
  

 

  

Keuringsreglement 

 

1. Algemene bepalingen 

Dit reglement is vastgesteld krachtens het bepaalde in de statuten, het huishoudelijk 

reglement,  

het BPS fokdoel en het registratiereglement van de vereniging “Barock Pinto 

Studbook”. 

2. BPS-leden en ten naamstelling registratiebewijs 

Alleen BPS-leden kunnen paarden aanmelden voor een keuring. De gegevens van de 

eigenaar op het aanmeldingsformulier dienen gelijk te zijn aan de bij het BPS 

geregistreerde eigenaar. Wanneer de gegevens van de aanmelding niet overeenkomen 

met de geregistreerde eigenaar, dan dient het registratiebewijs voorafgaand aan de 

keuring op naam te worden overgeschreven. Pas wanneer het registratiebewijs is 

overgeschreven kan het paard aangemeld worden voor de keuring. 

3. Soorten keuringen 

 

a. Stamboekkeuringen 

Stamboekkeuringen worden georganiseerd door het BPS. De stamboekkeuringen staan 

open voor veulens, jaarlingen, tweejarigen, drie jaar en oudere merries voor opname in het 

stamboek en ruinen voor sterverklaringen. 

b. Thuiskeuringen 

Thuiskeuringen kunnen worden georganiseerd door leden van het BPS. Op thuiskeuringen 

worden alleen veulens gekeurd. Deze keuringen kunnen het gehele jaar door georganiseerd 

worden bij een minimale opgave van 10 paarden. De keuring vindt plaats voor risico en 

rekening van de aanvrager van de keuring. De aanvrager is ook verantwoordelijk voor de 

gehele organisatie van de keuring. De medewerking van het BPS beperkt zich tot het 

beschikbaar stellen van de juryleden. De aanvraag voor een thuiskeuring dient minimaal 12 

weken van tevoren bij het BPS aangevraagd te worden. Wordt een aanvraag gehonoreerd, 

dan wordt in overleg een keuringsdatum vastgesteld. 

c. Hengstenkeuring 

De hengstenkeuring wordt eenmaal per jaar georganiseerd. Hengsten vanaf 26 maanden 

kunnen worden opgegeven voor inschrijving in het stamboek en het verkrijgen van een 

deklicentie. Ook kunnen hengsten Ster (met dekvergunning) worden verklaard op de 

hengstenkeuring. De hengstenkeuring wordt in de maand maart of april georganiseerd. 

Hengsten in het buitenland kunnen op de stamboekkeuring aangeboden worden mits de 

hengsten op dezelfde wijze gekeurd kunnen worden als op de hengstenkeuring. 

 

 

 

 



  

4. Keuringsrubrieken stamboek en thuiskeuring 

 

a. Keuringen voor opname in het Stamboek. Hiervoor komen in aanmerking 3-jarige of oudere 

merries die ingeschreven zijn in het Veulenboek, voorboek 1, voorboek 2 of voorboek 3. 

Paarden die in het betreffende jaar van de keuring 3 jaar worden mogen deelnemen aan de 

keuring. De minimale stokmaat dient 156 cm te zijn. Voor opname Stamboek moet de 

merrie minimaal 36 punten behalen met maximaal 1 onvoldoende op de basisgangen. 

Indien de merrie lager dan een 5 scoort op de basisgangen wordt zij niet opgenomen in het 

stamboek. Bij voldoende kwaliteit van exterieur en beweging kunnen merries ook Ster of 

Elite worden verklaard. De merrie krijgt de status Ster 2e premie indien zij minimaal 40 

punten behaald en op de basisgangen geen onvoldoende heeft. De merrie krijgt de status 

Ster 1e premie indien zijn minimaal 42 punten behaald en op de basisgangen geen 

onvoldoendes heeft. De minimale stokmaat voor ster is 158 cm. Een merrie krijgt de status 

voorlopig Elite wanneer zij minimaal 44 punten scoort en geen onvoldoendes heeft op de 

basisgangen. De minimale stokmaat voor Elite is 160 cm. Wanneer een merrie een positieve 

IBOP behaald wordt zij definitief Elite. De merries worden eerst op het harde (straat) 

gekeurd op rastype, bouw, beenwerk, stap en draf en daarna worden de merries in de 

kooi/bak d.m.v. vrij bewegen beoordeeld op de stap, draf en galop. 

