Fok-, Show- en Keuringsreglement van de European Hackney Society
Artikel 1
Doel van de fokkerij
De fokkerij van de Hackney is een zuivere rasfokkerij. Het doel van de society is alle fokdieren die
voldoen aan de in artikel 4 gestelde eisen te registeren. Het fokdoel van de society is gericht op het
fokken van dieren met typische hackney eigenschappen en typische bewegingsvorm.
Het doel van de society is tevens het promoten van de hackney’s in de breedste zin van het woord.
Fokdoel omschrijving:
De hackney word gefokt in 2 maten te weten;
Hackney pony stokmaat kleiner dan 1.40 cm
Hackney paard stokmaat 1.40 cm en hoger
Een hackney moet een typisch hackney hoofd hebben met bolle ogen en veel adel uitstraling. De nek
moet voldoende lang zijn zodat hij gemakkelijk kap kan maken. De hals moet erboven op staan met een
doorlopende schoft en hoog uit de borst komend. Verder moeten de benen hard en kwaliteitsvol zijn en
lang gekoot. De romp en het geheel moeten in de rechtshoek vorm staan. De beweging dient gestuwd te
zijn vanuit de krachtige achterhand. Deze achterhand dient niet alleen het lichaam te liften maar
voldoende afdruk en hoogte te hebben. De voorhand moet door middel van de lift die door de achterhand
wordt voortgebracht hoogte uit de schouder en ruimte hebben. De hals moet hoog gedragen en het hoofd
voldoende terug komen, zodat het geheel de indruk geeft dat hij tegen de berg oploopt. Vervolgens moet
de bewegingsvorm zo zijn dat de typische ‘hackneyklik’ (felheid in de beweging) duidelijk tot
uitdrukking komt. Het geheel moet afgestemd zijn als bruikbaarheid als showdier.

Artikel 2
Inschrijving in het registratieboek
De inschrijving van hengsten, merries en veulens in het registratieboek kan uitsluitend plaatsvinden
wanneer zij in eigendom en op naam gesteld zijn van leden van de society en wanneer zij raszuiver zijn.

Artikel 3
Registratieboek
De registratieboek bestaan uit
a. het registratieboek;
b. het kruislingenboek. (hiervan word nader bepaald hoe te registreren)

Artikel 4
Registratie
Opneming in het registratieboek geschiedt na inspectie op een keuring/show om daar indien nodig de
afstamming te bepalen door middel van bloedgroepen onderzoek of DNA-onderzoek.
In het registratieboek kunnen alleen dieren worden opgenomen:
waarvan de afstamming kan worden gestaafd door overlegging van een bewijs van inschrijving in het
Veulenboek/ registratieboek ea. door:
De European Hackney Society
Het Nederlandsch Hackney Stamboek;
The Hackney Horse Society;
The American Hackney Society
The Canadian Hackney Society

The South African Hackney Society
The Australian Hackney Society
enig ander door de European Hackney Society en/of door The Hackney Horse Society buitenlands
stamboek;
geaccepteerd zijn;
Registratie kan alleen wanneer zij vrij zijn van erfelijke gebreken;

Artikel 5
Te registreren gegevens
Van ieder dier zal worden vermeld, nadat daarvoor handelingen als schetsen en het inbrengen van een
transponder (chip) zijn verricht:
het geslacht;
de naam;
het inschrijvingsnummer;
het chipnummer;
de geboortedatum;
kleur en aftekening(en) of een korte omschrijving van de uiterlijke kenmerken; schofthoogte (stokmaat);
afstamming tot de vierde generatie;
naam en woonplaats van de fokker;
naam en woonplaats van de eigenaar;
de voortgebrachte nakomelingen;
Het bijhouden van prestatie gegevens, exterieur en waarderingscijfers en showprestatie’s. Zowel
behaalde gegevens van de sportorganisaties wereldwijd, als behaalde prestatie’s bij de European
Hackney Society,

Artikel 6
Show-/ Keuringscommissie
Show-/ keuringen geschieden door een commissie van juryleden, welke door het algemeen bestuur
telkenmale worden benoemd.

