreven worden, indien zij voldoen aan eigenschappen van 
rijtypische paarden, pony’s en minipony’s. Zij dienen te voldoen aan een edel exterieur met de nadruk op evenredigheid in 
bouw en voldoende kwaliteit in de onderdanen. De beweging dient vierkant, elastisch en gedragen te zijn met balans, ruimte en 
regelmaat.  
Deze rijtypische paarden en pony's zullen in 8 subgroepen verdeeld worden, te weten:  
Mini maat:  t/m 0.86      Kleine maat: 1.08 t/m 1.27    Grote maat:  1.48,1 t/m 1.56  

     0.87 t/m 0.92         1.28 t/m 1.48        1.57 en groter. 

     0.93 t/m 0.98 

     0.99 t/m 1.07 
 

artikel 5, Hoofdstamboek: 
Het hoofdstamboek is opgegaan c.q. gelijkgesteld aan het stamboek. Gelieve in deze reglementen voor hoofdstamboek 
(HFDSTB) derhalve steeds te lezen stamboek. 
 

artikel 6, Stamboek: 
In het stamboek kunnen ingeschreven worden: 
a) Nakomelingen van een NAS hoofdstamboekmerrie, NAS stamboekmerrie of NAS hulpstamboekmerrie (van de NAS 

hulpstamboek merrie dienen ouders opgenomen te zijn en grootouders geregistreerd te zijn in een erkend stamboek) maal 
een goedgekeurde premiehengst van onderstaande stamboeken:  

 - K.W.P.N, rijpaardhengsten 
 - Arabisch volbloedpaarden Stamboek Nederland 
 - Engels volbloed 
 - Anglo-Arabisch volbloed 
 - N.R.P.S 
 - Ned. New Forest Pony Stamboek 
 - Ver. Ned. Welsh Pony en Cob Stamboek (uitgezonderd Welsh Cob) 
 - Welsh Pony en Cob Vereniging (uitgezonderd Welsh Cob) 
 - Ned. Shetland Pony Stamboek 
 tenzij deze hengst de ongewenste kleureigenschappen heeft zoals omschreven in art. 2b v.h. stamboekreglement en art. 8 

van het keuringsreglement.  
b) Nakomelingen van een NAS Stamboek- of NAS Hoofdstamboekhengst maal NAS Hoofdstamboek, NAS Stamboek, NAS 

Hulpstamboek of NAS Register stamboekmerrie. 
c) Nakomelingen van een NAS Hulpstamboekhengst maal NAS Stamboek- of NAS Hoofdstamboek merrie. 
d) Nakomelingen van een NAS Hulpstamboekhengst maal NAS Hulpstamboekmerrie, indien aan beide zijden de ouders 

opgenomen zijn en de grootouders geregistreerd zijn in een erkend stamboek  
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e) Nakomelingen van een goedgekeurde NAS hengst maal een merrie van de in artikel 6a van dit stamboekreglement 
vermelde lijst van stamboeken met ster, keur of hieraan gelijkwaardig predikaat, tenzij de merrie de ongewenste 
kleureigenschappen heeft zoals omschreven in art. 2b van het stamboekreglement en art. 8 van het keuringsreglement 

Tot inschrijving zal worden overgegaan, nadat is gebleken, dat het dier in het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 
tenminste 3 jaar heeft bereikt, geen gebreken en/of erfelijke afwijkingen heeft zoals omschreven in art. 32 van het 
keuringsreglement en geen kleureigenschappen heeft zoals omschreven in art. 2b van het stamboekreglement en art. 8 van 
het keuringsreglement en voldoet aan de eisen gesteld in art. 1, 2b, 36 en 37 van het keuringsreglement en het verschuldigde 
bedrag is voldaan aan de secretaris/penningmeester van de vereniging. 
 

artikel 7, Hulpstamboek: 
In het hulpstamboek kunnen worden ingeschreven: 
* Nakomelingen van NAS hulpstamboekhengst maal NAS hulpstamboek- of NAS registerstamboekmerrie. 
* Nakomelingen van een goedgekeurde NAS hengst maal een stamboekmerrie van een ander stamboek. 
* Nakomelingen van een goedgekeurde premie stamboekhengst van een ander stamboek maal een NAS hulpstamboek, 

stamboek of hoofdstamboek merrie. 
* Nakomelingen van een goedgekeurde Appaloosa hengst van een erkend buitenlands stamboek x een in een erkend 

stamboek opgenomen merrie. 
* Nakomelingen van een NAS hulpregistermerrie maal een goedgekeurde NAS hulpstamboek, stamboek of 

hoofdstamboekhengst. 
Tot inschrijving zal worden overgegaan, nadat is gebleken, dat het dier in het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 
tenminste 3 jaar heeft bereikt, geen gebreken en/of erfelijke afwijkingen heeft zoals  omschreven in art. 32 van het 
keuringsreglement en geen kleureigenschappen heeft zoals omschreven in art 2b van het stamboekreglement. en art. 8 van 
het keuringsreglement en voldoet aan de eisen gesteld in art. 1, 2b, 36 en 37 van het keuringsreglement en het verschuldigde 
bedrag is voldaan aan de secretaris/penningmeester van de vereniging. 
 

artikel 8, Ruinenboek: 
In het ruinenboek kunnen 3-jarige en oudere ruinen worden ingeschreven. 
Tot inschrijving zal worden overgegaan, nadat is gebleken, dat het dier in het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 
tenminste 3 jaar heeft bereikt, geen gebreken en/of erfelijke afwijkingen heeft zoals omschreven in art. 32 van het 
keuringsreglement en geen kleureigenschappen heeft zoals omschreven in art. 2b van het stamboekreglement en art. 8 van 
het keuringsreglement en voldoet aan de eisen gesteld in art. 1, 2b, 36 en 37 van het keuringsreglement en het verschuldigde 
bedrag is voldaan aan de secretaris/penningmeester van de vereniging. 
 