b. Keuring voor opname in het Ruinenboek. De 3-jarige en ouder ruinen die hiervoor in 

aanmerking komen dienen ingeschreven te staan in het Veulenboek, Voorboek 1, Voorboek 

2 of Voorboek 3. Voor inschrijvingen in het ruinenboek moeten de ruinen een minimale 

stokmaat van 156 cm hebben. Bij voldoende kwaliteit en stokmaat (158 cm) kunnen de 

ruinen ook ster worden verklaard. De ruinen worden eerst op het harde (straat) gekeurd op 

rastype, bouw, beenwerk, stap en draf en daarna worden de ruinen in de kooi/bak d.m.v.  

vrij bewegen beoordeeld op de stap, draf en galop. 

c. Premiekeuring voor enter en twenter merries. Enters worden niet op het harde (straat)  

gekeurd maar alleen op rastype, bouw, beenwerk, stap, draf en galop in de kooi en d.m.v.  

vrij - bewegen. Enters en twenters kunnen een premie behalen. 

Eerste premie indien veulen minimaal 42 scoort en op een bepaald onderdeel niet lager  

dan een 5.5. Tweede premie indien veulen minimaal 40 scoort en op een bepaald onderdeel  

niet lager dan een 5.5. Derde premie indien veulen minimaal 36 punten scoort en op 

maximaal op 1 onderdeel niet lager dan een 5. Geen premie indien veulen minder dan 36 

punten scoort of meer dan 2 onvoldoendes heeft. 

d. Premiekeuring en graadverhoging voor vierjarige en ouder stermerries. 

e. Premiekeuring voor Elite merries. 

f. Keuring van hengst- en merrieveulens (zie jeugd). 

 

De merrie en ruinen keuring kent een drietal bezichtigingen.  

Eerste bezichtiging presentatie op de straat (rastype, bouw, beenwerk en stap, draf). Tweede 

bezichtiging vrij bewegen (stap, draf en galop). Derde bezichtiging presentatie aan de hand voor 

plaatsing en uitslag. 

 

 



  

5. Veulens keuren, identificatie en registratie 

 

a. Keuren van veulens 

Uitgangspunt is dat alle veulens voor 1 oktober van het betreffende kalenderjaar gekeurd 

zijn op een stamboek/thuiskeuring. Veulens jonger dan 6 weken kunnen niet worden 

gekeurd. De behaalde premie van de veulens wordt op het bewijs van inschrijving vermeld. 

Het laten keuren van veulens is niet verplicht. Het stamboek zal het echter wel zeer op prijs 

stellen wanneer u uw veulen laat keuren zodat het stamboek een goed inzicht krijgt in de 

fokkerijresultaten van onze hengsten. De veulenkeuring kent één bezichtiging. 

b. Identificatie 

Wettelijk gezien dient een veulen geïdentificeerd (gechipt) te worden binnen 6 maanden na 

de geboorte. Verzuimt de eigenaar dit, dan kan voor een paard ouder dan 6 maanden nog 

een paspoort worden verstrekt (het paard wordt uitgesloten voor de slacht ten behoeve van 

menselijke consumptie). Het veulen dient geïdentificeerd (gechipt) te worden door een 

erkend paardenpaspoortconsulent. Het BPS stelt op ieder keuring een gekwalificeerd 

paardenpaspoortconsulent beschikbaar. Indien het veulen niet op een van de keuringen 

wordt gechipt, dan dient de paspoortaanvraag te worden ingediend met een 

aanvraagformulier dat volledig is ingevuld door een paardenpaspoortconsulent of een 

gekwalificeerde dierenarts en ondertekend door de aanvrager. Het aanvraagformulier moet 

uiterlijk 7 dagen nadat het paard is gechipt worden ingediend bij een paspoort uitgevende 

instantie. Als het formulier door de paardenpaspoort consulent is meegenomen is aan deze 

verplichting voldaan. 

c. Registratie van veulens 

De vereniging Barock Pinto Studbook voert t.b.v. leden en niet leden van de vereniging 

stamboekregistratie uit van paarden die kunnen bijdragen aan het fokdoel. Onder registratie 

wordt verstaan het registreren van de afstamming van een paard alsmede de registers, 

predicaten en behaalde premies van een paard. Om tot een correcte registratie van de 

afstamming te komen dienen de volgende regels nagestreefd te worden. 

d. Een veulen dient ten tijde van de identificatie (chippen) aan de voet van de moeder te lopen. 

