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ART. 1: INLEIDENDE BEPALINGEN
1.
2.
3.
4.
5.

Dit reglement regelt het fok- en selectiebeleid van de Lipizzaner in Nederland.
Voor zover in dit Selectiereglement en haar eventuele aanhangsels gesproken wordt van
de LVN, wordt hiermee bedoeld de Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland, opgericht op
16 februari 1988 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht.
Voor zover in dit Selectiereglement wordt gesproken van een bestuur, wordt hiermee het
bestuur van de LVN bedoeld.
Voor zover in dit Selectiereglement wordt gesproken van een Fokkerijraad, wordt hiermee
de commissie bedoeld welke beschreven is in de Statuten van de LVN.
Voor zover in dit selectiereglement en haar eventuele aanhangsels gesproken wordt van de
LIF, wordt hiermee bedoeld de Lipizzan International Federation, opgericht op 20
november 1986 in Brussel.

ART. 2: KEURING ALGEMEEN
1.
2.
3.
4.

Dit reglement omvat de keuring van Lipizzaners overeenkomstig nationale regelgeving en
de daarop rustende uitvoeringsvoorschriften en de keuring voor verlening van predicaten
en primeringen door of namens de LVN te verlenen.
Bij de keuringen zal behalve met het exterieur, inbegrepen de bewegingen, ook rekening
worden gehouden met de raskenmerken van de paarden.
Bij het keuren van hengsten voor dekking van merries zal voorts rekening gehouden
worden met de verrichtingen en afstamming, terwijl tevens een onderzoek zal worden
ingesteld naar het eventueel aanwezig zijn van erfelijke gebreken.
Het LVN-bestuur is bevoegd, na het advies van de Fokkerijraad gehoord te hebben, aan
het deelnemen van een hengst of een merrie aan een keuring bepaalde nadere
voorwaarden te verbinden.

ART. 3: JURYLEDEN EN COMMISSIELEDEN
1.
a)

2.
3.

Het LVN-bestuur stelt, ter personele invulling van hetgeen voortvloeit uit de Statuten,
na gehoord advies van de Fokkerijraad, een lijst van juryleden samen als voordracht
aan de Algemene Ledenvergadering ter benoeming in (één van) de
keuringcommissies, te weten een:
I] hengstenkeuringscommissie;
II] hengstenherkeuringscommissie;
III] stamboekjury;
IV] verrichtingsjury.
b) Deze juryleden dienen wat betreft opleiding, achtergrond en ervaring niet alleen te
voldoen aan de hiervoor in Nederland gebruikelijke eisen, maar tevens affiniteit met
en kennis van het Lipizzaner ras te hebben.
De commissie voor de (her)keuring van hengsten voor de openbare dekdienst wordt,
indien geen van de leden dierenarts is, voor advies bijgestaan door een dierenarts.
Het is een lid van de keuringscommissie verboden op te treden als jury indien daarin een
paard deelneemt, waarbij hij enig financieel belang heeft, dan wel waarvan hij fokker en/of
eigenaar is, of ooit is geweest.

ART. 4: KEURINGEN
1.
2.
3.
4.
5.

Keuringen voor hengsten, ruinen en merries vinden tenminste éénmaal per jaar plaats.
Het LVN-bestuur regelt tijden en plaatsen van de keuringen.
Het LVN-bestuur draagt zorg mededeling over de keuringen aan belanghebbenden ten
minste zeven dagen van te voren en publiceert deze van tevoren in de verenigings- en
vakperiodieken.
De keuringen zijn publiekelijk toegankelijk.
De aangifte voor keuringen genoemd in art. 2 dienen te geschieden door inzending van het
aangifteformulier aan het secretariaat van het LVN vóór de gestelde sluitingsdatum.

