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Herkomst van de Irish Cob 
 

Met de Irish Cob wordt het compacte en meestal bonte paardje bedoeld dat de Ierse en 
Engelse Travellers gebruikten om hun woonwagens te trekken.  

Door de sobere wijze waarop de dieren werden gehouden ontstond een sterk paardenras dat al 
met weinig voedsel (vaak moesten de Cobs hun kostje bij elkaar scharrelen langs de kant van 
de weg) tot goede prestaties komt.  

Belangrijke eigenschappen van de Irish Cob zijn dan ook een stevige bouw, een rustig en 
verdraagzaam karakter en een prima werklust. 

In de jaren na 1990 raakte het ras in Ierland in de verdrukking: woonwagens werden nu 
verplaatst met tractoren en een ingevoerde paardenbelasting, bedoeld om de overlast van 
paarden die aan een touw langs de weg graasden en regelmatig losbraken terug te dringen, 

veroorzaakte dat veel dieren bij de slager eindigden of naar het buitenland, waaronder België, 
werden verkocht. 
Ook kwamen Irish Cobs terecht op de renbaan waar zij werden gebruikt als stalmaat voor de 
nerveuzere renpaarden, die door hun rustige kameraad handelbaarder werden. Hier 
ontstonden overigens ook veel kruisingen met Ierse dravers en volbloedpaarden die als 
“Tinker” werden verkocht naar het vasteland  
Door deze ontwikkelingen dreigde de Irish Cob te verdwijnen. 

In 1998 werd in Dublin de Irish Cob Society opgericht die een stamboek ging voeren met het 
doel dit unieke en in Ierland ondergewaardeerde ras onder de aandacht te brengen en te 
bewaren voor de toekomst. 
Inmiddels zijn er in Europa verschillende stamboeken voor de Irish Cob die samenwerken, 
dezelfde rasstandaard hanteren die in 1998 in Ierland is opgesteld en onderling keurmeesters 
en kennis uitwisselen. 
Momenteel zijn Irish Cob stamboeken en gelieerde organisaties werkzaam in Ierland, 

Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Zwitserland, Finland, Tsjechië en 
België.  

De Irish Cobs zijn in snel tempo populair geworden.  
Ze zijn uitermate geschikt voor de recreatieve buitensport, echter ook ervaren ruiters die 
slechte ervaringen hebben opgedaan met meer schrikachtige paarden van andere rassen 
worden enthousiast als zij met de Irish Cob hebben kennisgemaakt. 
Juist hierom is het van belang goede Irish Cobs te registreren en door middel van gerichte fok 
de goede eigenschappen van dit paardje voor de toekomst te behouden in een zuiver en 
herkenbaar ras. 
  

Doelstellingen van Irish Cob Society België 

Het bewaren, handhaven en verbeteren van het paarden / ponyras de Irish Cob in zijn 
oorspronkelijke vorm. 
Dit wordt gerealiseerd door: 

1. Het voeren van een stamboek voor Irish Cobs conform de principes van het Europese 
Moederstamboek. 

2. Het organiseren van keuringen en evenementen om Irish Cobs te promoten en kwalitatief 
goede dieren voor de fokkerij te selecteren. 

3. Het onderhouden van contacten en het uitwisselen van informatie met zusterstamboeken 
en moederstamboek. 
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Activiteiten 

 
Irish Cob Society België volgt de principes van het Europese moederstamboek voor de rassen 
die zij registreert. Zij ontplooit de volgende activiteiten: 

- Het bijhouden van een stamboek voor de Irish Cobs. 

- Het meedoen aan en het organiseren van shows en demonstraties om de door haar 
geregistreerde rassen te promoten. 

- Het houden van Rastoelatingskeuringen. Op deze keuringen worden paarden die nog niet in 
de ICS registers zijn ingeschreven beoordeeld en, indien zij voldoende Irish Cob kenmerken 
tonen, in het betreffende stamboek of nevenafdeling opgenomen. 

- Het houden van Premiekeuringen. Op deze keuringen worden reeds door ICS België 

geregistreerde dieren van 2 jaar en ouder door gekwalificeerde keurmeesters beoordeeld 
op hun waarde voor de fokkerij. 
De vaststelling van de waarde vindt plaats op basis van een puntenstelsel waaruit een 
eerste, tweede of derde premie wordt afgeleid. 
Door het behalen van een premie promoveert een bij ICS België geregistreerd paard:  

* uit HB 1 of HB 2 naar HB Premie 

     * uit Bijboek Basis naar Basis Premie. 

