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UITVOERINGSREGELINGEN  KEURINGSREGLEMENT 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
1.  Algemeen 
 Deze Uitvoeringsregelingen zijn van toepassing op door het NSIJP erkende keuringen, zoals: 
 a.  de keuring onder het zadel (art. 7, lid 1 letter a Keuringsreglement); 
 b.  de keuring aan de hand (art 7, lid 1 letter b Keuringsreglement); 
 c.  de algemene beoordeling van jongere dieren (art. 7, lid 1 letter b Keuringsreglement), hierna te   
  noemen veulenkeuring, alsmede op 
 d.  de bezichtiging (art. 7, lid 1 letter c Keuringsreglement). 
 
2.  Organisatorische aspecten 
 a.  De keuringen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het NSIJP en staan onder de 
  organisatorische leiding van een door het NSIJP aangewezen organisator (hierna aangeduid als   
  Organisator). De Organisator wordt door de Stamboeksecretaris aangewezen en draagt zorg voor een 
  goed verloop van de keuringen. 
 b.  De Organisator wijst een Ringmeester aan die tot taak heeft de voorbrengers en de paarden op de 
  meetplaats en in de keuringsring toe te laten en die daarnaast aanwijzingen geeft voor het gedrag in  
  de ring. Tenslotte is hij verantwoordelijk voor het verloop van het programma in de ring. 
 c.  Onder toezicht van de Organisator verzorgt het Keuringssecretariaat de afhandeling van de    
  administratieve en financiële zaken in verband met de keuring. 
 d.  Bij elke keuring wordt een Dierenarts aangesteld die verantwoordelijk is voor de goede gezondheid en 
  het welzijn van de paarden. De Dierenarts kan tevens worden belast met onderzoek naar eventuele 
  erfelijke afwijkingen van de deelnemende paarden. 
 
3.  Aanmelding en keuringskosten 
 a.  De aanmelding voor een keuring geschiedt door indiening van een volledig ingevuld formulier bij de  
  het Stamboekbureau. Bij het formulier wordt – voorzover het een niet in de registers van het NSIJP  
  ingeschreven en/of in het buitenland gestationeerd paard betreft – een kopie gevoegd van het   
  stamboekpapier van het aangemelde paard. De aanmelding dient te geschieden binnen de    
  inschrijftermijn. Tussen de sluitingsdatum van de aanmelding en de datum van de keuring dienen   
  tenminste 2 weken te zijn gelegen. 
 b.  Voor de aanmelding zijn keuringskosten verschuldigd. De keuringskosten dienen uiterlijk een week na 
  sluiting van de inschrijftermijn te zijn voldaan door bijschrijving op de rekening van het NSIJP. Voor  
  aanmeldingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen is een boete verschuldigd, waarvan de  
  hoogte is vastgelegd in de Tarievenlijst.   
 c.  De inschrijving van een paard voor een keuring wordt geweigerd indien: 
  1.  het paard is ingeschreven in de registers van het NSIJP en de eigenaar geen lid is van het NSIJP; 
  2.  door feiten onderbouwde twijfel bestaat aan de identiteit of de raszuiverheid van het paard. 
 d.  De inschrijving van een paard voor een keuring kan worden geweigerd indien: 
  1.  de aanmelding na de uiterste inschrijvingsdatum wordt ontvangen; 
  2.  de eigenaar niet heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen tegenover het NSIJP. 
 e.  De keuringskosten blijven verschuldigd indien een paard, na aanmelding, voor de keuring wordt 
  uitgeschreven. 
 
4.  Keuringslocatie 
 Bij elke keuringsvorm genoemd in artikel 1 worden eisen gesteld aan de locatie. Wanneer op één locatie 
 meerdere keuringsvormen tegelijk plaats vinden, zal de Fokcommissie bezien of aanvullende eisen 
 noodzakelijk zijn en deze zonodig op schrift stellen. 
 
5.  Gezondheid 
 a.  Een paard dat ter keuring wordt aangeboden dient vrij te zijn van besmettelijke ziektes en mag vóór de 
  keuring geen deel hebben uitgemaakt van een bestand waarin besmettelijke ziektes voorkomen. 
 b. Het paard moet tenminste zijn gevaccineerd tegen tetanus en influenza volgens de alsdan geldende  
  en gepubliceerde regels van het NSIJP. 
 c.  Indien een ter keuring aan te bieden paard ook tegen andere ziekten gevaccineerd dient te worden,  
  zal dit in de aankondiging van de keuring in “IJslandse Paarden” dan wel de NSIJP website worden  
  vermeld. 
 d.  Indien naar de mening van de jury een paard mogelijk niet in staat is aan de keuring deel te nemen,  
  zal het veterinair worden onderzocht. De dierenarts beslist of het paard in staat is (verder) aan de   
  keuring deel te nemen. Tegen deze beslissing staat geen beroep open. 
 