artikel 9, Registerstamboek, stamboek voor éénkleurige Appaloosa’s: 
In het registerstamboek kunnen ingeschreven worden: 
* Paarden en pony's die ingeschreven zouden zijn in het NAS ruinenboek, hulpstamboek, stamboek of hoofdstamboek indien 

op het moment van stamboekopname de Appaloosa kenmerken zichtbaar aanwezig geweest zouden zijn. 
Tot inschrijving zal worden overgegaan, nadat is gebleken, dat het dier in het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 
tenminste 3 jaar heeft bereikt, geen gebreken en/of erfelijke afwijkingen heeft zoals omschreven in art. 32 van het 
keuringsreglement en geen kleureigenschappen heeft zoals omschreven in art. 2b van het stamboekreglement en art. 8 van 
het keuringsreglement en voldoet aan de eisen gesteld in art. 36 en 37 van het keuringsreglement en het verschuldigde bedrag 
is voldaan aan de secretaris/penningmeester van de vereniging. 
 

artikel 10, Hulpregister: 
In het hulpregister kunnen ingeschreven worden: 
* Paarden en pony's die niet voldoen aan artikel 5 t/m 9. 
* Paarden en pony's met onbekende afstamming, welke duidelijk de Appaloosa kenmerken voeren. 
* Paarden en pony's met tenminste één geregistreerde gevlekte ouder, welke niet ingeschreven kunnen worden in het Regis-

terstamboek. 
Tot inschrijving zal worden overgegaan, nadat is gebleken, dat het dier in het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 
tenminste 3 jaar heeft bereikt, geen gebreken en/of erfelijke afwijkingen heeft zoals omschreven in art. 32 van het 
keuringsreglement en voldoet aan de eisen gesteld in artikel 36 en 37  van het keuringsreglement en het verschuldigde bedrag 
is voldaan aan de secretaris/penningmeester van de vereniging. 
 

artikel 11, Veulenboek: 
In het veulenboek mogen uitsluitend dieren worden ingeschreven, die minimaal één NAS ouder hebben en waarvan een 
geboortebericht van een erkend stamboek is ontvangen door het NAS secretariaat.  
 

artikel 12 

a, Importlijst: 
Op deze lijst worden pony's en paarden geregistreerd welke geïmporteerd zijn. Indien zij in aanmerking komen voor registratie 
in één der andere registers, dan kan de pony of het paard opgenomen worden in dat register mits aan alle voorwaarden en 
kwaliteitseisen is voldaan. 
b, Registratielijst: 
Op deze lijst worden pony's en paarden geregistreerd welke niet in aanmerking komen voor registratie in één der registers en 
waarvoor registratieplicht geldt. 
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BEWIJS VAN INSCHRIJVING EN OVERSCHRIJVINGEN 
 

artikel 13: Tot inschrijving in het veulenboek zal worden overgegaan wanneer: 
a) Het geboortebericht van het in te schrijven dier binnen 14 dagen na de geboorte is ontvangen en de daarop vermelde 

geboortedatum als juist wordt gezien in relatie met de datum van de dekking. 
b) Bij controle is gebleken dat de gegevens van de merrie en het veulen op het dekbewijs- geboortebericht vermeld, als juist 

kunnen worden aanvaard. 
c) Vier recente kleurenfoto's worden overlegd, twee van de linker- en twee van de rechterzijde van het dier (voor 

paardenpaspoorten aangevraagd voor 01-01-2008. 
d) Het door de aanvrager verschuldigde bedrag aan de secretaris/ penningmeester van de vereniging is voldaan. 
 

artikel 14: Een verloren geraakt dekbewijs kan door schriftelijke aanvraag binnen 14 dagen na de geboorte van het veulen bij 
de secretaris/ penningmeester van de vereniging worden vervangen door een duplicaat tegen betaling van het verschuldigde 
bedrag. 
 

artikel 15: Bij de inschrijving van paarden/pony's in één van de registers zullen de volgende gegevens worden opgetekend: 
a) De naam van het dier. 
b) Datum en jaar van geboorte. 
c) Geslacht. 
d) Kleur en bijzondere kentekenen. 
e) Afstamming zo mogelijk in 3 of meer generaties. 
f) Naam en woonplaats van de fokker. 
g) Naam en woonplaats van de eigenaar, mits kosten voor overschrijving zijn voldaan.  
h) De kleur van de ouders en indien mogelijk van de grootouders. 
i) De stokmaat bij 3 jaar en oudere dieren. 
j) Levensnummer en/of registratienummer. 
k) 4 recente kleurenfoto’s, 2 van de linker en 2 van de rechterzijde (voor paardenpaspoorten aangevraagd voor 01-01-

2008. 
 

artikel 16: Als bevestiging van inschrijving in één der registers, zal een paardenpaspoort aan de eigenaar van het dier in 
bewaring worden gegeven. Dit paspoort blijft het eigendom van de vereniging.  
 

artikel 17: 
a) Inschrijving en overschrijving zal uitsluitend plaatsvinden nadat het daarvoor verschuldigde bedrag door de aanvrager aan 

de secretaris/penningmeester van de vereniging is voldaan. 
b) Wanneer een dier in één der registers van de vereniging is ingeschreven sterft of is gecastreerd dan dient de eigenaar dit 

binnen 14 dagen aan de secretaris van de vereniging mede te delen met terugzending van het inschrijfbewijs, geboortebe-
wijs of paardenpaspoort. 

c) Indien het paard geheel of gedeeltelijk van eigenaar wisselt, moet de nieuwe eigenaar die het paard geheel of gedeeltelijk in 
eigendom heeft gekregen dit schriftelijk melden bij de organisatie die het paspoort heeft uitgegeven. Degene die de 
aanmelding doet staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven gegevens. De registrerende 
organisatie draagt voor die juistheid en volledigheid geen verantwoording. Het paardenpaspoort is geen juridisch bewijs van 
eigendom. 

d) Indien het bewijs van inschrijving/ paardenpaspoort is zoekgeraakt kan een duplicaat worden verstrekt tegen betaling 
van het verschuldigde bedrag. 