- Het houden van veulenkeuringen. Op deze keuringen worden veulens beoordeeld op bouw 
en type. Beoordeling vindt plaats op basis van een puntenstelsel waarbij een eerste, 
tweede of derde veulenpremie wordt afgegeven.  
Deze veulenpremie telt niet voor de promotie naar een register in het hoofdstamboek 

- Het houden van een jaarlijkse Hengstenpremiekeuring. Hier worden reeds ingeschreven 
volwassen Irish Cob hengsten beoordeeld op hun waarde voor de fokkerij. 

De vaststelling van deze waarde vindt plaats op basis van een veterinair onderzoek en een 
puntenstelsel waarvan een eerste, tweede of derde premie wordt afgeleid. 
Door het behalen van een premie promoveert de hengst, mits veterinair goedgekeurd: 

* uit HB 1 of HB 2 naar HB Premie 

     * uit Bijboek Basis naar Basis Premie. 
 

Stamboek 
 
Het stamboek voor Irish Cobs is een “open” stamboek, d.w.z. elk paard of pony kan voor een 
rastoelatingskeuring worden aangeboden, ook als de ouderdieren onbekend zijn. 
Als een ICS keurmeester vaststelt dat een paardachtige voldoet aan de Irish Cob rasstandaard 
kan het dier worden ingeschreven in het betreffende Stamboek of nevenafdeling. 
De keurmeester maakt een keuringsrapport waarvan de eigenaar van het gekeurde dier een 
kopie ontvangt.  

Na toelating in het stamboek of de nevenafdeling wordt door Irish Cob Society België een 
paardenpaspoort afgegeven, of wordt in het bestaande paspoort een aantekening gemaakt dat 
het paard is geregistreerd in een register van ICS België.  
Tevens wordt dit dier geregistreerd in het passende stamboekregister of nevenafdeling, zie 
hiervoor het hoofdstuk ”Stamboek Registers”. 

  

Terminologie 

Onder een “erkend stamboek” wordt in dit document verstaan een stamboek dat door de 
overheid van het land van vestiging is erkend volgens beschikking EEC 92/353 

Een tot de fokkerij toegelaten Irish Cob is: 

a) een merrie of hengst die is geregistreerd in de hoofdafdeling of nevenafdeling van het 
betreffende stamboek. 

b) een merrie of hengst die door een gelieerd erkend stamboek voor dit ras reglementair tot 
de fokkerij is toegelaten. 
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Stamboek Registers 
 
STAMBOEKINDELING CONFORM IERS MOEDERSTAMBOEK 
 

HOOFDSECTIE (Main section) 

HOOFDBOEK HENGSTEN met Premie: HB Premie 

Irish Cob hengsten uit HB 1 en HB 2 die zijn geprimeerd tijdens een premiekeuring 

(Stallions born in Class 1 and Class 2 that have been approved at a premium inspection for selective breeding) 

HOOFDBOEK MERRIES met Premie: HB Premie 

Irish Cob merries uit HB 1 en HB 2 die zijn geprimeerd tijdens een premiekeuring 

(Mares born in Class 1 and Class 2 that have passed a premium inspection for selective breeding) 

HOOFDBOEK RUINEN met Premie: HB Premie Ruinen 

Irish Cob ruinen uit HB 1 en HB 2 die zijn geprimeerd tijdens een premiekeuring 

(Geldings born in Class 1 and Class 2 that have passed a premium inspection for selective breeding)  

Hoofdboek 1: HB1 en HB1 Ruinen (Class 1) 

Irish Cob hengsten, merries en ruinen met vader in HB Premie of Basis Premie en de 
moeder in de Hoofdsectie of de Nevensectie.   

(Sire HB Premie or Basis Premie and dam Main section or Supplement section) 

Hoofdboek 2: HB2 en HB2 Ruinen (Class 2) 

Hengsten, merries en ruinen met de vader in HB 1, HB 2 of Basis en de moeder in de 
Hoofdsectie of de Nevensectie.   

(Sire in Class 1, Class 2 or Basis, Dam Main section (Hoofdsectie) or Supplement (Nevensectie) ) 

 

NEVENSECTIE (Supplement) 

BIJBOEK HENGSTEN met Premie: Basis Premie 

Irish Cob hengsten uit het Bijboek Basis Register die zijn geprimeerd tijdens een 
premiekeuring 

(Irish Cob stallions that have been inspected and approved for breeding at a premium inspection with no 
known or half known pedigree) 

BIJBOEK MERRIES met Premie: Basis Premie 

Irish Cob merries uit het Bijboek Basis Register die zijn geprimeerd tijdens een 
premiekeuring 

(Irish Cob mares with no known or half known pedigree that are approved and have a premium at a premium 
inspection) 

BIJBOEK RUINEN met Premie: Basis Premie Ruinen 

Irish Cob ruinen uit het Bijboek Basis Register die zijn geprimeerd tijdens een 
premiekeuring 

(Irish Cob geldings with no known or half known pedigree that have a premium at a premium inspection) 

BIJBOEKEN Basis en Basis Ruinen 

Hengsten, merries en ruinen die niet voldoen aan de eisen om te worden opgenomen in 
de Hoofd Sectie, maar zijn goedgekeurd conform de Irish Cob rasstandaard bij een 
inspectie. 