Is dit niet het geval, dan kan registratie van de afstamming alleen gebeuren na DNA-

verificatie. Het BPS registreert alle merrieveulens d.m.v. DNA -verificatie. Wanneer er DNA 

onderzoek nodig is voor het vaststellen van vader/moederschap vindt dit onderzoek plaats 

op kosten van de eigenaar. Indien d.m.v. van DNA -verificatie geen afstamming aan het 

veulen kan worden toegekend zal op het stamboekcertificaat onbekend komen te staan. In 

het geval de moeder van het veulen tijdens de zoogperiode overlijdt, dient het veulen binnen 

een week te worden gechipt door de dierenarts. De aanvraag dient in een dergelijk geval 

vergezeld te gaan met een dierenartsverklaring waarin het overlijden van de moeder wordt 

bevestigd. 

Indien de termijn van een week wordt overschreden, dient de afstamming eerst 

geverifieerd te worden met een DNA onderzoek, op kosten van de eigenaar. Een 

veulen dient binnen 6 maanden na geboorte gechipt te worden. Indien het veulen 

gechipt wordt na 6 maanden na geboorte, dient voor registratie eerst de 

afstamming geverifieerd te worden middels DNA – onderzoek (dit geld alleen voor 



  

hengstveulens aangezien de afstamming van merrieveulen altijd d.m.v. DNA 

geverifieerd wordt). De kosten voor een DNA onderzoek van een veulen dat na 6 

maanden gechipt word, ongeacht het geslacht zijn voor de eigenaar. 

6. Keuringsvoorwaarden 

 

a. Paarden en veulens mogen slechts eenmaal per kalenderjaar gekeurd te worden.  

Wanneer het vaker dan eenmaal per jaar ter keuring wordt aangeboden, geldt alleen de  

eerste uitslag. De keuringskosten worden dan wel in rekening gebracht. 

b. Kreupel 

Indien een paard voor de keuring kreupel blijkt te zijn, dan kan het paard door de eigenaar 

worden 

teruggetrokken en op een volgende keuring worden aangeboden. Wordt het paard echter 

wel ter  

keuring aangeboden, dan is dit op verantwoordelijkheid van de eigenaar en is de 

beoordeling van het paard geldig. 

c. Hoefbeslag 

De paarden mogen rondom beslagen worden voorgebracht in alle keuringsronden zolang 

het beslag aan de eisen voldoet: standaard beslag, maximale dikte 8 mm en maximale 

breedte 25 mm. Aan het beslag mogen geen wiggen, zolen of andere voorzieningen 

aangebracht zijn. De jury kan bij niet - toegestaan beslag het paard uitsluiten voor deelname 

aan de keuring of de uitslag van de keuring ongeldig verklaren. Enters en veulens worden 

zonder hoefbeslag gekeurd. 

d. Aanmelding keuringen 

De aanmelding voor een keuring vindt plaats middels een daarvoor bestemd 

aanmeldingsformulier. Het formulier dient volledig ingevuld te worden. Tevens bestaat de 

mogelijkheid om via de website van het BPS een paard/veulen voor een keuring aan te 

melden. Aanmeldingen na de sluitingsdatum worden niet verwerkt. Bijschrijvingen worden 

niet aangenomen. De kosten voor het keuren van paard/veulen moet voor de keuring 

worden voldaan anders wordt het paard/veulen niet gekeurd. 

e. Indeling rubrieken 

De te keuren paarden worden ingedeeld in groepen van max. 15 stuks. De veulens kunnen 

worden verdeeld in merrie en hengstveulens. Voor elke groep wordt de keuringsbaan een 

bepaalde tijd opengesteld. Deze tijden staan in de catalogus bij de betreffende rubriek 

vermeld. Wanneer een paard/veulen niet op tijd in/bij de ring aanwezig is, wordt de ring 

gesloten en kan betreffende dier niet meer gekeurd worden. De volgorde van de te keuren 

paarden wordt bepaald door de ringmeester. 

