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Voor de keuringen zijn het Stamboek- en Selectiereglement van de LVN van toepassing.
Gekeurd zal worden op raskenmerken, exterieur, beweging, karakter en afstamming. Tevens zal
gecontroleerd worden of er eventuele erfelijke gebreken aanwezig zijn. Van alle veulens en paarden
wordt een keuringsrapport opgemaakt.
Bij het keuren van hengsten voor dekking van merries zal voorts rekening gehouden worden met de
verrichtingen.
Alleen in LVN-registers geregistreerde of nog te registreren Lipizzaners of paarden met een gedeeltelijke
Lipizzaner afstamming, één en ander zoals omschreven in het Stamboekreglement, mogen deelnemen
aan de keuring.
Aanmelden kan uitsluitend d.m.v. inzending van het aangifteformulier, waarop per formulier de gegevens
van één veulen/paard ingevuld kunnen worden.
Alle aangiften dienen op 28 augustus a.s. ontvangen te zijn bij het LVN-stamboeksecretariaat,
Winstongaarde 24, 3824 BZ Amersfoort of via e-mail bij: stamboekadministratie@lipizzaner.nl.
De inschrijfkosten staan vermeld in de toelichting bij de rubrieken en dienen uiterlijk 15 september a.s.
voldaan te zijn.
Het registratiebewijs en paspoort van het paard dienen op naam van de huidige eigenaar overgeschreven
te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, kan het originele registratiebewijs bij het aangifteformulier
bijgesloten worden. Het paspoort kan tijdens de keuring bij het secretariaat overgeschreven worden.
Voor alle eigenaren van de opgegeven veulens en paarden is het stamboeklidmaatschap van het LVN
verplicht. Indien u nog geen stamboeklid bent, ontvangt u een factuur voor de verschuldigde kosten.
Voor de eventuele kosten voor de opname in het Hoofdboek/Bijboek, DNA-onderzoek, chip en paspoort
ontvangt u later een factuur.
Alle verschuldigde kosten dienen uiterlijk 15 september a.s. voldaan te zijn om aan de keuring te mogen
deelnemen. Deze kunt u overmaken op IBAN: NL95INGB0664327060/BIC: INGBNL2A t.n.v. LVN te
Havelte o.v.v. het factuurnummer en/of de naam en het registratienummer van veulen/paard.
Alle deelnemende paarden dienen gevaccineerd te zijn tegen influenza. Een influenza-vaccinatie bestaat
uit een basisenting, hetgeen betekent dat er twee maal een enting uitgevoerd moet zijn, met tussen de
1e en 2e enting minimaal 4 weken en maximaal 10 weken. Na deze basisenting moet jaarlijks een
herhalingsenting hebben plaatsgevonden.
Een kopie van het gehele entingsbewijs dient bijgesloten te worden bij het aangifteformulier. Het origineel
dient op aanvraag ter keuring getoond te worden.
Bij het ontbreken van een correct vaccinatie-dossier wordt het paard niet toegelaten tot de keuring.
Alle veulens en paarden dienen netjes en met losse staart en manen èn met hoofdnummers te worden
voorgebracht. De paarden dienen aan de hand voor de jury te worden opgesteld voor het opmaken van
het exterieurrapport en vervolgens in stap en draf voorgebracht te worden, op aanwijzing van de jury
en/of ringmeester.
De paarden mogen beslagen ter keuring worden aangeboden.
Het tenue van de begeleider dient te bestaan uit een witte broek en overhemd/trui, rode stropdas, witte
gymschoenen en rode of witte sokken.
Het meten is verplicht (voordat het paard in de keuringsbaan komt) voor alle 4-jarige en oudere paarden.
Reeds eerder gemeten paarden mogen hermeten worden.