(stallions, mares and geldings that are inspected conform the breed standard) 
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Principes ICS Ierland, vertaald en aangepast naar de Belgische situatie: 

 

 

VOORWAARDEN VOOR OPNAME VAN EEN PAARD IN HET IRISH COB 
STAMBOEK 

 
Om te kunnen worden opgenomen in de hoofdsectie van het Irish Cob stamboek 
moet  een dier:  

 Afstammen van twee ouders die zijn geregistreerd in de hoofdsectie van het 
betreffende stamboek van de volgende rassen die zijn opgenomen in het 
kruisingenprogramma: alle paarden uit het Irish Piebald and Skewbald-, het Skewbald 
and Piebald-, het Irish Sport Horse-, het Gypsy Cob-, het Coloured Horse- en het Tinker 
Stamboek. 
De ICS behoudt het recht rassen aan deze verzameling toe te voegen. 

Dieren moeten, om te worden opgenomen in het kruisingenprogramma, worden 
gekeurd op confirmatie met de Irish Cob Rasstandaard. De keuringsprocedure is 
dezelfde als voor de registratie van dieren in de Nevensectie. 
Alle dieren die worden toegelaten tot het kruisingenprogramma worden opgenomen in 
de hoofdsectie. 

 Afstammen van twee ouders die zijn geregistreerd in het Basis register 
 Als veulen aan de voet van de moeder zijn geïdentificeerd volgens de regels van het 

stamboek waarbij minimaal een dekcertificaat is overlegd. Als een dier niet is 
geïdentificeerd als veulen aan de voet van de moeder is verificatie van de afstamming 
door middel van DNA analyse verplicht, evenals bij het ontbreken van een 
dekcertificaat. 

 
Nakomelingen waarvan beide ouders zijn geregistreerd in het Basis register, of met één ouder 
in het Basis register en één ouder in de hoofdafdeling kunnen in de hoofdafdeling worden 
opgenomen. 

 
Hengsten in de Hoofdsectie in de leeftijd van twee jaar en ouder kunnen worden aangeboden 
op een keuring voor toelating tot de dekdienst. 
 
Hengsten die op een keuring voor toelating tot de dekdienst worden afgewezen blijven in het 
HB 1 of HB 2 geregistreerd maar kunnen opnieuw op een keuring aangeboden worden. 

 

 

Om te kunnen worden opgenomen in het Nevenregister moet een dier: 
 Worden geïdentificeerd conform de stamboekregels. 
 Door de organisatie zijn gekeurd conform de Rasstandaard. 
 Blijk geven van een minimum prestatie waarin opgenomen een controle door een 

dierenarts op duidelijke erfelijke gebreken en normale bewegingen. 
 
Hengsten die in het Basis Register zijn opgenomen kunnen vanaf de leeftijd van twee jaar 
worden aangeboden op een keuring voor toelating tot de dekdienst. 
 
Hengsten die op een keuring voor toelating tot de dekdienst worden afgewezen blijven in het 
Basis Register maar kunnen opnieuw op een keuring aangeboden worden. 
 
 
 

Systeem voor het vastleggen van de afstamming. 
 Als vaderschap wordt geclaimd maar er is geen dekcertificaat dat is ondertekend door de 

eigenaar van de hengst moet het vaderschap worden aangetoond door DNA analyse. 
 Als moederschap wordt geclaimd maar er heeft geen identificatie van het veulen aan de 

voet van de moeder plaatsgevonden moet het moederschap worden aangetoond door DNA 
analyse. 

 Als de afstamming is geverifieerd met DNA analyse wordt het laboratoriumprofielnummer 
van alle gedane testen bewaard in de stamboekadministratie. 

 Van alle goedgekeurde hengsten wordt het DNA patroon vastgelegd. 
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Systeem voor het registreren van Irish Cobs in het stamboek. 
 Identificatiedocumenten worden uitgegeven voor alle dieren die in het stamboek worden 

geregistreerd. 
 Het Certificaat van Oorsprong en de schets zullen in het identificatie document aanwezig 

zijn. 
 Alle dieren die worden ingeschreven in het Irish Cob stamboek zullen een uniek 

identificatienummer ontvangen volgens de Europese voorschriften. 
 Dieren moeten een naam hebben, geregistreerde namen mogen in het stamboek niet 

dubbel voorkomen.  
 Paarden worden van een transponder (microchip) voorzien. Het transpondernummer wordt 

vermeld in het identificatie document. 
 
