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Behorend bij 

ART. 6: KEURINGEN VAN HENGSTEN VOOR DEKKING VAN MERRIES

Lid 2. a) Spermakwaliteit
Om voor goedkeuring in aanmerking te komen dient een hengst:
• twee normaal ontwikkelde testikels te hebben
• minimaal 2000 TNB (Totaal aantal Normaal gebouwde Bewegende zaadcellen x 1 miljoen) 

gemiddeld over 2 sprongen te produceren
• minimaal 50% van de zaadcellen moet normaal bewegen (mobiliteit)
• minimaal 50% van de zaadcellen moet normaal gebouwd zijn (morfologie).

De sperma-eisen zijn de gemiddelden van de waarden van twee ejaculaten die met een 
tussentijd van 1 uur gewonnen zijn.
Indien de waarden onder deze norm vallen, maar binnen veterinair aanvaardbare 
grenswaarden beslist het Bestuur, na veterinair advies en de Fokkerijraad gehoord te hebben 
over toelating tot de dekdienst. Beperkende voorwaarden (dekbeperking) zijn hierbij mogelijk.

Lid 2. b) Röntgenologisch onderzoek
Aan de röntgenologische klasse indeling worden de volgende eisen gesteld:
Kogelarthrose klasse 0-1-2-3
Spat klasse 0-1-2
Straalbeen klasse 0-1-2

Osteochondrose in knie- en/of spronggewricht mag niet voorkomen. Er vindt geen selectie 
plaats op de kwaliteit van de sesambeentjes.

ART. 8: VERLENGING GOEDKEURINGSTERMIJN

Lid 1. Verrichtingsproef van reeds eerder goedgekeurde hengsten
Dressuur onder het zadel
5 jaar; geen eisen
6 jaar; geen eisen
7 jaar; min L tonen 
8 jaar; min M tonen 
9 jaar; min M tonen en L-registratie
10 jaar; min Z tonen en M-registratie

Aangespannen
Voor deze beoordeling zal gebruik worden gemaakt van de KNHS beoordeling voor 
aangespannen paarden van het KWPN.

Overig
Op verzoek van de hengsteneigenaar of hengstenhouder kan aan de lange teugel een proef 
getoond worden waarvan het niveau minimaal overeenkomt met de onder het kopje “dressuur 
onder het zadel”getoonde niveaus. Ook in andere vormen van sport of prestatie kunnen 
proeven worden getoond met een overeenkomstig niveau. Dit ter beoordeling van het bestuur, 
gehoord hebbende de fokkerijraad en de hengsten(her)keuringscommissie.

ART. 9: TONEN VAN NAKOMELINGEN

Lid 1. na 6 jaar goedgekeurd te zijn
Van een hengst dient ter keuring te verschijnen minimaal 5 nakomelingen, dan wel minimaal 
25 % van zijn nakomelingen indien er meer dan 5 zijn. De spreiding over de leeftijden van 0 
tot 5 jaar zo evenredig mogelijk. Voor deze keuring wordt de helft van de nakomelingen 
geprikt (bepaald door het lot), de andere helft kan worden gekozen door de hengsteneigenaar/



hengstenhouder. Mocht 1 van de geprikte nakomelingen voor die keuring niet beschikbaar zijn,
om wat voor reden dan ook, dan is ter beoordeling van het bestuur, indien nodig gehoord de 
fokkerijraad, of dit geaccepteerd wordt en welke vervanging wordt gekozen.

Lid 3. herkeuring
Op dezelfde wijze als onder lid 1 wordt de helft van de nakomelingen geprikt en kan de 
hengsteneigenaar/ hengstenhouder de andere helft uitkiezen.

ART. 11: HET KEUREN VAN VEULENS, MERRIES, RUINEN EN HENGSTEN

Lid 4. erfelijke gebreken
1. Tijdens een keuring en/of veulencontrole worden paarden door de keuringscommissie 

beoordeeld op aanwezigheid van uiterlijk waarneembare (erfelijke) gebreken en/of 
afwijkingen.

2. Voorbeelden van (erfelijke) gebreken of afwijkingen zijn o.a.:
• aangeboren oogafwijkingen (maanoog-ontkleuring van de iris, cararact-staar-

vertroebeling van de ooglens), klein of onderontwikkeld oog; 
• over- of onderbeet (onderbeet niet toegestaan, overbeet max. 1/2 tand); 
• kromme of andere extreme afwijkende beenstanden, afwijkend knie- en/of 

spronggewricht al of niet in combinatie met afwijkende bouw en/of stand van het 
achterbeen; 

• overige afwijkingen aan gewrichten;
• afwijkende of ongelijke hoefvorm; 
• onregelmatigheid in beweging; afwijkende bewegingsvorm;
• Afwijkingen aan het geslachtsapparaat, indaling testikels-cryptorchisme;
• Staart- en maneneczeem.

ART. 13: PREMIES EN PREDICATEN

Lid 2. c) Keurmerrie
Minimum in de sport behaald niveau M1+5.

Lid 2. e) Prestatiemerrie
Minimum in de sport behaald niveau van tenminste 3 nakomelingen M1+5.

Lid 2. f) Sportmerrie
Minimum in de sport behaald niveau Z1+1.

Lid 3 c) Sport
Minimum in de sport behaald niveau Z1+1.

Lid 4. b) Keurhengst
Minimum in de sport behaald niveau Z1+1.
Nakomelingen, (minimaal 5 stuks) de oudste ten minste 6 jaar, en bovengemiddeld vererven. 
Dit laatste ter beoordeling door de jury aan de hand van een nakomelingenoverzicht.

