
 

International Heavy Warmblood  

Horse Breeders Association  

Registered Studbook No. B041206Z58 at Ministry of Agriculture, Den Haag (01.06.1995) 
 

 

Stamboeksecretariaat: Veenhof 2116 - 6604 DM Wijchen - Nederland 

E-mail: info@ihwstudbook.com   Website: www.ihwstudbook.com 
 
 
IHW KEURINGSREGLEMENT 2020  

Artikel 1  Algemeen   

De keuringen worden gehouden om de kwaliteit der fokkerij te kunnen meten en stimuleren. 

Merries, ruinen en hengsten uit de hoofdstamboeken en aanvullende registers kunnen vanaf 3-jarige 

leeftijd worden aangeboden voor beoordeling.    

Artikel 2  Hengsten   

 Naast hengstenkeuring maakt een veterinair onderzoek deel uit van de selectieprocedure. Dit 

onderzoek wordt betaald door de hengsteneigenaar. Bij een hengst die aangewezen is voor de 

reglementaire verplichtingen, worden de volgende onderzoeken gedaan :    

 DNA op afstamming op beide ouders;   

 WFFS;     

 PROKen/of DO-C en/of Röntgenologisch onderzoek voor sportpaarden van de gewrichten 
van de benen, voeten;   

 Klinisch (IHW protocol).  
De kosten van de aanvullende onderzoeken zijn voor rekening van de hengsteneigenaar   

Eventueel  verder aanvullend kunnen de volgende onderzoeken geëist worden:   

 Onderzoek op cornage;   

 Spermaonderzoek;   
Alle genoemde onderzoeken zijn rekening van hengsteneigenaar.   

Tijdens de hengstenkeuring wordt er op de volgende punten gejureerd en per onderdeel is mogelijk 

maximaal 10 punten te scoren:    

Type/ras -    
Voorhand -    
Middenhand   
Achterhand   
Bovenlijn -   
Beenwerk-    
Stap-    
Draf-   
Galop -    
Gedrag/karakter   
De hengst dient voor goedkeuring minimaal 75 punten te scoren  

Hengsten vanaf 3 jaar kunnen worden aangeboden voor een  voorlopige goedkeuring. Voorlopig 

goedgekeurde hengsten dienen aan de volgende eisen te voldoen :  
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 Het afleggen van het verrichtingsonderzoek vóór hun 8e jaar of een 
vergelijkbare sportprestatie. Ook wordt een gelijkwaardig verrichtingsonderzoek bij een 
ander erkend stamboek  geaccepteerd.   

 Het tonen van minimaal 2 nakomelingen uit verschillende merries voor het 7e levensjaar;   

 Het tonen van minimaal (in totaal) 5 nakomelingen uit verschillende merries voor het 10e  
levensjaar;   

 Het tonen van minimaal (in totaal) 10 nakomelingen uit verschillende merries voor het 15e 
levensjaar   

Hierbij wordt rekening gehouden met de dek-aantallen.  

Wanneer een voorlopige goedgekeurde hengst het predikaat keur of preferent is hij voor het leven 

goedgekeurd en zijn hiermee vrij gesteld van de toonverplichting maar mogen zich wel vrijwillig 

tonen. 

Artikel 3 onderscheidingen en selectie.  

Op de keuring kan een paard worden onderscheiden met een 1e of 2e premie. Een hengst die voor 

goedkeuring in aanmerking wil komen moet op de hengstenkeuring qua puntenaantal een 1e premie 

halen. Dit is een minimaal puntenaantal van 75. De goedgekeurde hengsten worden niet 

geprimeerd   

 Hengsten kunnen de volgende predicaten behalen:   

 Premiehengst: voor goedgekeurde hengsten die aan het verrichtingsonderzoek met goed 
gevolg deelgenomen hebben of een vergelijkbare sportprestatie hebben opgeleverd en meer 
dan 80 punten scoren;   

 Keur: Voor hengsten die de verrichtingsproef met goed gevolg hebben afgelegd of een 
vergelijkbare sportprestatie hebben afgelegd en met minimaal 5 ster-dochters/ruinen. Een 
goedgekeurde zoon telt meer als 2 sterpredicaten.   