Artikel 7
Hengsteninspectie
Hengsten die voor de eerste keer ter inspectie worden aangeboden, worden beoordeeld op:
afstamming;
exterieur;
gangen,
Veterinaire onvolkomenheden en erfelijkheids gebreken
Bij acceptatie kunnen zij voor de fokkerij worden ingezet, voor eigen merrie’s.
De hengsten die worden ingezet voor het dekken van niet eigen merrie materiaal dienen een sperma
rapport te overleggen, dit sperma-onderzoek moet uitgevoerd worden door de Faculteit der
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en zal daarna gepubliceerd worden zodat alle merrie
eigenaren daar kennis van kunnen nemen.

Artikel 8
KI (kunstmatige inseminatie)
KI (kunstmatige inseminatie) door middel van sperma van buitenlandse hengsten kan alleen
geaccepteerd worden na overleg en goedkeuring van het algemeen bestuur. Hengsten die aangeboden
worden d.m.v. kunstmatige inseminatie en niet verblijven in Europa dienen in het land van herkomst
afstamming in 4 generatie’s en een veterinaire verklaring form.V1 te overleggen met het algemeen
bestuur. Zij zullen na het inwinnen van advies omtrent deze hengsten hun beslissing nemen. Het
aanbieden van deze gegevens aan het algemeen bestuur dient te geschieden voor de eerste inseminatie.
De daarvoor gevraagde gegevens mogen niet ouder zijn dan 2 maanden. Voor hengsten die verblijven
binnen Europa geld artikel 7.

Artikel 9
Klasse indeling
Registratiehengst:
Prestatiehengst:

hengst die aan artikel 7 voldoen
registratiehengst waarvan een record is door eigen prestatie op landelijk/ nationale
concoursen of anderszins. Deze prestatie’s zullen achter de naam van
desbetreffende hengst geplaatst worden.
Nafokhengst:
is een registratiehengst waarbij de nakomelingen gepresteerd hebben op de
landelijke / nationale concoursen of anderszins. Deze prestatie’s zullen achter de
naam van de desbetreffende hengst geplaatst worden.
Prestatie/ Nafokhengst
Is een registratiehengst waarvan verrichtingen zijn vastgelegd, door eigen
prestatie op landelijk/ nationale concoursen of anderszins. Deze prestatie’s zullen
achter de naam van desbetreffende hengst geplaatst worden en waarbij de
nakomelingen gepresteerd hebben op de landelijke / nationale concoursen of
anderszins. Deze prestatie’s zullen achter de naam van de desbetreffende hengst
geplaatst worden.

Artikel 10
Inschrijvingen show- /keurings mogelijkheid
Inschrijving van hengsten en merries, alsmede de show-/keuring van hengsten voor de fokkerij, zal
tenminste één maal per jaar plaats hebben.
Plaatsen en tijden van de show-/keuringen zullen vooraf op een daartoe door het algemeen bestuur
geschikt geachte wijze worden bekendgemaakt.
De aangifte voor show-/keuring dient te geschieden voor een daartoe gestelde datum bij het
Societybureau. Voor inschrijfformulieren kunt u zich wenden tot het society kantoor of downloaden
vanaf www.hackneysociety.eu
Voor te late aangifte kan door het algemeen bestuur een boete worden opgelegd.
De show-/keuring van hengsten voor het dekken van merries omvat tevens een verplicht
bloedgroepenonderzoek of DNA-onderzoek.
Uit dit bloedgroepenonderzoek of DNA-onderzoek dient te blijken dat beide ouders voldoen aan de door
de eigenaar opgegeven afstamming.
Zolang genoemd onderzoek met het vermelde resultaat niet heeft plaatsgevonden, kan de hengst en
merrie niet worden registreert.

Artikel 11
Bewijs van inschrijving
De eigenaar ontvangt na de opname in het European Hackney Society een bewijs van inschrijving dat als
registratiebewijs wordt erkend. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het algemeen bestuur,
kan door de eigenaar een duplicaat bewijs van inschrijving bij de secretaris worden verkregen.

Artikel 12
Show-/keuringsverslag
De keuringscommissie zendt na afloop van de show-/ keuringen een verslag aan het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur dient deze uitslagen te publiceren op de site www.hackneysociety.eu .