ART. 5: DEELNAME KEURINGEN
Alleen in LVN-registers geregistreerde of registratiewaardige Lipizzaners of paarden met een
gedeeltelijke Lipizzaner afstamming, één en ander zoals omschreven in het
Stamboekreglement, worden toegelaten tot de keuringen. De kosten voor (her)keuring moeten
vooraf worden voldaan.
ART. 6: KEURINGEN VAN HENGSTEN VOOR DEKKING VAN MERRIES
1.

2.

3.

4.

Voor toelating van hengsten voor de openbare dekdienst dient voldaan te worden aan de
volgende eisen:
a) Voor goedkeuring voor de openbare dekdienst komen alleen hengsten in aanmerking
welke ingeschreven zijn, of kunnen worden ingeschreven in het LVN-Stamboek, met
een afstamming welke voldoet aan de LIF-normen van raszuiverheid.
b) De betreffende hengst dient wat betreft raskenmerken, exterieur, beweging, karakter
en afstamming bovengemiddeld gewaardeerd te kunnen worden; de waardering
hiervan vindt plaats op grond van een waarderingsprotocol, dat ter keuring wordt
opgemaakt.
c) De betreffende hengst dient tevens in een verrichtingsproef ter keuring
bovengemiddeld gewaardeerd te kunnen worden; de waardering hiervan vindt plaats
op grond van een waarderingsprotocol, dat ter keuring wordt opgemaakt.
d) De betreffende hengst is ter keuring ten minste vier jaar oud.
Na voorlopige goedkeuring als bedoeld in lid 1 dient tevens te worden voldaan aan de
volgende eisen:
a) Hengsten, die zijn aangewezen voor het dekken van merries, worden verplicht om zo
spoedig mogelijk na de voorlopige goedkeuring door een door het LVN-bestuur
aangewezen instantie op de kwaliteit van het sperma te worden onderzocht. De
spermakwaliteit moet voldoen aan de in het aanhangsel van dit reglement gestelde
eis. Een dergelijke onderzoek kan ook opgelegd worden in alle andere gevallen
waarvan het bestuur dit van belang acht.
b) Hengsten, die zijn aangewezen voor het dekken van merries, worden verplicht om zo
spoedig mogelijk na de eerste goedkeuring door een door het LVN-bestuur
aangewezen instantie röntgenologisch te worden onderzocht. Een dergelijk onderzoek
kan ook opgelegd worden in alle andere gevallen waarvan het LVN-bestuur dit van
belang acht.
De eisen hiervoor worden in het aanhangsel van dit reglement gesteld.
Indien het sperma door de aangewezen instantie van onvoldoende kwaliteit wordt geacht
voor de openbare dekdienst of indien de uitslag door de aangewezen instantie over het
röntgenonderzoek aangeeft, dat het paard niet vrij is van aantoonbare gebreken, die van
erfelijke aard zijn en/of als ernstig beschouwd moeten worden, kan de goedkeuring
vervallen.
De eigenaar van een niet-goedkeuringswaardig geachte hengst kan binnen acht dagen na
de dag van keuring een schriftelijk verzoek tot opgaaf van redenen bij de secretaris
indienen. Deze redenen worden hem vervolgens door of namens de jury middels een
keuringsrapport schriftelijk medegedeeld.

ART. 7: HERKEURING VAN HENGSTEN VOOR DEKKING VAN MERRIES
1.
2.
3.
4.

Binnen acht dagen na de dag van de hengstenkeuring of na toezending van het
keuringsrapport, kan de eigenaar van een afgewezen hengst bij de secretaris van het LVN
herkeuring aanvragen.
Het te betalen bedrag voor herkeuring wordt gerestitueerd wanneer de hengst bij
herkeuring wordt goedgekeurd voor dekking van merries.
Voorafgaand aan de herkeuring stelt de voorzitter van de commissie bedoeld in art. 3 lid 1
sub a sub I de leden van de herkeuringscommissie schriftelijk in kennis van de redenen,
die hebben geleid tot het niet goedkeuren van de betreffende hengst.
Het LVN-bestuur regelt tijden en plaatsen van de herkeuringen, waarover tijdig
mededeling moet worden gedaan. Herkeuringen zijn publiekelijk toegankelijk.