f. Entingen 

De vaccinaties dienen in het paspoort te zijn vermeld. Een vaccinatiebewijs is uitsluitend 

geldig, indien kan worden vastgesteld dat het behoord bij het paard waarmee aan de keuring 

deelgenomen wordt en waaruit blijkt, dat het betreffende paard als volgt tegen influenza is 

gevaccineerd: 



  

Een basisenting, bestaande uit 2 entingen, waarbij de 2e inenting minimaal 3 en 

maximaal 13 weken na de 1e enting moet zijn gegeven. Vervolgens een jaarlijkse 

inenting, die niet later dan maximaal 12 maanden na de vorige inenting mag zijn 

toegediend. De laatste vaccinatie moet minstens 1 week voor de keuring hebben 

plaatsgevonden. Eén en ander dient te zijn bekrachtigd door de 

handtekening/paraaf en het stempel van de dierenarts die de vaccinatie heeft 

toegediend. Geadviseerd wordt de veulens vanaf een leeftijd vanaf 4 maanden te 

laten vaccineren (niet eerder i.v.m. de immuniteit via de biest). Het 

vaccinatiebewijs (paspoort) dient vooraf aan de keuring ter controle worden 

aangeboden bij het secretariaat van het BPS.  

Paarden die niet de nodige vaccinaties hebben gehad worden niet toegelaten op 

het terrein en worden dus ook niet gekeurd. 

g. Hoofdnummer 

Paarden dienen voorzien te zijn met een hoofdnummer aan beide zijde van het hoofdstel. 

h. Inlevering bewijs van inschrijving. Voor aanvang van aan de keuring dient het 

stamboekpapier te zijn ingeleverd zijn bij het secretariaat van het BPS. Paarden waarvan het 

stamboek papier niet is ingeleverd, kunnen niet worden gekeurd. De eigenaar gaat tevens 

akkoord met eventueel bijkomende kosten voor het aanpassen van het stamboekcertificaat, 

dan wel het entreegeld voor ster/stamboek register. 

i. Afmelding 

Wanneer een paard/veulen niet op een keuring verschijnt, dan zal een veterinaire verklaring 

overlegd moeten worden aan het secretariaat van het BPS. Kan deze verklaring niet overlegd 

worden (uiterlijk 2 dagen na de keuring), dan worden de keuringskosten in rekening 

gebracht. 

j. Paarden worden “blind” gekeurd, de jury heeft geen informatie over afstammeling of 

eigenaar. Catalogusnummer, naam van het paard en leeftijd zijn bekend bij de jury. Tijdens 

de hengstenkeuring/selectie worden afstammelingen gegevens toegevoegd aan de jury 

informatie. 

 

7. Hengstenkeuring 

 

a. Het Barock Pinto Studbook kent 3 type dekhengsten. 

• Stamboek hengsten 

• Ster hengsten met dekvergunning - deklimiet van max. 50 merries per jaar 

• Erkende hengsten 

b. De hengsten worden goedgekeurd op basis van afstamming, de eigen prestatie tijdens de 

Hengstenkeuring en IBOP of middels uitmuntende sportprestaties. Goedgekeurde hengsten 

krijgen een stamboeknummer. Alle goedgekeurde hengsten van E.U. stamboeken die 

voldoen aan ons fokdoel of een bijdrage kunnen leveren aan ons fokdoel worden door ons 

stamboek erkend. In Nederland erkennen wij hengsten van het AES, KWPN, NRPS en KFPS. 

Als u gebruikt wilt maken van buitenlandse hengsten moeten deze zijn goedgekeurd bij een 

E.U stamboek en worden getoetst door onze fokcommissie. Alleen veulens van 



  

geaccepteerde hengsten worden ingeschreven in het Veulenboek. Veulens van niet 

goedgekeurde of erkende hengsten worden ingeschreven in een van de voorboeken. 

c. BPS Stamboek hengsten welke na 2011 worden goedgekeurd zijn verplicht zich te tonen op 

de hengstenkeuring tot 3 jaar na de goedkeuring. Indien de hengsten niet in de mogelijk zijn 

om op de keuring te verschijnen worden ze op kosten van de eigenaar van de hengst op een 

later tijdstip thuis gekeurd. Indien een hengst niet wordt gekeurd worden de veulens 

geregistreerd in het Voorboek en niet in het Veulenboek. 