Alle paarden welke vervoerd worden, moeten volgens de EU-regels in het bezit zijn van een
paardenpaspoort. Daarnaast stelt de Nederlandse regelgeving voor Identificatie & Registratie verplicht
dat alle paarden voorzien zijn van een chip, waarvan het chipnummer in het paspoort vermeld wordt.
Paspoort en chip kunnen ter keuring worden opgevraagd voor vaststelling van de identiteit.
Primeringen/predicaten te behalen tijdens de keuring:
• een 1e, 2e of 3e premie kan worden toegekend aan veulens, merries, (niet-goedgekeurde) hengsten en
ruinen op grond van raskenmerken, exterieur, beweging, karakter en afstamming
• een 1e of 2e premie kan worden toegekend aan goedgekeurde hengsten op grond van raskenmerken,
exterieur, beweging, karakter, afstamming en kwaliteit van de nakomelingen
• predicaat ster wordt verleend aan 4-jarige en oudere merries, die ingeschreven zijn of kunnen worden
in het Hoofdstamboek en ter keuring een 1e premie hebben behaald
• predicaat keur. Indien aan een merrie het predicaat ster 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, die in de Veulensectie en/of de Elitesectie geregistreerd
is, te tonen en zelf een voldoende verrichting te hebben afgelegd (IBOP:klasse B met minimaal 77
punten en geen cijfer lager dan een 6 of sportresultaat van minimaal M1 + 5 winstpunten).
• predicaat ster wordt verleend aan 4-jarige en oudere niet-goedgekeurde hengsten en ruinen, die
ingeschreven zijn of kunnen worden in de Niet-Fokkerijsectie en ter keuring een 1 e premie hebben
behaald.
Omstreeks één week voor aanvang van de Lipizzanerdag zal aan de eigenaren van alle deelnemende
paarden een catalogus toegezonden worden. Hierin staan de juiste aanvangstijden van de
keuringsrubrieken, demonstraties/shows en (KNHS-) dressuur-wedstrijden vermeld.
De hoofdnummers voor de keuring worden vooraf, samen met de catalogus, toegezonden aan de
eigenaren van de deelnemende veulens/paarden. De nummers dienen meegenomen te worden naar de
keuring en goed zichtbaar aan beide zijden van het hoofdstel of halster bevestigd te worden voordat de
keuring begint.
Alle veulens en paarden dienen zich voor de keuring te laten controleren door de aldaar aanwezige
veterinair. Zorg s.v.p. dat u tijdig aanwezig bent.
De LVN en Manege De Nieuwe Heuvel aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen
aan personen, paarden of materiaal ontstaan voor, tijdens of na de keuring.

Hengstenkeuring
De rubrieken, met toelichting, waarvoor paarden aangegeven kunnen worden, zijn:
1-jarige en oudere (niet-goedgekeurde) hengsten en ruinen
Afhankelijk van de ontvangen aangiften, zal een onderverdeling naar leeftijd gemaakt worden.
Hiervoor kunnen 1-jarige en oudere hengsten en ruinen worden aangegeven mits zij zijn of zullen worden
ingeschreven in één van de registers van de LVN.
De aangemelde paarden worden gekeurd in aparte rubrieken:
• raszuivere paarden met een LIF-erkende afstamming
• paarden met een niet LIF-erkende afstamming, en
• paarden geregistreerd in het Bijboek.
De inschrijvingskosten voor deze rubriek zijn € 31,30 per paard.
Indien dezelfde hengst ook voor de rubriek Presentatie t.b.v. een adviserend jury-oordeel wordt
aangegeven, is slechts 1x inschrijfgeld verschuldigd.
Presentatie van 4-jarige en oudere (niet-goedgekeurde) hengsten t.b.v. een adviserend jury-oordeel
Hiervoor kunnen alleen 4-jarige en oudere hengsten worden aangegeven welke zijn ingeschreven bij de
LVN in het Veulenboek A of Niet-Fokkerijsectie en waarvan de afstamming voldoet aan de LIF-normen.
Het jury-oordeel is vrijblijvend; aan dit oordeel kunnen in de toekomst geen rechten worden ontleend.
De inschrijvingskosten voor deze rubriek zijn € 31,30 per paard.
Indien dezelfde hengst ook voor de rubriek Primering wordt aangegeven, is slechts 1x inschrijfgeld
verschuldigd.
Nieuw te keuren 4-jarige en oudere hengsten voor goedkeuring
Hiervoor kunnen alleen 4-jarige en oudere hengsten worden aangegeven welke zijn ingeschreven bij de
LVN in het Veulenregister A of Niet-Fokkerijsectie en waarvan de afstamming voldoet aan de LIF-normen.
Hengsten, welke in deze rubriek worden aangewezen voor goedkeuring, zijn verplicht om zo spoedig
mogelijk na de aanwijzing (doch uiterlijk voor 20 december 2017), op kosten van de eigenaar, een
sperma- en röntgenologisch onderzoek te ondergaan bij de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.
De goedkeuring voor de dekdienst geschiedt onder voorbehoud van de uitslag van deze twee genoemde
onderzoeken.