6. Bezwaren en arbitrage commissie 
 In geval van bezwaren tegen een schending van de bepalingen van het Keuringsreglement, deze 
 Uitvoeringsregelingen en/of de bepalingen van het FIZO, voorzover het een keuring betreft die onder de 
 bepalingen van het FIZO wordt  gehouden,  
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 verklaart het NSIJP bestuur de procedure zoals beschreven in de alsdan geldende versie van het FIZO 
 onder “Objections” en “Arbitration Committee” van kracht. Tegen de keuringsuitslag zelf is geen 
 bezwaar mogelijk. 
  
7.  Doping en medische behandeling 
 Het NSIJP verklaart de huidige, geldende veterinaire regels zoals vastgesteld door de FEI ten aanzien van 
 de controle op verboden substanties, dopingtests en de (medische) behandeling van paarden terwijl deze 
 onder FEI regelgeving vallen, van kracht.  
 a.  Bij alle paarden kunnen dopingtests worden gedaan door het ontnemen van bloed, urine en/of   
  speeksel. De kosten komen voor rekening van de eigenaar van het paard, indien de uitslag positief is. 
  Bij een negatieve uitslag komen de kosten voor rekening van de Organisator. 
 b.  De Organisator kan besluiten dopingtests te laten uitvoeren. In dat geval bepaalt de voorzitter van de 
  jury voor het begin van de keuring door loting welke paarden een dopingtest dienen te ondergaan. Het 
  resultaat van de loting is geheim. Onmiddellijk na het bekend worden van de keuringsuitslag maakt de 
  voorzitter van de jury de door het lot aangewezen paarden bekend. De fokkers en/of eigenaren dienen 
  terstond alle verlangde medewerking te verlenen aan het afnemen van de dopingtest. 
 c. Ingeval van een positieve uitslag van de dopingtest wordt het paard gediskwalificeerd en verliest het  
  alle tijdens de keuring bereikte resultaten. 
 
8. Onvoorzien 
 In alle gevallen waarin deze Uitvoeringsregelingen niet voorzien, beslist een vertegenwoordiger van het 
 NSIJP, tezamen met de Voorzitter van de jury en de Organisator. 

 
Bijzondere bepalingen 
 
Veulenkeuring 
 
Artikel 2 
1.  Aanmelding 
 Het gestelde in artikel 1.3 is op de veulenkeuring van toepassing behoudens de volgende uitzondering. 
 Wanneer voor een veulen nog geen stamboekpapier is afgegeven, dient bij het volledig ingevulde 
 Aanmeldingsformulier – voorzover het een niet in Nederland geboren veulen betreft -  een kopie van het 
 stamboekpapier van de moeder en van de vader te worden gevoegd.  
 
2.  Uitrusting 
 Veulens dienen onbeslagen voorgesteld te worden, met of zonder halster. 
 
3.  Keuringslocatie 
 a.  De keuring geschiedt bij voorkeur in een (binnen)manege van tenminste 10m x 30m met een solide, 
  goed zichtbare en veilige afrastering. 
 b.  Binnen de manege dient voor de keuren veulens een looproute te worden gecreëerd door middel van 
  een afzetting in het midden. 
 c.  De plaats waar de keuring wordt verricht dient te zijn gesitueerd buiten het zicht van de plaats waar de 
  nog te keuren paarden staan te wachten. 
 d. De moeder van het te keuren veulen moet, indien nodig, uit het zicht van het te keuren veulen kunnen 
  wachten. 
 
4. Keuringsverloop 
 a.  De aangemelde veulens kunnen in leeftijdsgroepen en/of naar geslacht worden ingedeeld. 
 b. Een veulen wordt eerst opgesteld en voorgesteld, naar keuze van de voorbrenger met of zonder de 
  moeder. Aansluitend wordt de voorbrenger op aanwijzing van de jury in de gelegenheid gesteld om het 
  veulen vrij te laten lopen, al dan niet tezamen met de moeder. 
 c.  Door de Organisator worden minimaal twee drijvers beschikbaar gesteld om de voorbrenger zo nodig  
  te assisteren bij het vrij laten lopen van het veulen. 
 
5.  Beoordeling 
 a.  Een ter keuring voorgebracht veulen wordt al dan niet door toekenning van cijfers beoordeeld maar in 
  ieder geval  mede door een omschrijving, waarmee de positieve aspecten alsook eventuele    
  aanmerkingen  worden tot uitdrukking gebracht. 
 b.  De beoordeling geschiedt door minimaal 2 en maximaal 3 door het NSIJP erkende nationale en/of  
  internationale fokkerijjuryleden. Deze stellen van de beoordeling een formulier op. Het formulier is pas 
  definitief nadat de voorzitter van de jury dit heeft ondertekend. Het beoordelingsformulier is als bijlage 
  bij deze regeling gevoegd. 
 