 

AFSTAMMINGSCONTROLE 
 

artikel 18: Het bestuur is bevoegd een afstammingscontrole via het bloedgroepenpatroon en/of DNA onderzoek als verplicht te 
laten uitvoeren door een door het bestuur aan te wijzen erkend onderzoeklaboratorium. 
a) Van alle hengsten nadat ze voor de eerste maal voor dekdienst zijn goedgekeurd dient een verplichte afstammings-controle 

plaats te vinden. 
b) Van alle hengsten waarvoor een dekverklaring wordt aangevraagd. Voordat dekbonnen afgegeven worden aan veterinair 

goedgekeurde hengsten dient altijd een verplichte afstammingscontrole plaats te vinden.   
a) Van nakomelingen verkregen door K.I. bij gerede twijfel.  
b) In alle gevallen van twijfel, waarin het bestuur meent, dat de controle van belang is voor het vaststellen van de juistheid van 

de afstammingsgegevens. 
e) Steekproefsgewijs dient afstammingscontrole bij veulens plaats te vinden. Daarbij de minimum norm hanteren van 1 op de 

2000 veulens per jaar, met een minimum van 5 veulens. 
* Indien van de ouders van de hengst het bloedgroepenpatroon en/of DNA onderzoek niet vastgesteld kan worden, zal van 2 

broers en/of zusters het bloedgroepenpatroon en/of DNA onderzoek vastgesteld moeten worden. Wanneer bij vaststelling 
van het bloedgroepenpatroon en/of DNA onderzoek  blijkt dat deze niet in overeenstemming is met de opgegeven 
afstamming heeft het bestuur de bevoegdheid ten aanzien van het dier of de afstammelingen: 

 * De afstamming te wijzigen. 
 * De inschrijving te weigeren. 
 * De inschrijving ongedaan te maken. 
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     *    Wanneer eigenaren hun medewerking weigeren aan een bloedgroepenonderzoek en/of DNA onderzoek, zal het 
betrokken dier niet worden geregistreerd of uit één der registers van de vereniging worden verwijderd.  

De kosten van het bloedgroepenonderzoek en/of DNA onderzoek komen ten laste van de betreffende eigenaar. Het bestuur is 
bevoegd ontheffing te verlenen en kan de kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van de vereniging nemen. 
 
artikel 19: De leden-hengstenhouders zijn verplicht om van elke merrie die door hun hengst is gedekt, een bedrag per gedekte 
merrie in de  verenigings-kas te storten, welk bedrag is vastgesteld door de ledenvergadering. De totale afdracht van de 
dekkingen moet worden voldaan in het jaar waarin de dekkingen hebben plaats gehad, bij de secretaris/penningmeester van de 
vereniging. 
 

artikel 20: Het bestuur is bevoegd om met opgaaf van redenen, wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding 
geven de in dit reglement genoemde data en termijnen te veranderen of te verlengen 
 

STRAFBEPALING 
 

artikel 21: Het niet nakomen van, of het opzettelijk handelen in strijd met, het valselijk voldoen aan, alsmede de poging om 
valselijk te voldoen aan enige verplichting, die dit reglement aan de leden der vereniging oplegt, kan door het bestuur worden 
gestraft, eventueel met ontzetting uit het lidmaatschap conform artikel 14 van de statuten. 
21a: Indien een eigenaar van een dier niet voldoet aan de verplichtingen die zijn opgenomen in, of voortvloeien uit het 
stamboekreglement en/of keuringsreglement, zal het desbetreffende dier of dieren waarop de verplichting betrekking heeft, niet 
voor premie-keuring en/of het verlenen van dektoestemming  en/of goedkeuring voor dekdienst en/of het toekennen van een 
predikaat in aanmerking komen. Dit ter beoordeling door of namens het bestuur. 
 

ALGEMENE BEPALING 
 

artikel 22: Het bestuur is bevoegd in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en in alle gevallen waarin verschil van 
mening is ontstaan, een beslissing te nemen. 

 

B. KEURINGSREGLEMENT 
KENMERKEN 

 

artikel 1: Onder de kenmerken van een Appaloosa wordt verstaan een paard/pony met een vlektekening welke op een 
redelijke afstand, ca. 5 meter zichtbaar is. Tevens dienen minimaal 2 van de navolgende kenmerken aanwezig te zijn: 
a) gevlekte geslachtsdelen; 
b) gevlekte mond; 
c) vertikaal gestreepte hoeven; 
d) een witte rand om de iris van één of beide oogbollen. 
  