Indien een hengst wordt aangewezen voor goedkeuring zal deze ook geprimeerd worden.
Als een hengst niet wordt aangewezen, mag hij deelnemen aan de rubriek 4-jarige en oudere (nietgoedgekeurde) hengsten en ruinen.
De eigenaar van een niet voor goedkeuring aangewezen hengst kan schriftelijk verzoeken om opgaaf van
de reden(en) die geleid heeft (hebben) tot het niet aanwijzen van zijn hengst. Dit verzoek dient binnen
acht dagen na de dag van de keuring bij de LVN te zijn ontvangen. De opgaaf van de reden(en) zal dan
schriftelijk aan de eigenaar worden toegezonden.
De inschrijvingskosten voor deze rubriek zijn € 51,45 per paard.
Presentatie nieuw te keuren 4-jarige en oudere hengsten voor goedkeuring
Hengsten welke aangegeven zijn voor de rubriek Nieuw te keuren 4-jarige en oudere hengsten voor
goedkeuring mogen tevens onder het zadel of ingespannen getoond worden.
Deelname aan deze rubriek is gratis.
Presentatie goedgekeurde hengsten 2017
De hengsten welke goedgekeurd waren voor 2017 kunnen voor deze rubriek worden aangegeven om zich
te tonen aan de hand of onder het zadel. De deelname is gratis.
Goedgekeurde hengsten 2017 voor verlenging van de goedkeuringstermijn
Indien een hengst het afgelopen jaar is/was goedgekeurd, kan hij worden opgegeven voor verlenging van
deze goedkeuringstermijn. De inschrijvingskosten voor deze rubriek zijn € 51,45 per paard.

Veulenkeuring
Alle Lipizzanerveulens geboren in 2017 worden op de Lipizzanerdag verwacht voor opname in het Veulenof Bijboek. De veulens worden hier geschetst en gechipt en ook zullen de haarmonsters voor het
verplichte DNA-onderzoek afgenomen worden.
Ook gespeende veulens dienen hiervoor, vergezeld van hun natuurlijke moeder, op deze dag aangeboden
te worden.
Daarnaast kunt u uw veulen (en de moeder) aanmelden voor de exterieurkeuring.
Rubriek merrie- en hengstveulens
Alle in het Hoofdboek of Bijboek geregistreerde of nog te registreren veulens kunnen hiervoor worden
aangemeld.
De aangemelde veulens worden gekeurd in aparte rubrieken voor merrie- en hengstveulens. Elke rubriek
is onderverdeeld in Veulenboek A, Veulenboek B en evt. Bijboek.
De inschrijvingskosten voor deze rubriek zijn € 31,30 per veulen.
Aan veulens kan een 1e, 2e of 3e premie worden toegekend op grond van exterieur en bewegingen.

Merriekeuring
Alle LVN-geregistreerde of nog te registreren merries kunnen voor deze keuring worden aangemeld.
Gekeurd zal worden in de volgende categorieën:
• raszuivere merries, met L.I.F.-erkende afstamming, geregistreerd in het Hoofdboek
• overige merries geregistreerd in het Hoofdboek
• merries geregistreerd in het Bijboek
De exterieurrubrieken tijdens de keuring zijn:
• 1- en 2-jarige merries
• 3-jarige merries
• 4- t/m 7-jarige merries
• 8-jarige en oudere merries
• 4-jarige en oudere stermerries voor plaatsing
• 5-jarige en oudere stermerries voor behalen van het predicaat keur
• 5-jarige en oudere keurmerries voor plaatsing.
Voor de rubriek 5-jarige en oudere stermerries voor behalen van het predicaat keur (zie ook primeringen
bij Algemeen hierboven) dient een kopie van het sportresultaat bij het aangifteformulier bijgesloten te
worden. Ook de naam van de nakomeling met een 1e premie dient vermeld te worden.
Het inschrijfgeld voor deelname aan de merriekeuring bedraagt € 31,30 per merrie.