Keuring onder het zadel 
 
Artikel 3 
Op de keuring onder het zadel zijn de door de FEIF gestelde regels voor keuringen van toepassing vastgelegd 
in de van kracht zijnde versie van het FIZO (FEIF Rules for Icelandic Horse Breeding).  
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Ingeval van tegenstrijdige uitleg is de meest recente Engelstalige versie bindend. 
 
Keuring aan de hand 
 
Artikel 4 
1.  Aanmelding 
 Het gestelde in artikel 1.3 is op de keuring aan de hand van toepassing. 
 
2.  Uitrusting en hoefbeslag 
 Toegestaan zijn de bitten A, B en D uit het FIPO. Tevens zijn optomingen zonder bit toegestaan, zoals 
 een stalhalster of een monsterhalster. Beschermingsmaterialen voor de hoeven en de benen van het 
 paard zijn niet toegestaan. Indien het paard beslagen ter keuring wordt aangeboden, dient het 
 hoefbeslag te voldoen aan de bepalingen van het FIZO (FEIF Rules for Icelandic Horse Breeding). 
 
3.   Keuringslocatie 
 Het meten van de paarden geschiedt op een horizontale, vlakke en verharde plaats die voldoende ruimte 
 biedt om het paard op een correcte wijze op te stellen en de metingen te verrichten. De keuring vindt 
 plaats in een ring van tenminste 10 x 30 meter die is omheind met een duidelijk zichtbare afzetting van 
 ongeveer één meter hoogte en die een zodanige ondergrond heeft dat de hoeven van het paard steeds 
 zichtbaar blijven. 
 
4.  Keuringsverloop 
 Het paard wordt door één of twee voorbrengers in de ring getoond. Een merrie mag daarbij worden 
 vergezeld door een zogend veulen, eventueel begeleid door een derde voorbrenger. De voorbrengers 
 handelen binnen de ring naar de aanwijzing van de ringmeester en/of de jury. De gebruikseigenschappen 
 worden getoond op aanwijzing van de jury, waarbij het paard wordt getoond in een bepaalde gang volgens 
 een bepaalde lijn. Na de analytische keuring van het exterieur wordt de gelegenheid geboden het paard 
 los  te tonen. Bij de bekendmaking van de keuringsuitslag zoals beschreven in artikel 10 lid 2 van het 
 Keuringsreglement, worden de paarden opgeroepen in de ring te verschijnen. 
 
5.  Beoordeling 
 a. Een ter keuring voorgebracht paard wordt beoordeeld aan de hand van een formulier waarop voor de 
  diverse exterieuronderdelen overeenkomstig FIZO een cijfermatige waardering wordt aangetekend.  
  Het oordeel over de verrichtingen wordt weergeven met de kwalificaties O(ndergemiddeld),    
  G(emiddeld) en B(ovengemiddeld). 
 b.  De beoordeling geschiedt door 3 door het NSIJP erkende juryleden. In noodgevallen kan de    
  beoordeling plaats vinden door 2 juryleden. Deze stellen van de beoordeling een formulier op. Het  
  formulier is pas definitief nadat de Voorzitter van de jury dit heeft ondertekend. Het beoordelings-  
  formulier is als bijlage bij deze regeling gevoegd. 
 
6. Bezichtiging 
 a.  Een bezichtiging betreft paarden die weliswaar zijn gekeurd, maar niet door het NSIJP dan wel in een 
  voorafgaand jaar door het NSIJP onder het zadel zijn gekeurd. Het ter bezichtiging aangeboden dier 
  dient te zijn gekeurd op een door de FEIF erkende keuring. 
 b. Van het aangeboden paard wordt de identiteit gecontroleerd en worden de keuringsresultaten 
  geverifieerd en overgenomen. Verder heeft controle plaats op erfelijke afwijkingen en bij een hengst op 
  het geslachtsapparaat. In het keuringsrapport wordt aangegeven welke eerdere keuring (plaats,   
  datum) ten grondslag lag aan de bezichtiging.  
 c.  Afhankelijk van het keuringsresultaat kan het dier in aanmerking komen voor inschrijving in één van 
  de registers van het NSIJP. 
  Een hengst kan in aanmerking komen voor registratie overeenkomstig artikel 1 van de  Uitvoerings- 
  regelingen Stamboekreglement. 
 
 
Vastgesteld door het NSIJP bestuur d.d. 5 juni 2009, gehoord de ALV 