ART. 8: VERLENGING GOEDKEURINGSTERMIJN
1.

2.

3.

4.

5.

Reeds eerder goedgekeurde hengsten kunnen voor een volgend jaar voor de dekdienst
worden goedgekeurd, mits zij zich niet alleen ter keuring tonen, maar zich tevens in
voldoende mate tonen in nader vast te stellen verrichtingsproeven met inachtneming van
de leeftijd van de hengst. Zie aanhangsel hieromtrent.
Een geregistreerd sportresultaat levert een extra waardering op bij de beoordeling van de
verrichtingsproef. Andere regelmatig in het openbaar uitgevoerde verrichtingen kunnen
een extra waardering opleveren. De opgave van het sportresultaat of andere verrichting
dient schriftelijk bijgevoegd te worden bij de keuringsaangifte.
Indien de reeds eerder goedgekeurde hengst niet deelneemt aan de verrichtingsproef of
zich in onvoldoende mate toont in de verrichtingsproef, kan verlenging van de
goedkeuringstermijn onthouden worden dan wel anderszins een nadere eis gesteld
worden.
Indien tenminste drie nakomelingen sterwaardig bevonden zijn, kan na het vijfde
goedkeuringsjaar een goedkeuringstermijn van drie jaar worden verleend. Deze
goedkeuringstermijn dient voorafgaand aan de betreffende keuring door de eigenaar
schriftelijk te worden aangevraagd.
Aan een hengst als hierboven sub 4. bedoeld kan na dit goedkeuringstermijn op grond van
bovengemiddelde nakomelingen en eigen prestaties een goedkeuring voor het leven
worden toegekend.

ART. 9: TONEN VAN NAKOMELINGEN
1.

2.

3.

Na zes jaar goedgekeurd te zijn, dienen van de betreffende hengst, bij de daaropvolgende
verlenging van de goedkeuringstermijn, nakomelingen ter keuring getoond te
worden,verspreid over verschillende leeftijden. Hiervan worden protocollen opgemaakt.
(Zie aanhangsel hieromtrent).
De keuringscommissie heeft op grond van de kwaliteit van de nakomelingen de
mogelijkheid om de hengst niet meer voor de dekdienst goed te keuren, indien de
meerderheid van deze nakomelingen onvoldoende waardering kunnen krijgen op
raseigenschappen en/of correct exterieur en gangen. Ook het voorkomen van erfelijke
gebreken kan tot afkeuren leiden.
De eigenaar van de hengst kan hierna eenmalig een herkeuring aanvragen. Artikel 7 is van
overeenkomstige toepassing. Hierbij kan onder dezelfde voorwaarden een andere groep
van nakomelingen getoond worden.

ART. 10: EXTRA KEURINGEN
1.

2.

In bijzondere gevallen kan een extra keuring worden aangevraagd en toegestaan.
Aanvragen hiervoor moeten schriftelijk worden ingediend. Indien een aanvraag een
opnieuw goed te keuren hengst betreft, kan dit alleen worden toegestaan:
a) Wanneer, uit een te overleggen verklaring van een dierenarts aan het bestuur, blijkt
dat het niet mogelijk is geweest om de hengst in de in art. 6 bedoelde keuringen te
laten verschijnen of de verplichte verrichtingsproef te tonen.
b) In door het bestuur te beoordelen gevallen van overmacht.
Bij inwilliging van een aangevraagde extra keuring is het hiervoor vastgestelde bedrag
verschuldigd, welk bedrag gestort dient te worden in de kas van het LVN. In gevallen van
overmacht, waardoor een paard niet op de in art. 4 bedoelde keuringen kon verschijnen, is
het dagelijks bestuur gerechtigd gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen van het
te betalen bedrag.

ART. 11: HET KEUREN VAN VEULENS, MERRIES, RUINEN EN HENGSTEN
1.
2.