d. Om goedgekeurd en inschreven te kunnen worden in het stamboek moet de hengst 

minimaal 44 punten behalen zonder onvoldoendes op de basis gangen. Minimale stokmaat 

160 cm. Indien een hengst tussen de 42 <44 punten behaald zonder onvoldoendes op de 

basisgangen wordt de hengst Ster verklaard en krijgt de hengst een dekvergunning voor 

maximaal 50 merries per jaar. Minimale stokmaat 160 cm. 

e. De hengst mag geen erfelijke afwijkingen hebben. 

f. Zowel goedgekeurde als Ster hengsten met een dekvergunning moet uiterlijk binnen 3 jaar 

nadat ze zijn goedgekeurd een IBOP test positief afleggen. Ook moeten er minimaal 20 

verschillende nakomelingen gekeurd worden die gemiddeld (gewenst) 40 punten scoren (zie 

fokwaarden). De fokcommissie maakt na 3 jaar een rapport over de hengst en adviseert het 

bestuur om de hengst te handhaven, af te keuren, uitstel te geven (per jaar, indien er niet 

voldoende nakomelingen gekeurd zijn, maar dat de gekeurde nakomelingen boven het 

gemiddelde van 40 punten scoort) of om op wacht (indien er niet voldoende nakomelingen 

gekeurd zijn en de kwaliteit van de gekeurde nakomelingen onder het gemiddelde van 40 

punten scoort) te zetten. 

g. Hengsten die worden ingeschreven in het stamboek of hengsten die een dekvergunning 

(Ster) krijgen moeten een Nederlandse of Koninklijke naam hebben. Stalnamen of 

achtervoegsels zijn niet toegestaan. De hengsten krijgen als achtervoegsel BP en een 

nummer (bv. Bonte Piet BP01). Naamsveranderingen zijn toegestaan totdat het paard is 

ingeschreven in het hoofd Stamboek. 

h. Het stamboek kan een hengst aankeuren, waarvan de afstamming niet volledig bekend is, 

maar waarvan vast staat dat ze voldoen aan het door het BPS gestelde fokdoel. Het betreft 

in deze gevallen een dekvergunning voor maximaal 50 merries per jaar. Het 

hengstenkeuringsreglement is op deze paarden van toepassing. Registratie van de 

nakomelingen vindt plaats in een van de voorboeken wanneer een van de ouders, 

grootouders of overgrootouders onbekend is. 

 

Voor verdere informatie over de hengstenkeuring en hengsten selectie verwijzen wij u 

naar ons Hengstenselectie Reglement. 

 

8. Kleur en aftekeningen 

Een Barock Pinto paard is zwartbont. Het paard/veulen moet minimaal 2 witte vlekken 

op het lichaam hebben met een doorsnede van 10 cm of er moet d.m.v. DNA worden 

vastgesteld dat het dier drager is van de Tobiano factor. De standaard kleur van het 

dier wordt weergeven op het stamboekcertificaat. Aftekeningen worden niet vermeldt 



  

op het stamboekcertificaat. Alle andere kleuren bont zijn toegestaan, het paard zal 

dan worden ingeschreven in het type XX of FB. 

9. Maanogen 

Maanogen zijn niet gewenst binnen ons fokdoel. Indien een paard maanogen heeft 

krijgt het paard een min punt op rastype. B.v. Rastype 7.5 -1 = 6.5. Dit wordt duidelijk 

vermeld op het keuringscertificaat. 

10. Keuringcertificaat 

De uitslag van de keuring en eventuele op en aanmerkingen worden vermeld op het  

keuringcertificaat. Dit certificaat wordt door de voorzitter ondertekend en in 

gelamineerd en  

daarna opgestuurd naar de eigenaar van het paard. 

11. Keuringen buitenland 

Keuringen in het buitenland kunnen worden georganiseerd door leden van het BPS. Op 

deze keuringen worden alle paarden gekeurd. Deze keuringen kunnen het gehele jaar 

door georganiseerd worden bij een minimale opgave van 10 paarden. De keuring vindt 

plaats voor risico en rekening van de aanvrager van de keuring. De aanvrager is ook 

verantwoordelijk voor de gehele organisatie en kosten van de keuring. De 

medewerking van het BPS beperkt zich tot het beschikbaar stellen van de juryleden. 