 Preferent: voor hengsten die een bewezen goede nafok hebben bij verschillende merries. 
Het preferentschap voor een hengst wordt bepaald op basis van het aantal 
ster/ggk nakomelingen op voordracht van de stamboeksecretaris aan de Advies Commissie 
Fokkerij (ACF) welke het bestuur zal adviseren. Minimaal 50% van de nakomelingen dienen 
75 pnt te scoren en min 50% dient een klassering in de sport te hebben.  
  

Artikel 4 Afkeuring hengsten.       

Voor hengsten die niet worden aangewezen voor goedkeuring, staat beroep van herkeuring open. 

Binnen 7 dagen na afkeuring moet een schriftelijke herkeuring zijn aangevraagd bij het bestuur via 

het stamboeksecretariaat. De herkeuringscommissie bestaat uit 3 juryleden welke geen deel hebben 

uitgemaakt van de jury welke de hengst afkeurde.  De herkeuring dient binnen 7 weken na de 

afkeuring plaats te vinden.  
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Indien een goedgekeurde hengst gebreken doorfokt of een zeer slechte nafok heeft, kan de ACF 

voordragen de goedkeuring van deze hengst in te trekken. Deze voordracht dient schriftelijk en met 

redenen omkleed bij het bestuur te worden aangeboden. De nakomelingen die vóór het jaar van 

intrekking geboren zijn of in het jaar na zijn afkeuring worden geboren, behouden hun status.   

 Artikel 5 onderscheidingen merries en ruinen   

Merries/ruinen geregistreerd in het hoofdboek klasse C kunnen vanaf 3-jarige leeftijd worden 

aangeboden voor stamboekopname in de klasse A of B van het 

hoofdstamboek.  Het Sterpredikaat kan ook door een ruin worden behaald en wordt toegekend bij 

75 punten en hoger.   

 Veulens worden beoordeeld en kunnen worden geprimeerd;    

 Jaarlingen en tweejarigen worden beoordeeld en kunnen worden geprimeerd;    

 Bij de 3 jarige en oudere dieren is inschrijving in het Hoofdboek A of B mogelijk. Vanaf 75 
punten en hoger wordt een  1e premie en sterpredicaat behaald.    

 Van 70 tot en met 74 punten: wordt een1e premie verleend.  
 Van 65 tot 70 punten wordt  2e premie verleend.   

 Voor minder dan 65 punten wordt: geen premie verleend en volgt géén opname 
in het  hoofdboek  A of B.  De ze blijven in het Hoofdboek C staan.   

 Merries uit de aanvullende registers kunnen voor opwaardering worden aangeboden. Indien 
zij bij stamboekopname minimaal 70 punten behalen, zij kunnen worden opgenomen in de 
klasse B van het hoofdstamboek als hun bloedpercentage voldoet aan de daarvoor gestelde 
norm. Dit betekent dat opwaardering vanuit de aanvullende secties de paarden een eerste 
premie moeten scoren.  Immers   voorwaarde bij opwaardering is dat de voldoende voldoen 
aan de rasstanddaard en bij 70 punten is dat het geval.  

 Hengsten niet voor goedkeuring kunnen net als de merries en ruinen geprimeerd worden, 
maar krijgen geen deklicentie. Zij kunnen op de merriekeuring aangeboden worden  
en worden gelijk beoordeeld als de ruinen.   

   

Onderscheidingen voor merries    

 Ster:  bij het behalen van minimaal 75 punten bij stamboekopname. of in een  van 
de volgende jaren op de merriekeuring;   

 Keur: minimaal 75 punten  en het succesvol afleggen van de   verrichtingsproef of een 
vergelijkbare sportprestatie . M1 dressuur en L springen of M aangespannen.   