Het keuren van veulens, van jonge paarden, van volwassen merries, ruinen en hengsten
niet voor goedkeuring vanaf 4 jaar, vindt plaats op een premiekeuring, in afzonderlijke
rubrieken.
De paarden dienen ter keuring beoordeeld te worden op raskenmerken, exterieur,
beweging en kwaliteit. Hiervoor wordt door de jury een protocol opgemaakt.

3.
4.
5.

Bij volwassen paarden vanaf 4 jaar dient tevens de stokmaat vastgesteld te worden.
Indien ter keuring erfelijke gebreken geconstateerd worden, worden deze op het protocol
vermeld en in de stamboekregistratie opgenomen (zie ook aanhangsel Selectiereglement).
De uitslagen van de keuringen worden openbaar gemaakt. De eigenaar van het paard kan
op verzoek een afschrift van het opgemaakte protocol ontvangen

ART. 12: STAMBOEKWAARDIGHEID, FOKKERIJSECTIE, ELITESECTIE
1.
2.
3.
4.
5.

Voor stamboekwaardigheid dient een volwassen merrie of ruin vanaf 4 jaar ter keuring
tenminste een derde premie behaald te hebben.
Een stamboekwaardige volwassen merrie wordt in de Fokkerijsectie geregistreerd.
Hengsten worden slechts stamboekwaardig geacht indien zij conform art. 6 voor de
openbare dekdienst zijn aangewezen. Wel wordt een individuele primering van een hengst
niet voor goedkeuring in de stamboekadministratie vastgelegd.
Voor registratie in de Elitesectie, zoals bedoeld in het LVN-stamboekreglement dient een
merrie of goedgekeurde hengst tenminste een 2e premie ter keuring te hebben behaald.
Een niet-stamboekwaardige merrie, een ruin of een hengst niet voor goedkeuring worden
in de Niet-Fokkerijsectie geregistreerd.

ART. 13: PREMIES EN PREDICATEN
1.
2.

3.

Bekronings- en onderscheidingspredicaten kunnen worden gegeven voor merries, ruinen
en hengsten, die tijdens een door de LVN georganiseerde exterieurkeuring verschijnen en
ingeschreven zijn in één van de registers van de LVN.
Aan merries kunnen worden toegekend:
a) 1e, 2e of 3e premie:
Aan geregistreerde merries kan, op grond van exterieur, bewegingen en raskenmerken
een eerste, tweede of derde premie worden toegekend. De waardering hiertoe vindt
plaats op grond van een waarderingsprotocol, dat op de keuring wordt gemaakt.
b) Stermerrie:
Merries van vier jaar en ouder, die ingeschreven zijn of kunnen worden in het
Hoofdstamboek en ter keuring een 1e premie hebben behaald, krijgen het predicaat
stermerrie.
c) Keurmerrie:
Indien aan een merrie het sterpredicaat is toegekend, kan aan deze merrie in een
volgend jaar op de keuring het predicaat keurmerrie worden toegekend. De stermerrie
dient dan tenminste een nakomeling met een 1e premie, in de Veulensectie en/of de
Elitesectie geregistreerd, te tonen en een door het LVN-bestuur vastgestelde
verrichting met goed gevolg te hebben afgelegd, dan wel een nader vastgesteld niveau
in de sport te hebben bereikt. Zie aanhangsel hieromtrent.
d) Preferente merrie:
Een merrie ingeschreven in de Elitesectie kan preferent worden, indien zij minimaal
drie kinderen heeft, waarvan de afstammingen voldoen aan de LIF-normen voor
raszuiverheid, welke elk voldoen aan de volgende kwaliteitsaanduidingen: dochter: ster of keur; zoon: - goedgekeurde hengst in Nederland of in het het buitenland door
erkend stamboek; - ruin of niet-goedgekeurde hengst van 4 jaar of ouder, met een
sterpredicaat.
e) Prestatiemerrie:
Een merrie ingeschreven in de Fokkerijsectie of de Elitesectie kan prestatiemerrie
worden wanneer zij tenminste drie geregistreerde kinderen heeft die afzonderlijk
voldoen aan één van de nader vastgestelde verrichtingen. Zie aanhangsel hieromtrent.
f) Sportmerrie:
Een merrie ingeschreven in de Fokkerijsectie of de Elitesectie kan sportmerrie worden,
wanneer zij voldaan heeft aan één van de nader vastgestelde verrichtingen in de
wedstrijdsport. Zie aanhangsel hieromtrent.
g) De predicaten “preferent” en “prestatie” kunnen postuum worden verleend.
Ruinen en niet-goedgekeurde hengsten:
a) Aan geregistreerde ruinen en niet-goedgekeurde hengsten kan, op grond van