Afstamming in andere stamboeken, indien nodig. 

Irish Cobs die zijn geregistreerd in het stamboek van een voor Irish Cobs goedgekeurde 
organisatie zijn gerechtigd te worden toegelaten in de overeenkomstige sectie en klasse van 
elk ander voor Irish Cobs goedgekeurd stamboek. 
 

Procedures 

 

Keurmeesters 
 
Het bestuur stelt keurmeesters aan, kan deze ontslaan en kan mensen voordragen voor de 
opleiding tot keurmeester. Deze opleiding vindt binnen het stamboek plaats. 
Voordracht aan het bestuur vindt plaats door de vergadering van keurmeesters nadat de 
kandidaat heeft aangetoond over de nodige kennis en kunde te beschikken. 
 

Dekcertificaten 
 
Onder het begrip "dekking" wordt verstaan: natuurlijke dekking of kunstmatige inseminatie 
met vers, gekoeld of in bevroren toestand bewaard sperma. 
Bij een dekking wordt een dekcertificaat conform Ministerieel besluit van 21 oktober 2005 
ingevuld door de eigenaren van de hengst en van de betrokken merrie, en ondertekend. 
Dit dekcertificaat wordt door de hengstenhouder voor 15 oktober van het dekjaar, of minstens 
voordat het veulen wordt geboren, opgestuurd naar het stamboeksecretariaat. 
Eenmaal per jaar wordt de dekafdracht (een door de ledenvergadering vastgesteld bedrag per 

ontvangen geldig dekcertificaat) door het stamboekkantoor aan de hengstenhouder in rekening 
gebracht. 
Alleen als het dekcertificaat volledig is ingevuld en tijdig is ingezonden en de dekafdracht is 
betaald kan de hengst als vader in het paardenpaspoort en in de stamboekadministratie 
worden vermeld. 
Alleen dekcertificaten van hengsten die bij ICS België of bij een gelieerd erkend stamboek zijn 
toegelaten tot de dekdienst worden in behandeling genomen, en dekcertificaten van niet 
goedgekeurde hengsten met merries van dezelfde eigenaar als de hengst. 
 
 

Geboorteverklaring 
 
De merriehouder ontvangt van de hengstenhouder een geboorteverklaring die na de geboorte 
van het veulen wordt aangevuld en binnen 5 dagen naar het stamboekkantoor gestuurd. 

Het stamboekkantoor verwittigt binnen 5 werkdagen na ontvangst de dierenarts die zorg 
draagt voor de identificatie en encodering van het veulen. 
Nadat de encoderingsgegevens zijn ontvangen maakt het stamboekkantoor een paarden-
paspoort en stuurt dit naar de eigenaar van het veulen. 
  
Bij dekking / inseminatie door buitenlandse hengsten die in een gelieerd erkend stamboek zijn 
ingeschreven dient een bewijs te worden voorgelegd dat de hengst in het thuisland is 
goedgekeurd tot de dekdienst voor Irish Cobs en een kopie van de afstammingsgegevens uit 
het paspoort van de hengst. 
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Ook bij dood - geboorte, sterven van het veulen of gust blijven van de merrie dient de 
geboorteverklaring naar het stamboeksecretariaat te worden gestuurd. 
 
 

Duplicaat dekcertificaten en geboorteverklaringsformulieren 

Het bestuur is bevoegd om aan eigenaren van merries een duplicaat van een dekcertificaat/ 

geboorteverklaring te verstrekken indien de eigenaar of houder van een hengst of van sperma 
weigert het origineel aan de eigenaar van de merrie te verstrekken, of als het origineel is 
zoekgeraakt. In dat geval wordt een duplicaat verstrekt, niet eerder dan vier weken nadat de 
eigenaar van de hengst of van het sperma op de hoogte is gebracht van het voornemen tot 
afgifte van het duplicaat. 
Als de hengstenhouder of eigenaar van het sperma de geboorteverklaring heeft 
achtergehouden wegens niet of niet volledige betaling van het overeengekomen dekgeld en 
feitelijke rechtsmaatregelen heeft genomen tegen de merriehouder, wordt de afgifte van het 
duplicaat ingehouden totdat de bevoegde rechter heeft beslist. Een eventueel geboren veulen 
wordt pas dan definitief geregistreerd. 
 

 

Inschrijving in het stamboek 
 
Inschrijving van veulens met één of twee in het stamboek geregistreerde ouders vindt plaats 
nadat het bericht van de encodering van de dierenarts door het stamboekkantoor zijn 
ontvangen en de kosten zijn voldaan. 
 