Artikel 13
Veulenregistratie
Uiterlijk 14 dagen na de geboorte van het veulen zendt de eigenaar het dekbewijs en geboortebericht
duidelijk ingevuld naar het Societybureau; Deze gegevens worden vergeleken met het dekbewijs van de
hengstenhouder, wat ingestuurd moet zijn voor 1 oktober van het voorafgaande jaar.
Na controle dient het veulen zich te presenteren op het door het algemeen bestuur uitgeschreven show-/
keuring en zal hij/zij geschetst/ gechipt en DNA getrokken worden om vervolgens bij akkoord verklaring
ingeschreven te worden in het registratieboek. Voor diegene die niet met redenen omkleed de
gelegenheid hebben om niet op een show-/ keuring te verschijnen, kan zich wenden tot het algemeen
bestuur voor een verzoek tot een show-/keuring aan huis tegen betaling van de kosten.
Veulens dienen bij de veulencontrole vergezeld te zijn van hun moeder. Kan de moeder niet worden
getoond, dan dient daarvoor een schriftelijke verklaring van een dierenarts aanwezig te zijn.

Artikel 14
Duplicaat-bewijzen
Voor een verloren geraakt dekbewijs kan op aanvraag van de eigenaar van de merrie bij het algemeen
bestuur een duplicaat worden verkregen, mits de aanvraag binnen 14 dagen na de geboorte van het
veulen wordt gedaan. Eveneens kan een duplicaat-bewijs van inschrijving op aanvraag van de eigenaar
bij het algemeen bestuur worden verkregen.

Artikel 15
Koop en verkoop
Wanneer een lid van de society een Hackney verkoopt die is ingeschreven in
het registratieboek,
doet hij dat op de volgende wijze:
het bewijs van inschrijving wordt door de verkoper voorzien van een begeleidend briefje met vermelding
van de nieuwe eigenaar, zijn adres en telefoonnummer en ondertekend door de huidige eigenaar als
erkenning van afstand ingezonden aan het societybureau.
na registratie en ondertekening zendt het societybureau het bewijs van inschrijving toe aan de koper
indien deze lid is van de vereniging en nadat het nieuwe lid zijn contributiekosten aan de European
Hackney Society zijn voldaan.

Artikel 16
Bloedgroepen-DNA-onderzoek
Het algemeen bestuur kan besluiten om andere Hackney paarden en pony's dan in artikel 16 bedoeld, te
doen onderwerpen aan een bloedgroepenonderzoek of DNA-onderzoek.
Het door de eigenaar niet medewerken aan deze verplichting kan leiden tot verwijdering van het (de)
betreffende dier(en) uit het registerboek.
Indien bij vaststelling van de bloedgroepen of het DNA-patroon blijkt dat deze niet overeenstemmen met
de opgegeven afstamming heeft het algemeen bestuur het recht ten aanzien van het betreffende dier en
zijn/haar afstammelingen:
de afstamming te wijzigen;
de inschrijving te weigeren;
de inschrijving ongedaan te maken.
De aan het onderzoek verbonden kosten komen voor rekening van de eigenaar van het dier.

Artikel 17
De officials van de Society
De officials van de society worden door het Algemeen Bestuur benoemd en/of aangesteld.
Tevens stelt het algemeen bestuur een fokcommissie aan die toeziet op het naleven van het fok- show-/
keuringreglement en indien nodig het algemeen bestuur daarover adviseert. De fokcommissie ziet tevens
toe op het instant houden van de hackney in combinatie met het fokboek. Indien de commissie vindt dat
er afgeweken word van het fokdoel zullen zij het algemeen bestuur adviseren een advies uit te brengen
tav de correctie of verbetering.
Artikel 18
Bescheiden
Alle bescheiden die krachtens het Fok- en show-/ Keuringsreglement moeten worden ingediend bij het
Algemeen Bestuur dienen te worden gezonden aan het adres van het Societybureau of kunnen aan de
secretaris van het algemeen bestuur ter hand worden gesteld. Alle benodigde papieren moeten ten alle
tijden beschikbaar zijn om te downloaden voor de site op het societykantoor.

Artikel 19
Kosten
Alle kosten verband houdende met handelingen te verrichten in het kader van de uitoefening van het
Fok- en show-/Keuringsreglement worden periodiek door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Artikel 20
In alle gevallen waar in dit reglement niet is voorzien, beslist het algemeen bestuur.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van
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