Lid 4. c) Preferente hengst
Nakomelingen, (minimaal 10 stuks) de oudste ten minste 8 jaar, en bovengemiddeld vererven 
(50% heeft een eerste premie behaald) en uitmunten in verrichtingen: Minimum in de sport 
behaald niveau Z1+1. Dit laatste ter beoordeling door de jury aan de hand van een 
nakomelingenoverzicht.

Lid 4. f) Predicaat sport
Minimum in de sport behaald niveau Z1+1.



ART. 15: RASBESCHRIJVING EN FOKDOEL

Rasbeschrijving
De Lipizzaner neemt onder de paardenrassen een exclusieve plaats in en is het oudste 
cultuurpaardenras van Europa. Als paradepaard toont de Lipizzaner adel, uitdrukking en talent 
bij het gebruik in de dressuur en in het aangespannen werk. Hij vertoont daarbij een 
evenwichtig temperament en een goed karakter. Het lichaam is een rechthoek en de ideale 
schofthoogte ligt tussen de 1.55 m en 1.58 m De traditionele schimmelkleur is dominant.

Het belangrijkste punt ter beoordeling zijn de raskenmerken, alle lichaamsdelen van het paard 
komen daarna.

a) Type
Van oorsprong is de klassieke Lipizzaner van een nobel middelgroot multifunctioneel type, 
geschikt voor zowel onder het zadel als voor aangespannen werk. In de Lipizzanerfokkerij 
worden zowel rij- als koetspaardtypes geaccepteerd. Beide moeten naar hun speciale 
kenmerken beoordeeld worden, extremen moeten worden vermeden. Het subconvexe profiel 
van het lichaam met ronde belijningen is typerend voor het ras.
 
b) Hoogte 
De ideale stokmaat, gemeten aan de schoft, ligt op 6-jarige leeftijd tussen 1.55m en 1.58m. 
Grotere en kleinere paarden moeten harmonieus zijn, met bijzonder goede raskenmerken om 
stamboekwaardig geacht te worden.

c) Kleur 
De schimmelfactor is kenmerkend voor het ras. Bruin, donkerbruin, zwart, valk en vos komen 
in mindere mate voor, en moeten behouden blijven. Andere kleuren en varianten zijn binnen 
het ras niet bekend.

d) Temperament en karakter
Nobel, krachtig en temperamentvol, maar altijd vriendelijk, werkwillig en mensgericht. 
Natuurlijke beschikking van concentratie, met grote aanleg voor verzameling en 
uithoudingsvermogen bij de dressuur en het aangespannen werk.

e) Bewegingen
Trots en verheven, elegant en voldoende ruim in stap, draf en galop.

f) Hoofd
Goed geproportioneerd, middellang, smal en droog, niet te sterk aangezette onderkaak en 
rondgelijnde wangen. Een subconvex profiel hoort tot de raseigenschappen, een fijne 
(Arabische) of convexe (rams)neus mogen voorkomen, maar worden als extremiteit 
gekwalificeerd.
De ogen moeten groot, donker zijn, vol uitdrukking en vertrouwen, de oren middellang.

g) Hals
Middellang en goed aangezet. De verbinding tussen hoofd en hals is niet te smal, maar zeker 
ook niet zwaar. Voldoende keelgang is vereist.

h) Schoft
Goed ontwikkeld en voldoende lang, niet te geproportioneerd, met een vloeiende overgang van
hals naar rug, altijd hoger of gelijk aan de croupe.

i) Borst
Middelgroot, diep en gespierd.

j) Romp
Goed ontwikkeld, diep en niet te lang, met goed gewelfde, ronde tot ovaalvormige ribben.

k) Schouder



Lang, correct gehoekt tot maximaal 50° en bespierd.
l) Bovenarm
Bespierd en voldoende lang, zodat het voorbeen iets in het lichaam is teruggeplaatst, hetgeen 
tezamen de gewenste knieactie kan opleveren.

m) Rug
In verhouding geproportioneerd met harmonieuze bovenlijn. Weekheid is een negatieve 
raseigenschap die vermeden dient te worden.

n) Lendenen
Kort, breed, bespierd; goed verbonden met rug en kruis en hiermee een doorlopende 
harmonische lijn vormend.

o) Kruis
Sterk en rond, goed bespierd en in verhouding licht gehoekt; de lengte mag niet minder zijn 
dan de breedte, het profiel is harmonisch en licht gewelfd aflopend richting de staart, de 
heupbeenderen zijn niet te sterk geprononceerd.
De staart mag niet te laag zijn ingeplant, en heeft lang en fijn haar.

p) Benen
Goed bespierd, met regelmatige hoeken. Gewrichten zijn goed geproportioneerd, droog en in 
verhouding met de botten. De onderarm is niet te lang, maar langer dan het pijpbeen. Kogels 
zijn droog met weinig haar. De koot is middellang en gemiddeld gehoekt. Het spronggewricht is
krachtig, de pijpbeen relatief kort met duidelijke pezen.

q) Hoeven
De hoeven zijn hard, van goede hoornkwaliteit en proportie. Een platte hoefvorm is geen 
raskenmerk.

Fokdoel
Het fokdoel voor de LVN is het behoud van het Lipizzaner paardenras in al haar facetten, met 
primaire aandacht voor de oorspronkelijke raseigenschappen. Tussen de verschillende rastypen
zoals deze binnen het ras voorkomen wordt geen onderscheid gemaakt, mits dit type aan de 
hand van de afstamming te verklaren valt. Het oorspronkelijke klassieke nobele middelgrote 
multifunctionele type, geschikt voor zowel onder het zadel als voor aangespannen werk, heeft 
de voorkeur.
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