 
Inschrijving van nog niet geregistreerde volwassen dieren in het stamboek vindt plaats nadat  
a) Tenminste één door het stamboek aangewezen keurmeester heeft vastgesteld dat het dier 

in voldoende mate voldoet aan de rasstandaard van de Irish Cob. Hierbij wordt een 
keuringsformulier ingevuld, haren genomen en de transponder gecontroleerd. 

b) De verzamelde gegevens door het stamboeksecretariaat zijn ontvangen en de kosten 
voldaan. 

Indien afstamming van het te registreren volwassen dier bekend is worden de ouder(s) (één 
generatie) in de administratie vermeld met tussen haakjes het stamboek waar zij geregistreerd 
zijn. 
 

 
 
 

Naamgeving en registratie 

De in het stamboek ingeschreven paarden worden aangeduid met een naam, een volgnummer 
van inschrijving en, indien relevant, een aanduiding van het stamboek van eerste registratie, 

die niet voor wijziging of toevoeging vatbaar zijn. 

Stalnamen en/of daarvan afgeleide namen kunnen -tegen betaling van een door het bestuur 
vastgestelde bedrag - voor registratie in aanmerking komen en in de naam van het paard tot 
uitdrukking worden gebracht. 

De letters in de naam van een te registreren paard dienen voor te komen in het Nederlandse 
en/of Engelse alfabet. 

In het geval van verwarring stichtende, onwelvoeglijke en/of reeds bestaande namen is het 
bestuur bevoegd de eerst gegeven naam voor registratie te weigeren en de eigenaar in de 
gelegenheid te stellen een andere naam te kiezen. 
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Afstammingsgegevens 

 
Het bestuur kan: 
a) de opgegeven afstamming van een paard wijzigen indien deze onjuist blijkt te zijn en/of 
b) de inschrijving weigeren of ongedaan maken, indien de identiteit van het paard niet is 

vastgesteld en/of de vastgestelde feitelijke afstamming daar aanleiding toe geeft. 
Het bestuur kan besluiten ook van andere nakomelingen van de betreffende hengst de 

afstamming te verifiëren, zulks op kosten van de hengstenhouder  
Voor eventuele financiële gevolgen van het hier gestelde kan de vereniging niet aansprakelijk 
worden gesteld. 
 
 

DNA 
 

Materiaal (haren met haarwortels) voor vaststelling van het DNA profiel van alle geregistreerde 
Irish Cobs wordt verzameld door het stamboek om afstammingsgegevens te kunnen 
controleren. 
Van alle goedgekeurde hengsten wordt het DNA profiel in een hiertoe ingericht en 
gecertificeerd laboratorium vastgelegd. 
Van 5% van de veulens (met een minimum van 2) die in een jaar worden geboren wordt een 
steekproefsgewijze afstammingscontrole op basis van het DNA profiel van nakomeling, moeder 
en vader uitgevoerd zoals door de overheid verplicht is gesteld. 

Controle van afstammingen kan op elk moment op verzoek van het stamboek door het 
laboratorium worden uitgevoerd. 
 
 
 

Import 

De inschrijving van geïmporteerde geregistreerde dieren geschiedt als het originele 
paardenpaspoort - afgegeven door de organisatie die in het land van herkomst Irish Cobs 
registreert - op het secretariaat is ontvangen ter overschrijving naar de nieuwe eigenaar. 

Alleen de kwalificaties die door andere erkende stamboeken die zijn geaccepteerd door het 
moederstamboek van de Irish Cob zijn uitgegeven worden door ICS België erkend. 

a. Het bestuur is bevoegd een gelegaliseerde vertaling te eisen van buitenlandse certificaten, 
dan wel op kosten van de eigenaar een gelegaliseerde vertaling te laten maken. 

b. Het bestuur is bevoegd om - zonder opgave van redenen - een controle te doen 
plaatsvinden op de correctheid van de opgegeven afstamming door middel van DNA-
technieken. De kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar. 
 
 
 

Controle van het paardenpaspoort en eigendomsoverdracht 

Op de eigenaar van een paard berust de verplichting het hem verstrekte paardenpaspoort 
onverwijld te controleren en eventuele onvolkomenheden te melden aan het secretariaat. 
Indien kleur of aftekeningen van een ingeschreven paard veranderen, indien een hengst 
gecastreerd wordt of indien het paard gestorven is, dient dit binnen 14 dagen aan het 
secretariaat gemeld te worden. 

Het afgegeven paardenpaspoort blijft eigendom van de vereniging.  

Het dient op eerste verzoek van het bestuur aan het secretariaat te worden voorgelegd. 