VLEKTEKENING 
 

artikel 2: Onder Appaloosa vlektekening is te verstaan: 

a) Panterbont, dat is een witte of lichte ondergrond, waarop over het gehele lichaam verspreide vlekken, in alle denkbare 
kleuren. 

b) Sneeuwvlokkenbont, dat is een donkere ondergrond in iedere denkbare kleur, waarop witte of lichte vlekjes. 

c) Schabrakbont, dat is een donkergekleurde ondergrond in alle denkbare kleuren, met vanuit de heupen en het kruis een 
duidelijk herkenbaar wit of lichtgekleurd gebied (schabrak of deken). Het witte of licht gekleurde gedeelte kan zich alleen op 
de heupen en het kruis bevinden, maar zich ook uitstrekken tot over bijna het gehele lichaam. In het witte of lichtgekleurde 
gedeelte kunnen vlekken in alle denkbare kleuren aanwezig zijn. 

d) Marmerbont (Appaloosa roan), geboren met een donkere ondergrond, waarop zich witte of lichte gekleurde gebieden 
bevinden of ontstaan. De lichte gebieden kunnen zich in de loop van de tijd uitbreiden. Donker gekleurd blijven in ieder 
geval plaatsen waar de harde beenderen zich vlak onder de huid bevinden, met name heupen, ellebogen, knieën, 
schouders en hoofd. Op het lichaam kan een beperkt aantal vlekken, in alle denkbare kleuren aanwezig zijn. 

e) Few Spot, geboren met een witte of lichte ondergrond, waarop een donkere kleur in de flank, op en achter de ellebogen, 
onder de hals en op de onderbenen. Op het lichaam kan een beperkt aantal vlekken in alle denkbare kleuren aanwezig zijn. 

 

artikel 3: Het bestuur is bevoegd, na inspectie en beraad en met toepassing van art. 1 en 2 van het keuringsreglement de 
Appaloosa vlektekening van paarden en/of pony’s vast  te stellen, of te doen vaststellen en op basis hiervan het dier in te delen 
in een keuringsrubriek en/of te accepteren of te weigeren. 
 

KEURINGEN IN HET ALGEMEEN 
 

artikel 4: De eigenaar, die met zijn dier deelneemt aan een keuring, dient lid te zijn van de vereniging en het dier dient daar 
officieel op zijn naam te zijn overgeschreven. 
 

artikel 5: Het bestuur stelt ieder verenigingsjaar op een nader vast te stellen datum minimaal twee keuringen vast: 
a) Minimaal één keuring voor hengsten. 
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b) Minimaal één Nationale keuring voor veulens, enters, twenters, in het NAS opgenomen merries en in het NAS opgenomen 
ruinen. 

 
artikel 6: Bij keuringen zal behalve de beoordeling van exterieur en de beweging in stap, draf en eventueel galop, ook rekening 
gehouden worden met de afstamming, de kleurtekening en het karakter van de dieren. Bij keuringen zal bijstand worden 
verleend door een dierenarts. 
 

artikel 7: De eigenaar van een niet-inschrijvingswaardig geacht dier ontvangt na schriftelijke aanvraag binnen 8 dagen van de 
secretaris van de vereniging, de juiste opgave van de oorzaak en/of reden die tot het niet opnemen heeft geleid. 
 

KLEURVERERVING 
 

artikel 8: Om een duidelijk overzicht van de kleurvererving te verkrijgen, is het noodzakelijk het verloop van de kleuruitbreiding 
of wisseling door middel van kleurenfoto’s te kunnen vaststellen. 
a) Dieren die een vlekkenpatroon vertonen en/of vererven, dat verbleekt en/of verdwijnt, zullen in de fokkerij moeten worden 

uitgeselecteerd (worden geregistreerd in het hulpregister). Met name zullen worden uitgeselecteerd dieren die de 
navolgende kleureigenschappen vertonen en/of vererven: Schimmel (grijs); Platenbont en andere bontvormen, zoals pinto, 
overo, sabino en tobiano. Onveranderlijke schimmels (moorkoppen) worden als ongewenst gezien. 
De uitgeselecteerde dieren zullen niet voor goedkeuring van de dekdienst en/of het toekennen van predikaten in 
aanmerking komen. Zij zullen alleen voor een premiekeuring in aanmerking komen in een daarvoor vastgestelde rubriek. 

b) Indien een hengst en/of merrie een kleurverandering en/of verbleking van het vlekkenpatroon ondergaat, zal bij constateren 
en/of vermoeden hiervan, de eigenaar verplicht worden op verzoek door of namens het bestuur recente kleurenfoto’s en 
veulenfoto’s van het dier in te leveren. Eventueel worden stamboekpapieren/ paardenpaspoorten d.m.v. nieuwe foto’s en 
een juiste omschrijving van kleur en vastgesteld signalement aangepast. 

 

artikel 9: Het bestuur is bevoegd om fouten in de omschrijving van de kleur, het signalement, juiste Appaloosa vlektekening 
en/of de kleureigenschappen  van individuele paarden/pony’s zoals omschreven in art. 2b  v.h. stamboekreglement en artikel 
8a van het keuringsreglement te herstellen of te doen herstellen in stamboekpapieren/paardenpaspoorten, keuringsboekjes 
en/of andere stamboekpublicaties.   

ADVIESKEURING 
 

artikel 10: De eigenaar van een nieuwe hengst kan schriftelijk bij het bestuur een aanvraag indienen voor het laten uitvoeren 
van een advieskeuring. Deze aanvraag dient te geschieden voor 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de 
hengstenkeuring zal plaatsvinden. Deze keuring heeft uitsluitend tot doel een inzicht en advies te verkrijgen over de kans van 
slagen tot goedkeuring als dekhengst. Het advies zal de aanvrager schriftelijk worden medegedeeld. De kosten zijn voor 
rekening van de aanvrager. Dit bedrag moet voor aanvang van de advieskeuring aan de vereniging worden voldaan. Bij deze 
advieskeuring dient een dierenarts aanwezig te zijn. 
 

artikel 11: De aspirant eigenaar kan schriftelijk een advieskeuring aanvragen voor een hengst in het buitenland. Een kopie van 
het afstammingsbewijs + foto's van de hengst dient ter inzage aan het bestuur opgestuurd te worden.  
* Wanneer het bestuur akkoord gaat, zal aan de hengstenjury gevraagd worden wat zij er van vinden. 
* Wanneer het bestuur en de jury de hengst op papier acceptabel vinden, dan dient de jury + veterinair adviseur de hengst in 

het buitenland te gaan bekijken op kosten van de aanvrager. 
* De jury brengt rapport uit aan het bestuur. 
* Wanneer het een positief rapport is, kan de aanvrager de hengst voor de keuring brengen voor eventuele goedkeuring. 
* De bezichtiging van de jury betekent niet automatisch, dat de hengst goedgekeurd zal worden. 
 