 Model: minimaal 80 punten bij stamboekopname, het afleggen van de verrichtingsproef  
met goed gevolg of een vergelijkbare sportprestatie M1 dressuur of L springen of M 
aangespannen en het brengen van een 1e premie nakomeling    
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 Preferent: voor het preferentschap dienen 3 sterren door de nakomelingen 
te worden  behaald. Een sterdochter/ruin telt voor 1 sterpredikaat en een goedgekeurde 
zoon voor 2 sterpredikaten. Het preferentschap kan ook postuum worden verleend.   

   

Artikel 6 Primeren veulens   

Veulens kunnen worden geprimeerd en worden op de volgende onderdelen beoordeeld en kunnen 

per onderdeel maximaal 10 punten scoren:   

 Type/ras  

 Stap   

 Draf  
Bij 21 of meer punten wordt een eerste premie verleend  

Bij 19,5 – 20,5 wordt een tweede premie verleend   

Artikel 7 Het meten 

Bij het meten wordt de schofthoogte gemeten op de hoogste punt van de schoft. De borstomvang 

wordt met een meetlint gemeten direct achter de schoft. De pijpomvang wordt ca 10 boven het 

kogelgewricht. 

De klasse indeling in zwaar/midden zwaar en lichtere klasse vindt plaats aan de hand van de 

borstomvang (zie stamboek reglement).  

Artikel 8 zichtbare (erfelijke) gebreken   

Paarden met zichtbare afwijkingen of gebreken worden niet ingeschreven in hoofdboek A of B , maar 

blijven in Hoofdboek C staan.   Ook worden ze niet geprimeerd.  

Artikel 9 Juryleden   

De jury bestaat uit 3 leden en worden benoemd door het bestuur per keuring.  

Artikel 10 Advies Commissie Fokkerij-  

 Bij de keuringen heeft de voorzitter van de ACF een adviserende en toezichthoudende rol.- 

De ACF is samen met de Stamboeksecretaris verantwoordelijk voor jaarlijkse 

Stamboekrapportage welke  jaarlijks aan de ALV dient te worden aangeboden. 

 Een lid van de ACF kán bij hoge uitzondering als vervangend jurylid optreden.   

 De  voorzitter van de ACF of diens plaatsvervanger zal tijdens keuringen optreden als 

arbiter.   
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Artikel 11 Gelijkstelling   

Onderscheidingen behaald bij andere erkende stamboeken kunnen door het I.H.W. 

worden overgenomen.   

Artikel 12 Onvoorziene zaken. 

In zaken waarin deze reglementen of keuringsbepalingen niet voorzien beslist het bestuur 

                                                

Artikel 13 Ongeoorloofde middelen. 

Paarden die deelnemen aan door het I.H.W. georganiseerde evenementen van welke aard dan ook 

mogen geen middelen in zich hebben waarvan men redelijkerwijs kan aannemen dat ze verdovend of 

stimulerend werken of verboden zijn, hierbij wordt de lijst van de KNHS gehanteerd. Urine- en/of 

bloedonderzoek kunnen worden gevorderd.   

Algemene keuringsbepalingen. * Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongelukken 

welke op of rond de     keuringsterreinen plaats mochten vinden. Men is aanwezig en/of neemt deel 

op eigen   risico.   

De keuringen vinden plaats onder de reglementen van het IHW   

Van paarden die afwezig blijven van een keuring ondanks een veterinaire verklaring, wordt   het    
inschrijfgeld niet gerestitueerd of kwijtgescholden.   
 
Nieuw te keuren hengsten worden gemeten, dat bestaat uit: het opnemen van de stokmaat,    de    
borstomvang en de pijpomvang, alles gemeten in centimeters.  De schofthoogte wordt gemeten op 
het hoogste punt van de schoft. De borstomvang met een meetlint direct achter de schoft en 
de pijpomvang  halverwege de pijp met een meetlint.  
 