Bij verkoop van een ingeschreven paard dient het paardenpaspoort binnen 3 weken naar het 
stamboeksecretariaat gestuurd te worden met de gegevens van de nieuwe eigenaar zodat 
tenaamstelling kan plaatsvinden in paspoort en administratie. 
Hiervoor zijn overschrijvingskosten verschuldigd.  

Het bestuur is bevoegd leden van de vereniging een boete op te leggen wanneer nalatigheid 
met betrekking tot eigendomsoverdracht, castratie en overlijden wordt vastgesteld. 
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Bij verlies van paardenpaspoort dient hiervan zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt 
aan de stamboekadministratie. Een duplicaat kan worden verstrekt 

a. op schriftelijk verzoek of met schriftelijke toestemming van de eigenaar en 

b. na betaling van een voor dit duplicaat verschuldigd bedrag aan de vereniging. 

Indien het bewijs van inschrijving alsnog wordt teruggevonden, dient het duplicaat 
terstond te worden geretourneerd aan het secretariaat.  

 

Het begrip Eigenaar 

 
De vereniging beschouwt degene als eigenaar en verantwoordelijke die in de 
stamboekadministratie is vermeld als eigenaar. 
Bij veulens wordt de eigenaar van het moederdier tijdens de geboorte als eigenaar 
aangemerkt tenzij deze anders wil. 

Bij bewaard sperma wordt de feitelijke houder van het sperma als eigenaar aangemerkt tenzij 
de eigenaar van de hengst ten tijde van de winning schriftelijk aan het stamboeksecretariaat 
heeft aangegeven dat alleen hij als eigenaar dient te worden beschouwd. 

 

Procedure keuringen 
 
Tijdens de keuring (inspectie) wordt beoordeeld of een paard/pony aan de raskenmerken van 
de Irish Cob voldoet. 

1. De ICS keurmeester beoordeelt het algemene beeld van een paard/pony. 
2. De ICS keurmeester beoordeelt of de stap en draf van een paard/pony voldoen aan het 

beeld dat van een vertegenwoordiger van het ras wordt verwacht.  
3. De details van hoofd, hals, benen, skelet en dergelijke worden beoordeeld. 

 
Na de keuring ontvangt de begeleider van het paard een kopie van het keuringsrapport. 
 
Alvorens een hengst voor de eerste keer wordt toegelaten tot de hengstenpremiekeuring wordt 
een veterinair onderzoek uitgevoerd. Het bestuur of de vigerende keuringscommissie kan een 
dergelijk onderzoek ook van hengsten verlangen die reeds eerder onderzocht zijn. Paarden en 
pony’s met een chronische kreupelheid kunnen alleen ter keuring worden aangeboden als een 
ondertekende verklaring van een veearts voorhanden is waaruit blijkt dat de kreupelheid niet 

wordt veroorzaakt door een aangeboren zwakheid. 
 

 
 
 
Reglement voor de Hengstenpremiekeuring 

 
Hengsten die zijn ingeschreven in de hoofdafdeling van een door ICS België bijgehouden 
stamboek zijn toegelaten tot de dekdienst. 
Toelating vindt plaats na passeren van een veterinair onderzoek en een 
hengstenpremiekeuring waarbij aan de hand van een scoreformulier een premie wordt 
toegekend. Hengsten die meer dan 128 punten behalen en veterinair zijn goedgekeurd, 
worden toegelaten. 
Een hengst wordt veterinair afgekeurd indien hij één of meer gebreken heeft die voorkomen op 
de lijst met fokuitsluitende veterinaire gebreken, deze is opgenomen in de bijlage. 
 
De voorwaarden voor afstamming van dekhengsten en de registratie in registers is beschreven 
in het hoofdstuk Stamboek Registers. 
 
Artikel 1.  

Dit reglement regelt de keuring van bij het stamboek ingeschreven hengsten voor dekking van 
Irish Cob merries overeenkomstig de wetgeving. 
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Dit reglement regelt daarnaast ook de wijze waarop hengsten worden beoordeeld en 
geëvalueerd ten aanzien van hun kwaliteiten ter instandhouding en verbetering van het ras, 
indien en voor zover zulks niet in strijd is met andere dwingende bepalingen. 

Artikel 2. 
De vereniging kent de volgende procedures voor het toelaten van hengsten tot de fokkerij 
(dekdienst) van Irish Cobs: 

1. Een jaarlijkse hengstenpremiekeuring, mogelijk in februari  

2. Eventueel een jaarlijkse nakeuring. 

Voor toelating van een hengst tot de dekdienst geldt een minimumleeftijd van twee jaren te 
rekenen vanaf 1 januari van het jaar van geboorte. 