KEURING VAN HENGSTEN VOOR DEKKING VAN MERRIES 
 

artikel 12: De goed te keuren hengsten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
a) De Appaloosa kenmerken en Appaloosa vlektekening  zoals omschreven  in art. 1 en art. 2 van het keuringsreglement 

moeten aanwezig zijn. 
b) Het eigen exterieur dient te voldoen aan het fokdoel zoals omschreven in art. 4 van het stamboekreglement en de beweging 

dient meer dan voldoende te zijn. 
c) De hengst dient vrij te zijn van gebreken en/of erfelijke afwijkingen, zoals omschreven in art. 32 van het keuringsreglement 
d) Voor zover is na te gaan dienen ook de ouders vrij te zijn van erfelijke gebreken en/of erfelijke gebreken zoals 

omschreven in art. 32 van het keuringsreglement. Indien een hengst waarvan een of beide ouders een ontkleuring 
van de iris vertoont, kan deze hengst alleen in aanmerking komen als NAS-10 hengst. 

e) hengst dienen ouders opgenomen te zijn in een erkend stamboek en de grootouders geregistreerd te zijn in een erkend 
stamboek. 

f) Wat betreft het exterieur en de fokprestaties 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 keuringsresultaten van ouders en grootouders beschikbaar zijn. De extra kosten voor de 
bezichtiging van de ouders zijn voor rekening van de hengsteneigenaar. Indien de extra kosten onevenredig hoog 
zouden zijn, kan het bestuur dispensatie verlenen. 

g) De jury kan een hengst goedkeuren met in achtneming van de volgende extra voorwaarden: 
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* De hengst dient te zijn toegelaten tot de 3
e
 bezichtiging van de hengstenkeuring. 

* 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 eerste 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 6 veulens van de hengst 
zijn getoond, mag de hengst in het derde dekseizoen wederom maximaal 10 dekkingen verrichten. 

 Het minimum aantal geregistreerde te tonen nakomelingen na 2 dekseizoenen dient 6 te zijn; indien de hengst daaraan 
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 eerste en tweede dekseizoen en de jaarlingen van het eerste dekseizoen naar het 
oordeel van de jury voldoende van kwaliteit zijn en de hengst zich positief ontwikkeld heeft, vervalt de dekbeperking. De 
hengst dient vervolgens te voldoen aan artikel 25b van het keuringsreglement. 

* Tijdens de periode van de dekbeperking dient de hengst uitsluitend via het NAS te dekken. Indien de hengst ook via 
andere stamboeken of vergelijkbare organisaties dekt, vervalt de toestemming om te dekken met onmiddellijke ingang. 

 De hengst zal in dat geval niet meer worden toegelaten tot de dekdienst van het NAS. 
 

artikel 13: De ter keuring aangeboden hengsten moeten in het jaar waarin de keuring zal plaatsvinden de minimum leeftijd van 
3 jaar bereikt hebben. 
 

artikel 14: De keuring van hengsten voor dekking van merries zal worden verricht door de aangestelde keuringscommissie als 
bedoeld in art. 29 d t/m i van de statuten. 
 

artikel 15: Wanneer de keuring is verricht, wordt de uitslag ervan terstond na afloop van die keuring aan de houder van de 
hengst medegedeeld, bij afkeuring zal zo spoedig mogelijk na de keuring schriftelijk een bevestiging met opgave van de 
redenen worden gezonden aan de eigenaar die in de catalogus staat vermeld. 
 

artikel 16: Indien de hengst is goedgekeurd ontvangt de in de catalogus vermelde eigenaar van de hengst zo spoedig mogelijk 
na de keuring een schriftelijke bevestiging van de goedkeuring. In deze bevestiging wordt de geldigheidsduur van de 
goedkeuring vermeld. Voor de voor het eerst goedgekeurde hengsten is dit het bewijs van goedkeuring onder voorbehoud van 
bloedgroepen en/of DNA onderzoek en sperma-onderzoek. 
 

artikel 17: is vervallen 
 

artikel 18: Indien een niet eerder goedgekeurde hengst met hoefijzers wordt aangeboden, zal deze van deelneming worden 
uitgesloten. 
 

artikel 19: De hengst wordt telkens goedgekeurd voor 1 jaar. Nadat de hengst na goedkeuring 5 maal opeenvolgend een 
1-jarige goedkeuring (toonplicht) heeft behaald wordt de hengst goedgekeurd voor het leven zonder toonplicht. Wanneer 
deze hengst een 1e premie heeft ontvangen, mag hij deelnemen aan de kampioenskeuringen.   
 

artikel 20: Goedgekeurde  hengsten worden op kwaliteitsvolgorde van eigen exterieur en beweging geplaatst en geprimeerd. 
 