De eigenaar kan op de  dag van de keuring protest aantekenen wanneer hij /zij het niet eens is met 

de gemeten waarden.    

Onder toezicht van de stamboeksecretaris en een jurylid wordt dan opnieuw gemeten.       
Als de hengst voor zijn 6e levensjaar wordt gemeten, vindt her-meting plaats in zijn 6e levensjaar.   
Deze uitkomst wordt vermeld op zijn registratiekaart.   
 
Nieuw te keuren hengsten worden veterinair gekeurd, volgens veterinaire protocol .  
 
Alle deelnemers zijn gehouden de instructies op te volgen van het bestuur, de Advies Commissie    
Fokkerij, de jury en de ringmeester.    
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Begeleiders van paarden wordt verzocht te verschijnen in een wit shirt met  blauwe stropdas en 

witte broek    

Reclame is niet toegestaan.    

Vrijwilligers  dragen een IHW sweater of bodywarmer , zodat ze goed herkenbaar zijn.  

Per te beoordelen paard of veulen wordt slechts 1 begeleider en 1 aanjager toegestaan   

Op paarden welke te laat aangeboden worden in de voorring wordt niet gewacht, hetgeen    

uitsluiting tot deelname aan de keuring tot gevolg kan hebben.     

Het bestuur behoudt zich het recht voor in het programma wijzigingen aan te brengen.    

Het bestuur is gerechtigd rubrieken samen te voegen of te splitsen.   

 Elke deelnemer/deelneemster onderwerpt zich aan de uitspraak van de jury.    

Direct na afloop van de keuring kan de voorzitter van de jury een mondelinge 

toelichting verstrekken.  Dit geldt ook voor de plaatsing op de premiekeuring, waarbij de jury een 

toelichting geeft op de plaatsing.      

Deelnemers hebben het recht een kopie van het keuringsrapport te ontvangen.   

Alle te beoordelen paarden en reeds gespeende veulens dienen aangelijnd in de   keuringsbaan 

te verschijnen.    

De niet gespeende te beoordelen veulens mogen op  vrijwillige basis los mits gehalsterd en in bijzijn 

van de moeder (de moeder moet ook aangelijnd  zijn.)    

Het toiletteren van paarden en veulens: Geen enkele verandering van de oorspronkelijke     kleur van 

de huid, vacht of hoeven is toegestaan. Gebruik van hoefverf, kleurloze lak,     vernissen, 

kleurspoelingen en cosmetische operaties (incl. huidtransplantaties) zijn     verboden. Wel 

toegestaan: kleurloze hoefolie, vaseline en olie. Aanbevolen wordt om  manen, maantop en staart 

intact te laten. Het geheel verwijderen van haren in de oren is niet toegestaan. Tastharen dienen 

ongemoeid te worden gelaten.   

 Die middelen en ingrepen zijn verboden welke  uitsluiting tot gevolg hebben zoals:    

 Het gebruik van stimulerende dan wel verdovende middelen is verboden evenals excessief gebruik 

van de zweep in de ring of daarbuiten . Striemen op de huid zullen door de ACF en het bestuur 

worden gezien als een overtreding van de regels en kunnen reeds voldoende grond zijn voor 

diskwalificatie. Kreupele paarden worden niet gekeurd, zulks naar oordeel van de jury.     
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Paarden die niet deelnemen aan de keuring worden op de keuringsterreinen niet toegelaten 

m.u.v.: a) zogende merries waarvan het veulen deelneemt aan de keuring.    b) niet gespeende 

veulens waarvan de moeder deelneemt aan de keuring.   

 Alle dieren dienen gezond op de keuring te verschijnen. Snotterende en hoestende dieren worden 

niet toegelaten.   

Slechts dieren welke vooraf binnen de gestelde termijn schriftelijk zijn aangemeld bij     

het stamboek secretariaat mogen ter keuring verschijnen. Normaal beslag is toegestaan. Bij veulens 

t/m 3-jarigen is beslag niet toegestaan.    
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