Tot de hengstenpremiekeuring worden toegelaten: 

- Alle hengsten die reeds eerder zijn goedgekeurd voor de fokkerij voor zover deze in het 
bezit zijn van leden der vereniging 

- Alle hengsten die in aanmerking komen voor goedkeuring voor de fokkerij die in het bezit 
zijn van leden der vereniging en die nog niet eerder op de hengstenpremiekeuring zijn 
beoordeeld. 

- Hengsten uit andere landen die zijn goedgekeurd voor de fokkerij van Irish Cobs. 

     

DE KEURINGSCOMMISSIE  

Artikel 3. 
De keuring van hengsten voor het dekken van merries zal geschieden door een 
keuringscommissie van ten minste 3 juryleden welke jaarlijks door het bestuur worden 
benoemd. In voorkomende gevallen kan het bestuur afwijken van het voorschrift van 3 of 
meer keurmeesters 

Indien een hengst ter keuring wordt aangeboden, die is gefokt door één van de leden van de 
keuringscommissie, of zijn/haar eigendom is dan wel waarbij het lid anderszins betrokken is, 
zal het betreffende commissielid voor de gehele rubriek vervangen worden.  

Artikel 4.  
Het bestuur zal de voorzitter van de in artikel 3 bedoelde commissie aanwijzen en bij 
verhindering van één of meer der commissieleden ad-hoc een vervanger aanwijzen. 

Artikel 5.  
Het bestuur zal via de stamboekadministratie en onder verantwoordelijkheid van de secretaris 
de leden van de keuringscommissie zoveel als mogelijk objectieve gegevens aanreiken omtrent 
resultaten van de afstammelingen van aangeboden hengsten op keuringen en shows, hun 
gebruik als rijpaard en als gebruikspaard in binnen- en buitenland. Daarnaast is het bestuur 
bevoegd objectieve en met name kwantitatieve gegevens van de hengst en zijn directe 
bloedverwanten aan de keuringscommissie te verstrekken, zoals onder meer het aantal der 
afstammelingen, zeldzaamheid van bloedlijnen, en dergelijke. 

Artikel 6. 
Het bestuur stelt een of meerdere dierenartsen aan als adviseur van de hengstenkeurings-
commissie. Deze dierenartsen hebben in de keuringscommissie geen stem. 

Artikel 7. 
Aan de leden van de keuringscommissie genoemd in artikel 3 en aan de dierenartsen genoemd 
in artikel 6  kan een onkostenvergoeding worden toegekend. In de onkostenvergoeding is niet 
begrepen het door de dierenarts eventueel te declareren honorarium voor een verricht 
diergeneeskundig onderzoek. 

Artikel 8. 
De bijeenroeping der keuringscommissie als bedoeld in artikel 3 geschiedt door of namens het 
dagelijks bestuur van de vereniging. 

Artikel 9. 
Alle besluiten in de keuringscommissie als bedoeld in artikel 3 worden genomen bij gewone 

meerderheid van stemmen. 
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DE KEURING  

Artikel 10. 
De keuringen geschieden op plaatsen en tijden door het bestuur bepaald.  
Het bestuur draagt ervoor zorg, dat tijdig mededeling wordt gedaan van tijd en plaats van de 
centrale hengstenkeuring aan belanghebbenden en publiceert deze minstens 1 maand tevoren 
door middel van een rondschrijven aan de leden of door publicatie in het verenigingsorgaan 
en/of op de website. 

Artikel 11. 
De eigenaren of houders zijn verplicht hun voor de hengstenpremiekeuring uitgenodigde 
hengsten op de in artikel 10 bedoelde plaats en tijd te doen verschijnen.  
Bij niet verschijnen zonder geldige verklaring van een dierenarts die dit rechtvaardigt kan aan 
de eigenaar een boete worden opgelegd. 

Artikel 12.  

De eigenaar of houder die een hengst ter eerste goedkeuring voor een hengstenpremiekeuring 
wenst aan te bieden wordt door het bestuur van ICS België hiervoor schriftelijk uitgenodigd. 
Het uitnodigingformulier dient tijdig ondertekend naar het stamboeksecretariaat gestuurd te 
worden en de volgende gegevens te bevatten: 

a) de naam, voorletters en woonplaats van de eigenaar; deze dient overeen te komen met de 
eigenaar van de hengst in de stamboekadministratie 

b) de naam en het stamboeknummer van de hengst; 

c) in geval de hengst reeds eerder is gekeurd, de plaats en datum der vorige keuring; 

d) de gegevens aangaande de standplaats van de hengst. 

Het verschuldigde bedrag, vermeld bij de uitnodiging, moet tijdig worden voldaan op de 
aangegeven wijze. 

 

Artikel 13. 
Hengsten die na de in artikel 12 bedoelde sluitingsdatum voor de centrale hengstenkeuring ter 
keuring worden aangeboden, kunnen door het dagelijks bestuur worden toegelaten, mits een 
door het bestuur vastgestelde boete wordt betaald. 