NAKEURING 
 

artikel 21: Wanneer een hengst op de hengstenkeuring niet aanwezig zal/kan zijn, dient de eigenaar dit vooraf of op de dag 
van de hengstenkeuring direct te melden aan de secretaris van de vereniging. Wanneer de eigenaar van de afwezige hengst 
door het overleggen van een attest van een dierenarts of kan aantonen door aan het bestuur het bewijs te leveren onmogelijk in 
staat te zijn geweest de hengst op die dag aan de keuring te laten deelnemen, dan kan voor deze hengst een nakeuring worden 
aangevraagd, tegen betaling van een bedrag dat is vastgesteld door de ledenvergadering. Nadat dit bedrag is voldaan zal tot 
keuring worden overgegaan. Het bestuur is bevoegd bij goedkeuring dit bedrag geheel of gedeeltelijk terug te geven. 
Wanneer een hengst op de nakeuring niet aanwezig kan zijn, kan hij niet eerder dan op de volgende reguliere hengsten-keuring 
worden aangeboden. 
Indien een hengst op de nakeuring niet wordt goedgekeurd, kan de eigenaar eveneens herkeuring aanvragen. Na- en 
herkeuring van deze hengsten vindt plaats op dezelfde dag. 
 

HERKEURING 

artikel 22:  
a) Binnen acht dagen nadat de eigenaar van een hengst schriftelijk is medegedeeld, dat zijn hengst niet goedgekeurd is voor 
dekking van merries, kan de eigenaar bij de secretaris van de vereniging schriftelijk een herkeuring aanvragen tegen betaling 
van een bedrag, dat vastgesteld is door de ledenvergadering. Dit bedrag moet voor aanvang van de herkeuring aan de 
vereniging worden voldaan.  
b) De herkeuring bedoeld in voorgaand artikellid zal worden verricht door een herkeuringscommissie overeenkomstig artikel 30 
sub. g en i van de statuten. 

EXTRA KEURING 

 

artikel 23: De extra keuring bedoelt in artikel 30 van de statuten zal worden verricht door de commissie samengesteld 
overeenkomstig artikel sub. a, c, d, e, f; i.v.m. het dekseizoen dient de extra keuring schriftelijk aangevraagd te worden bij het 
bestuur voor 1 mei tegen een bedrag dat is vastgesteld door de ledenvergadering. Dit bedrag moet voor aanvang van de extra 
keuring aan de vereniging worden voldaan. 
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KEURING VAN NAS AFSTAMMELINGEN VAN HENGSTEN VOOR DEKKING 

 

artikel 24: Aan de goedkeuring van een hengst voor het dekken van merries is de voorwaarde verbonden dat de hengst zijn 
afstammelingen aan een beoordeling moet onderwerpen, op een door het bestuur vast te stellen tijd. De plaats van onderzoek 
wordt bepaald in overleg met de hengsteneigenaar. 
De plaats van het onderzoek dient naar het oordeel van het bestuur goed geschikt te zijn voor het afstammelingenonderzoek. 
 
artikel 25a: Na 1 dekseizoen vindt een afstammelingenonderzoek plaats, waarbij 20% van de veulens, van het aantal 
gedekte merries getoond dienen te worden aan de voet van de moeder, met een minimum 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, waarbij een verkort rapport van de 
onvolledige collectie weliswaar zonder conclusie, tegelijk met de andere wel volledige rapporten met conclusie, wordt 
gepubliceerd.  
Het onvolledige afstammelingenonderzoek dient plaats te vinden op een centrale plaats in Nederland of in overleg bij 
een hengstenhouder in de buurt, waar wel een volledig afstammelingenonderzoek plaats vindt. 
* Van de niet gechipte veulens worden haren getrokken. 
25b: De hengst wordt telkens goedgekeurd voor 1 jaar. Nadat de hengst na goedkeuring 5 maal opeenvolgend een 1-
jarige goedkeuring (toonplicht) heeft behaald wordt de hengst goedgekeurd voor het leven zonder toonplicht. 

 

artikel 26: Wanneer de beoordeling van de afstammelingen is verricht, zullen de resultaten binnen 2 weken na de laatste 
beoordeling door de desbetreffende juryleden (hengstenkeuringscommissie) via een uitvoerig verslag kenbaar gemaakt worden 
aan het bestuur. De voorzitter van het bestuur geeft binnen 10 dagen hiervan uitsluitsel aan de eigenaar van de hengst. Bij een 
positief rapport zal de hengst voor verdere goedkeuring in aanmerking komen; bij een negatief rapport of bij het niet voldoen 
aan de verplichting van afstammelingen tonen zal de hengst niet meer voor goedkeuring in aanmerking komen. 
 
artikel 27: Indien de bevindingen (ongewenste exterieurfouten en/of ongewenste kleureigenschappen zoals omschreven in art 
2b van het stamboekreglement en art. 8 van het keuringsreglement en/of gebreken en/of erfelijke afwijkingen zoals 
omschreven in art. 32 van het keuringsreglement) bij nakomelingen daartoe aanleiding geven kan er een herhaald 
afstammelingenonderzoek worden voorgeschreven en eventueel een goedkeuring voor het leven worden omgezet in een 1-
jarig termijn en/of kan de hengst alsnog worden afgekeurd. 
 
artikel 28: Wanneer de afstammelingen van een hengst aan de eerst opgelegde volledige keuring zijn onderworpen en de 
eigenaar van de hengst schriftelijk is medegedeeld dat zijn hengst vanwege onvoldoende kwaliteit van zijn afstammelingen, 
niet weer zal worden goedgekeurd voor het dekken van merries, kan de eigenaar van de hengst binnen 14 dagen schriftelijk 
een herkeuring aanvragen. De aanvrager zal dan dezelfde afstammelingen moeten tonen en mag aan deze nog andere 
afstammelingen toevoegen. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager. 
 

artikel 29: vervalt. 