4.

exterieur, bewegingen en raskenmerken, een eerste, tweede of derde premie worden
toegekend.
b) Ster:
Niet-goedgekeurde hengsten en ruinen van vier jaar en ouder, die ingeschreven zijn of
kunnen worden in de Niet-fokkerijsectie en ter keuring een 1e premie hebben
behaald,krijgen het predicaat ster.
c) Sport:
Een ruin of niet-goedgekeurde hengst ingeschreven in de Niet-fokkerijsectie kan het
predikaat sport verleend worden, wanneer hij voldaan heeft aan één van de nader
vastgestelde verrichtingen in de wedstrijdsport. Zie aanhangsel hieromtrent.
Hengsten voor dekking van merries:
a) 1e of 2e premie:
Aan goedgekeurde hengsten kan, op grond van exterieur, bewegingen, raskenmerken,
afstamming en de kwaliteit van de nakomelingen, een eerste of tweede premie worden
toegekend.
b) Keurhengst:
Hengsten die een goede verrichting hebben getoond, in de vorm van een geregistreerd
sportresultaat of van andere regelmatig in het openbaar uitgevoerde verrichtingen, en
aantoonbaar bovengemiddeld vererven, en waarvan de oudste kinderen tenminste zes
jaar zijn, kunnen tot keurhengst worden bevorderd. De eigenaar dient het keurschap
bij het Bestuur aan te vragen. Zie aanhangsel hieromtrent.
c) Preferente hengst:
Aan een hengst kan, op zijn vroegst twee jaar nadat hij het predicaat keur heeft
verkregen, het predicaat preferent worden toegekend. Zijn kinderen moeten
uitmunten in kwaliteit en verrichtingen. De eigenaar dient het preferentschap bij het
Bestuur aan te vragen. Zie aanhangsel hieromtrent.
d) Zowel de titel “keurhengst” als de titel “preferente hengst” kunnen postuum worden
verleend.
e) Beide predicaten kunnen worden verleend door het LVN-bestuur, na de Fokkerijraad
ende hengstenkeuringscommissie gehoord te hebben.
f) Een goedgekeurde hengst kan het predicaat sport verleend worden, wanneer hij
voldaan heeft aan één van de nader vastgestelde verrichtingen in de wedstrijdsport.
Zie aanhangsel hieromtrent.

ART. 14: VERGOEDINGEN KEURINGSCOMMISSIES
De leden van de keurings- en herkeuringscommissie voor hengsten kunnen een vergoeding
ontvangen voor door hen gemaakte reis- en verblijfkosten. Zij kunnen tevens een vacatiegeld
verkrijgen volgens een door het bestuur vastgesteld tarief.
ART. 15: RASBESCHRIJVING EN FOKDOEL
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten wordt een rasbeschrijving en fokdoel van de
Lipizzaner fokkerij in Nederland vastgesteld met inachtneming van hetgeen in de statuten van
de LIF en haar aanhangsels hieromtrent is beschreven. Zie aanhangsel hieromtrent.
ART. 16: SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het LVN-bestuur conform de
geldende Statuten en Reglementen, dan wel de Statuten van de LIF en haar aanhangsels, na
het horen van de Fokkerijraad.