De aanvraag voor een keuring dient minimaal 12 weken van tevoren bij het BPS 

aangevraagd te worden. Wordt een aanvraag gehonoreerd, dan wordt in overleg een 

keuringsdatum vastgesteld. Hengsten in het buitenland kunnen op de keuring 

aangeboden worden mits de hengsten op dezelfde wijze gekeurd kunnen worden als 

op de hengstenkeuring. Op een keuring is minimaal 1 keurmeester van het BPS 

aanwezig incl. een bestuurslid. Het bestuurslid heeft de bevoegdheid om mee te 

keuren. Het is ook gewenst dat vanuit het bestuur van ieder land een aspirant jury 

aangesteld wordt, dit in overleg met het bestuur van het BPS. 

12. Sterverklaring op basis van IBOP test 

Een paard mag vanaf het jaar dat het 4 jaar wordt deelnemen aan een IBOP test. Ze 

kunnen de punten die ze voor de basisgangen gekregen hebben op de 

stamboekkeuring opwaarderen d.m.v. een IBOP proef. Heeft het paard bv. een 6 

gekregen op de stap maar een 6.5 tijdens de IBOP test dan krijgt het paard een 0.5 

bonuspunt. Dit geldt ook voor de draf en de galop. Voorwaarde wel is dat een 

voldoende IBOP score behaald (60 punten voor onder het zadel en 45 punten voor de 

menproef). Het paard kan dus door de bonuspunten en een positieve IBOP, Ster 

verklaard worden. Wanneer een paard lagere punten scoort tijdens de IBOP test dan 

op de stamboekkeuring blijft de uitslag van de stamboekkeuring gehandhaafd. De 

behaalde punten worden op het stamboekcertificaat vermeld inclusief eventuele 

bonuspunten. Deze opwaardering geldt voor  

predicaten: Stamboek, 2e Ster, 1e Ster, en Elite. 

13. Veterinaire handelingen 



  

 

a. Paarden die medicamenten toegediend hebben gekregen welke onder het 

Hippisch Dopingreglement vallen, mogen niet aan de keuring deelnemen. Deze paarden 

worden verwezen naar een andere keuring en dienen dan uiteraard vrij te zijn van 

betreffende stoffen die vermeld staan op de FEI-lijst van verboden stoffen. 

b. Indien een paard om de één of andere reden een operatieve ingreep heeft ondergaan, zoals 

een neurectomie (zenuwsnede), tenoytomie (peesdoorsnijding), dan wel anders is 

geopereerd, dient de eigenaar hiervan tegelijk met de aangifte schriftelijke mededeling te 

doen. Elke “behandeling’’, die een paard tussen de aangifte en keuring heeft ondergaan, 

dient tevoren gemeld te worden aan dienstdoende veterinaire adviseur van de jury. Blijft 

men in gebreke dan wordt het betreffende paard niet gekeurd. Het niet melden van 

genoemde ingrepen leiden tot het royeren van de eigenaar als lid van het BPS voor 3 jaar. 

Daarnaast volgt uitschrijving van het bewuste paard uit het register waarin het is 

geregistreerd. Dit is van toepassing op alle paarden die op naam van betreffende eigenaar 

staan geregistreerd. 

 

14. Ongeoorloofde middelen 

Op de keuringen en andere BPS- evenementen dienen de paarden vrij te zijn van 

stoffen op de FEI-lijst van verboden stoffen, die als ongeoorloofd worden beschouwd. 

Het Hippisch Dopingreglement van het BPS is van kracht op alle keuringen en andere 

BPS evenementen. Het BPS kan op keuringen en evenementen steekproeven voor 

dopingcontrole laten doen. Alle eigenaren zijn verplicht hieraan mee te werken. De 

kosten voor een dopingcontrole is in eerste instantie voor het BPS. Mocht er bij het 

paard doping zijn toegediend zullen de veterinaire kosten verhaald worden op de 

eigenaar van het paard. Ook zal de eigenaar geroyeerd worden voor minimaal 3 jaar en 

zal de eigenaar met naam en toenaam vermeld worden op de BPS website en in ons 

clubblad. 