VOORWAARDEN INSCHRIJVING IN EEN STAMBOEK 

 

artikel 30:  Wanneer tot inschrijving in een stamboek wordt over gegaan, zijn de voor het eerst goedgekeurde hengsten 
verplicht een sperma-onderzoek te ondergaan op een door het bestuur aan te wijzen kliniek. 
a) Indien er twijfels over de bevruchtingscapaciteiten van een bepaalde hengst zijn ontstaan, doordat gebleken is dat het 

registratiepercentage 15 % of meer, lager ligt dan het gemiddelde registratiepercentage van het stamboek  bestaat de 
mogelijkheid bij het bestuur een schriftelijke aanvraag in te dienen voor het laten uitvoeren van een sperma-onderzoek van 
de betrokken hengst. Het bestuur zal de eigenaar van de hengst verplichten zijn hengst voor dit onderzoek beschikbaar te 
stellen. Het resultaat van dit onderzoek zal zowel aan de aanvrager als de eigenaar van de hengst schriftelijk worden 
meegedeeld. De kosten die aan een sperma-onderzoek zijn verbonden, zijn voor rekening van de eigenaar van de hengst. 
Deze onderzoeken dienen plaats te vinden op de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht. 

 

artikel 31: Sperma-normen: 
Uitvoering onderzoek: In eerste instantie wordt uitgegaan van een onderzoek dat bestaat uit de winning en beoordeling 
van één ejaculaat. Indien er aanwijzingen zijn dat het eerste ejaculaat van matige kwaliteit is -dit ter beoordeling van de 
onderzoekende instantie- wordt een tweede ejaculaat gewonnen 
a) TNB waarde van 1 sprong, bij 2 sprongen komt de beste sprong in aanmerking. Klasse indeling in 4 klassen 
    Voor de minimaat: 
 1 Goed   boven 1000 
 2 Voldoende  600-1000 
 3 Matig   300-600 
 4 Met verminderde vruchtbaarheid dient rekening gehouden te worden beneden 300 
    Voor de kleine en grote maat 
 1 Goed   boven 2000 
 2 Voldoende  1500-2000 
 3 Matig   1000-1500 
 4 Met verminderde vruchtbaarheid dient rekening gehouden te worden beneden 1000 
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b) Ieder onderzoek zal gepubliceerd worden in het Appaloosa Nieuws (morfologie en beweeglijkheid). 
c) Een hengst kan zich opwaarderen bij een eventueel volgend sperma-onderzoek. 
d) De kosten voor het eerste onderzoek over maximaal 2 sprongen zijn half voor rekening van het stamboek. Overige of 
meerdere kosten zijn volledig voor rekening van de eigenaar van de hengst 
 
artikel 32: Onder gebreken en/of erfelijke afwijkingen wordt verstaan: 
* Afwijkende monden: onderbeet niet toegestaan, bovenbeet max. halve tand. 
* Afwijkende knieën. 
* Afwijkingen aan het geslachtsapparaat. 
* Open fontanellen. 
* Kromme of andere extreme afwijkende beenstanden. 
* Maanoog, ontkleuring van de iris. 
* Cataract, staar; vertroebeling van de ooglens. 
* Hoefkatrol aandoening. 
* O.C.D., osteochondrose. 
Bij goedgekeurde hengsten met Quarterbloed is het verplicht dat zij, voor definitieve goedkeuring, moeten voldoen aan een 
DNA-onderzoek waarbij vastgesteld wordt dat de hengst geen drager is van de erfelijke overdraagbare ziekte HYP. 
 

artikel 33: Wanneer röntgenologisch onderzoek nodig wordt geacht zal dit onderzoek moeten plaatsvinden op de Faculteit voor 
Diergeneeskunde te Utrecht. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar. 
 
artikel 34: Voor een second opinion over de resultaten van artikel 30, 32, 33 en het bloedgroepen en/of DNA-onderzoek kan 
men naar een andere door het bestuur aan te wijzen kliniek. Kosten zijn geheel voor rekening van de aanvrager. 
 

KEURING VAN VEULENS, ENTERS, TWENTERS, MERRIES EN RUINEN 

 

artikel 35: De keuring van: bij  NAS geregistreerde veulens, enters en twenters, NAS opgenomen merries en NAS opgenomen 
ruinen, vindt minimaal éénmaal per jaar plaats op een daarvoor uitgeschreven keuringsdag, bij voorkeur in de maand 
augustus. De jury en/of het bestuur is bevoegd om een dier uit te sluiten van de keuring. Alle dieren die te laat op de keuring in 
hun groep verschijnen, kunnen indien mogelijk, achteraf nog wel gekeurd worden, doch zijn van de kampioenskeuring 
uitgesloten. 
 

artikel 36: Alvorens merries of ruinen en nog niet geregistreerde dieren op te nemen in één van de boeken of registers zal een 
inspectie plaatsvinden. Een inspecteur met een jurylid zullen de stamboek- of registeropname uitvoeren. Zij zullen worden 
bijgestaan door een veterinair. 
 
artikel 37: Een nauwkeurige opname is gewenst en er wordt een drempel gelegd qua exterieur, beweging, ongewenste 
kleureigenschappen zoals omschreven in art 2b van het stamboekreglement en art. 8 van het keuringsreglement en gebreken 
en/of erfelijke afwijkingen zoals omschreven in art. 32 van het keuringsreglement. Op meerdere plaatsen in het land zal 
opname mogelijk zijn.  
Indien de merrie of ruin aangeboden wordt met hoefijzers, zal deze van deelneming worden uitgesloten. 
 
artikel 38: Het bestuur van de vereniging zal overeenkomstig de door de ledenvergadering vast te stellen regels, aan de dieren 
onderscheidingen en/of predikaten verlenen, welke in de registers van de vereniging worden aangetekend. 
 

PREDIKATEN 

artikel 39, Predikaten: 

a) Ster: 

 Merries ingeschreven in het Hoofdstamboek of Stamboek worden bij het behalen van een 1e stamboekpremie ster 
verklaard. 

 Ruinen ingeschreven in het ruinenboek worden bij het behalen van een 1e stamboekpremie ster verklaard, mits zij 
hebben ingeschreven gestaan in het veulenboek (hulpveulenboek). 