Artikel 14. 
Aan alle hengsten die voor de eerste maal ter keuring verschijnen wordt een veterinaire 
inspectie gedaan op de in de bijlage vermelde onderdelen, hiervan wordt rapport gemaakt. 

Artikel 15. 
De keuringscommissie als bedoeld in artikel 3 kan aan een goedkeuring de voorwaarde 
verbinden dat de hengst bij een door de keuringscommissie of het bestuur aangewezen 
diergeneeskundige kliniek zal worden onderzocht op een door de keuringscommissie 
geformuleerde vraagstelling naar (waarschijnlijke) aanwezigheid van een erfelijk gebrek of 
erfelijk te achten gebrek.  

1.   Indien de aangewezen kliniek op die vraagstelling ontkennend aan het bestuur of aan het 
stamboek rapporteert, geldt de hengst als goedgekeurd. 

2.   Indien de aangewezen kliniek rapporteert dat de hengst een erfelijk gebrek heeft dat 
voorkomt in de bijlage is de hengst afgekeurd, wordt geen premie toegekend en wordt de 
hengst niet tot de dekdienst toegelaten. 

3.   Tegen afkeuring van een hengst op veterinaire gronden kan beroep worden ingesteld bij 
het bestuur der vereniging door voorlegging van een verklaring van een te goeder naam en 

faam bekend staande veterinaire kliniek, inhoudende dat de betreffende hengst het genoemde 
erfelijke gebrek niet heeft. 
Bij de behandeling van een dergelijk beroep kan het bestuur besluiten een deskundigenrapport 
te verlangen van een door haar aan te wijzen kliniek; de eigenaar van de hengst is gehouden 
hier aan zijn medewerking te verlenen. Alle kosten die hierop betrekking hebben komen voor 
rekening van de eigenaar.  
Het bestuur kan verlangen dat, voorafgaande aan de tenuitvoerbrenging van dat door de 

commissie bepaalde deskundigenonderzoek, door de eigenaar een waarborgsom wordt gestort 
in de kas van de Vereniging. 
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Artikel 16. 
1.   De leden van de keuringscommissie vermelden hun bevindingen op een door het bestuur 
vastgesteld beoordelingsformulier, waarbij op vastgestelde onderdelen voor iedere 
aangeboden hengst een numerieke of woordelijke beoordeling wordt vermeld. 
2.   De keuringscommissie bepaalt in onderling overleg de plaatsing van de hengst in de 
betreffende rubriek. 

Artikel 17. 

Op basis van beoordelingen op alle onderdelen wordt in onderling overleg door de 
keuringscommissie een premie toegekend. 

Artikel 18.  
1.   Van alle op de keuring verschenen hengsten zal publicatie plaatsvinden van primering en 
plaatsing in het club orgaan en op de web site 

Artikel 19 

Alle bepalingen in dit reglement met betrekking tot goedkeuring voor de dekdienst en 
verstrekking van dekcertificaten zijn van toepassing op hengsten die als dekhengst zijn 
geregistreerd bij ICS België waarvan sperma is gewonnen en / of bewaard tot en met het 
kalenderjaar waarin het betreffende sperma wordt gebruikt voor inseminatie.  

 

Premie- En/Of Predikaten -Toekenning  

Artikel 20.  
Op grond van het aantal punten dat tijdens een premiekeuring wordt behaald op het 
scoreformulier en na toepassing van eventuele voorgeschreven correcties wordt door de 
keuringscommissie een premie toegekend. 

Hengsten en merries die twee maal een eerste premie behalen in een verschillend kalenderjaar 
verkrijgen het predikaat “Ster” 
Voor hengsten en merries waarvan 3 nakomelingen op 3-jarige leeftijd of ouder een eerste 
premie hebben behaald kan de eigenaar bij de stamboekadministratie het predikaat 

“Preferent” aanvragen, dit kan niet worden geweigerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE: Fokuitsluitende Veterinaire Gebreken 

Gebit: meer dan 1 tanddikte Overbeet of Onderbeet, duidelijke scheefstand 

Oog: Cataract 

Hart en longen: beluisteren, slechte werking van hart en longen 

Geslachtsapparaat: monorchide of cryptorchide zijn 

Stand achterbeen: achterbenen die van achteraf gezien niet recht onder het lichaam staan 

Stand voorbeen: voorbenen die van voor gezien niet recht zijn of extreem hol 

Voeten: afwijkingen aan de hoef / voetas of afwijkende hoefvorm (bokhoef en varianten) 

De gangen van het paard op harde en zachte bodem worden beoordeeld, bij twijfel is verder 
(röntgenologisch) onderzoek noodzakelijk. 

 

 