15. Presentatie 

a. Begeleiders 

Paarden worden op een keuring aan de hand op het harde voorgebracht door een  

monsterknecht en één begeleider. Tijdens de presentatie in de kooi mag alleen de  

monsterknecht het paard de kooi binnen brengen. Tijdens de presentatie in de kooi worden  

de paarden begeleid door aanjager aangesteld door het BPS mits anders is aangegeven door 

de jury. Veulens worden op een keuring aan de voet van de merrie voorgesteld door een 

monsterknecht een 1 begeleider. Monsterknecht en begeleider moeten altijd de instructies 

van ringmeester en/of juryleden opvolgen. Indien hieraan geen gehoor gegeven wordt dan 

wordt de presentatie en beoordeling beëindigd. 

b. Kleding 

Diegenen die het paard voorbrengen hoort een witte blouse met grijze stropdas en een 

zwarte broek te dragen. Witte sportschoen zijn gewenst. 

c. Voorbrengen 

De paarden moeten zo natuurlijk mogelijk en in alle rust gepresenteerd worden. Bij 



  

overmatig zweepgebruik kan de jury de beoordeling beëindigen. Hulp van derden is niet 

toegestaan. Paarden met teveel stalmoed kunnen door de jury verzocht worden om de 

presentatie te staken en het paard te gaan longeren. Het paard wordt dan als laatste in de 

rubriek gekeurd. De jury kan ten altijd de presentatie beëindigen wanneer daar volgens de 

jury aanleiding voor is. 

 

16. Toiletteren 

Voor paarden in het type BP mogen sokken niet worden afgeschoren, manen en staart 

mogen niet worden getrokken. Indien dit wel gebeurd zal op rastype 1 punt gekort 

worden wat ook duidelijk aangegeven staat op het keuringsformulier! (-1). De oren en 

de baard mogen wel geschoren worden. De staart mag alleen aan de onderzijde recht 

afgeknipt zijn. 

17. Beroep 

Tegen de keuringsuitslag kan beroep aangetekend worden. Een beroep kan bestaan 

uit een verzoek tot herkeuring of hermeting. 

• Herkeuring 

Het BPS stamboek biedt de mogelijkheid tot herkeuring. De herkeuring dient schriftelijk of 

per email binnen 7 dagen na de keuring van het paard bij het stamboekkantoor aangevraagd 

worden met een duidelijke motivatie waarom de eigenaar denkt dat een herkeuring 

noodzakelijk is. Als een paard wordt herkeurd, vervalt het resultaat van de eerste keuring. 

Het resultaat van de herkeuring is bindend. De kosten van de herkeuring moeten voldaan 

worden voor de herkeuring per bank of contant. De samenstelling van de jury is voor 

minimaal 50% anders dan de oorspronkelijke jury. 

• Hermeting 

Bezwaar tegen de meting kan tot 1 uur na de meting schriftelijk worden ingediend bij het 

secretariaat of meetploeg. Hermeting geschied door een andere persoon die wel dezelfde 

meetstok gebruikt. De uitkomst van de hermeting is bindend. Daartegen kan dus geen 

bezwaar worden aangetekend. 

 

18. Aansprakelijkheid 

 

Voor schade en ongelukken aan personen, paarden en materiaal stelt het BPS zich niet 

aansprakelijk. De deelnemers zijn aanwezig op eigen risico. De eigenaren onderwerpen zich 

aan de gestelde bepalingen. Door mede te dingen verklaren de inzenders zich onvoorwaardelijk 

te onderwerpen aan de uitspraak van het bestuur. Zowel wat de beoordeling der paarden 

als wat de uitleg van de bepalingen aangaat. 

 

19. Uitsluiting 

 

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van dit reglement kan het BPS een paard 



  

uitsluiten van deelname. Tevens kunnen keuringsuitslagen door het BPS ongeldig verklaar 

worden, als (nadien) blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement is voldaan. 

 

20. Beslissing algemeen bestuur 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur van het BPS.  

Het bestuur is bevoegd de in dit reglement genoemde termijnen te verlengen. 

 

21. Slotbepaling 

 

Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de algemene jaarlijkse 

ledenvergadering in 2013. 

 