 Merries ingeschreven in het Hulpstamboek of registerstamboek worden bij het behalen van een 1e stamboekpremie 
ster verklaard, indien ouders en grootouders geregistreerd zijn bij een erkend stamboek. Ouders dienen opgenomen te 
zijn. 

Merries en ruinen welke de ongewenste kleureigenschappen voeren zoals omschreven in art 2b  van het 
stamboekreglement en art. 8 van het keuringsreglement komen NIET in aanmerking voor sterverklaring. 

b) Keur: 

 Aan Stermerries die een I.B.O.P. B. met 77 punten en geen punt lager dan een 6 hebben behaald; en een eigen eerste 
premie veulen getoond hebben van een goedgekeurde hengst kan het keurpredikaat worden toegekend. In plaats van 
een veulen is een sterdochter, of een sterruin ook voldoende. 

 Goedgekeurde hengsten die een I.B.O.P. B met 77 punten en geen cijfer lager dan een 6 hebben behaald, voor  het 
leven zijn goedgekeurd en een 1e premie hebben behaald.  

   Men kan 2 proeven afleggen: 
   1. zadelproef 
   2. aangespannen proef 
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In plaats van een I.B.O.P. B met 77 punten en geen punt lager dan een 6, is het ook voldoende als de stermerrie of hengst 
startgerechtigd is in de M-klasse met 5 winstpunten in één van de categorieën: 
1. springen 
2. samengesteld 
3. dressuur 
4. mennen. 

c1) Fokpredikaat A, B, of C klasse 
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 Fokpredikaat toegekend en uitgereikt op de hengstenkeuring. Alle positieve en negatieve 
beoordelingen van de nakomelingen worden meegenomen door de hengstencommissie bij het vaststellen van de fokklasse. 

De rapportage wordt voor 1 oktober van het jaar verstrekt aan de eigenaar van de hengst . 

c2) Preferentschap: 
Merries van 8 jaar of ouder met minstens drie afstammelingen die bekroond zijn met een eerste of tweede premie, waarvan 
er twee op driejarige of oudere leeftijd een eerste premie behaald moeten hebben. Een goedgekeurde zoon telt voor een 
eerste premie. 
Hengsten bij het behalen van 15 punten met inbegrip van minimaal 1 goedgekeurde zoon, indien zij voor het leven zijn 
goedgekeurd. Bij het behalen van 30 punten zonder goedgekeurde zoon indien zij voor het leven zijn goedgekeurd. 

 Een goedgekeurde zoon   3 punten. 
 Een keurmerrie      3 punten. 
 Een stermerrie      2 punten. 
 Een sterruin       2 punten. 
 Een 3

e
 bezichtigingshengst 1 punt. 

 

d)  Prestatieschap S. (Sport) 
 Z mennen       met 1 winstpunt. 
 Z dressuur      met 1 winstpunt. 
 Z springen      met 1 winstpunt. 
 Z samengesteld     met 1 winstpunt. 

D.E.R. Dutch Endurance Riders N.V.L.R. Ned. Ver. Lange Afstand Ruiters. Gekwalificeerd in klasse IV. 
 I.B.O.P. A of AA hebben behaald alleen voor mini’s. 
Deze voorwaarden gelden voor merries, hengsten en ruinen in de grote en kleine maat. Voor de mini- en kleine maat geldt: de 
in hun categorie hoogst haalbare klasse met 5 winstpunten, indien deze lager is als de klasse Z. 
e)  Prestatieschap A. (Afstammelingen) 
 Merries met 2 geregistreerde kinderen die: 

bij een basiswedstrijdorganisatie tenminste een M-klassering met 5 winstpunten in één van de disciplines: dressuur, 
springen, samengestelde wedstrijd mennen hebben behaald. 

 I.B.O.P.  A of AA. hebben behaald alleen voor mini's. 
f)  Ten onrechte toegekende predikaten kunnen te allen tijde door het bestuur  
 weer ingetrokken worden. 
g) Ten onrechte niet toegekende predikaten kunnen alsnog door het bestuur  
 worden toegekend. 
(Van het gestelde in 39f en 39g zal alleen gebruik gemaakt worden in extreme  
gevallen na overleg met de desbetreffende jury en binnen een termijn van een  
maand na het toekennen van het predikaat).  
h)  Onder premie wordt in dit artikel verstaan NAS-premie. 
 

artikel 40 
Op voordracht van het bestuur wordt op de ledenvergadering een lijst van juryleden samengesteld. Het bestuur benoemt uit 
deze lijst, juryleden voor de keuringen. De benoemingen gelden voor drie jaren. Aftredende leden kunnen opnieuw worden 
benoemd door de ledenvergadering. 
Uit de lijst van door leden ge- of herkozen juryleden wordt door het bestuur een Hengstenkeurings- en Hengsten-
herkeuringscommissie samengesteld. Benoeming als lid van de Commissie kan voor maximaal 3 x 3 jaar. Na 3 jaar kan een 
ex-keuringscommissielid weer worden benoemd voor een nieuwe periode. 
 

STRAFBEPALING 
 

artikel 41: Het niet nakomen van, of het opzettelijk handelen in strijd met, het valselijk voldoen aan, alsmede de poging om 
valselijk te voldoen aan enige verplichting, die dit reglement aan de leden der vereniging opgelegd, kan door het bestuur 
worden gestraft overeenkomstig artikel 14 en 15 van de statuten. 
 

ALGEMENE BEPALING 
 

artikel 42: In alle gevallen waarin de artikelen van dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur over de uitleg er van. 
 
aangenomen op 6 juli 2000, Wijzigingen LV najaar 2012 t/m 26-4-2018 zijn cursief weergegeven. 


