
Veelgestelde vragen rondom het nieuwe FEI meetsysteem voor pony’s 
  
  
Vanaf wanneer geldt het nieuwe pony meetsysteem van de FEI?  
Vanaf 01.01.2020.  
  
Is er een overgangsperiode?  
Ja, deze is gepland tot 31 december 2022 en is alleen van toepassing op pony's die al in 2019 
of eerder bij de FEI zijn geregistreerd of die vanaf 2019 of eerder een FEI-paspoort hebben. 
Binnen deze periode kunnen bovengenoemde pony’s voorlopig internationaal starten 
zonder gemeten te zijn. 
 
Welke pony’s moeten gemeten worden?   
Alle pony's die vanaf 01.01.2020 aan de FEI-database (FEI-registratie/FEI-paspoort) moeten 
worden toegevoegd, ongeacht hun leeftijd, moeten vóór hun eerste internationale start 
volgens de nieuwe FEI-regels worden gemeten. 
Pony's die FEI-geregistreerd waren in 2019 of eerder een FEI-paspoort hadden en waarvan 
de FEI-registratie moet worden verlengd, kunnen momenteel internationaal starten zonder 
een FEI-meting, maar moeten worden gemeten binnen de overgangsperiode (tot het einde 
van 2022) zodat ze vanaf 01.01.23 internationaal kunnen blijven starten. 
 
Wat als mijn pony al in 2019 of eerder bij de FEI is geregistreerd? Moet deze pony ook 
gemeten worden om internationaal te kunnen starten in 2020? 
Nee, alle pony's die in 2019 of eerder al een FEI-registratie en/of een FEI-paspoort hadden, 
hoeven tot 01.01.2023 niet noodzakelijk gemeten te worden om te kunnen starten. Het 
wordt echter aanbevolen om nu deel te nemen aan een meetsessie, zodat je na de 
overgangsperiode (tot 31 december 2022) internationaal kunt blijven starten. 
 
Hoe lang moet een pony gemeten worden?   
Alle pony's tot en met de leeftijd van 8 moeten jaarlijks worden gemeten, waarna de pony 
een Lifetime Certificate van de FEI ontvangt, zodat achteraf geen verdere metingen nodig 
zijn. 
 
De minimum leeftijd voor een pony om deel te mogen nemen aan een FEI-wedstrijd is 5 
jaar. Moet een 5-jarige pony ook gemeten worden om deel te mogen nemen aan een 
CAI1*-wedstrijd? 
Ja, de pony moet gemeten worden en ontvangt een tijdelijk certificaat dat 15 maanden 
geldig is. 

Als een 7-jarige pony wordt gemeten in November, moet hij dan opnieuw gemeten 
worden als hij in zijn 8ste levensjaar is? Nadat het tijdelijke certificaat dat 15 maanden 
geldig is, is de pony namelijk al 9 jaar oud en krijgt het Lifetime Certificate. 
De pony moet opnieuw gemeten worden als hij 8 jaar oud is om het Lifetime Certificate te 
krijgen. 

 



  
Moet ik zelf het Lifetime Certificate voor mijn pony aanvragen of krijg ik dit automatisch? 
De FEI stuurt de KNHS een lijst welke pony's een dergelijk certificaat ontvangen. De FEI heeft 
nog geen informatie verstrekt over de levering van deze certificaten. 
  
Wanneer krijgt een pony een Lifetime Certificate en hoeft deze niet langer te worden 
gemeten? 
Pony's die door twee FEI-dierenartsen tijdens een internationaal evenement in 2017, 2018 of 
2019 werden gemeten ontvangen het Lifetime Certificate, ongeacht hun leeftijd. 
Pony's die werden gemeten op de leeftijd van 8 jaar of ouder tijdens een FEI-meetsessie 
ontvangen ook een Lifetime Certificate.  
 
Als mijn pony nu 6 of 7 jaar oud is en wordt gemeten op een internationale wedstrijd, 
krijgt het dan een Lifetime Certificate? 
Nee, deze pony's ontvangen een FEI Interim Measuring Certificate (overgangscertificaat), dat 
15 maanden geldig is. Deze pony's moeten jaarlijks tijdens een FEI-meetsessie worden 
gemeten tot en met de leeftijd van 8 jaar. 
 
Hoe hoog mag een pony zijn tijdens een FEI-meetsessie (officiële meetsessie)? 
Een pony mag bij de meting voor FEI-registratie 148 cm hoog zijn zonder ijzers. Met ijzers 
mag dit 149 cm hoog zijn.  
 
Wordt er rekening gehouden met de minimum maat voor menpony’s? 
Nee, hier wordt gen rekening mee gehouden. Het is de verantwoordelijkheid van de 
federatie om dit te controleren voordat de pony wordt ingeschreven voor een internationale 
wedstrijd. De exacte hoogte van de pony wordt opgenomen in de FEI-registratie. Een 
federatie mag geen pony inschrijven die niet aan de hoogte-eisen voldoet. 
 
Wat als ik gedurende het seizoen een (nieuwe) pony internationaal wil inzetten en er zijn 
geen meetsessies gepland in mijn eigen land of in een van de buurlanden? 
Een eigenaar kan te allen tijde een meetsessie aanvragen bij zijn federatie. De federatie 
moet dan contact opnemen met de FEI zodat er twee measuring vets kunnen worden 
gestuurd.  
 
Wie voert de meting uit tijdens een FEI meetsessie?  
De meetsessies worden georganiseerd en uitgevoerd door de nationale federaties. 
Hiervoor worden er door de FEI twee FEI Measuring Veterinarians aangewezen. 
De meting in Nederland mag niet worden uitgevoerd door Nederlandse dierenartsen en het 
mogen geen dierenartsen zijn die dezelfde nationaliteit hebben als de eigenaren van de 
pony's. 
De namen van de dierenartsen die de meting uitvoeren worden vooraf strikt geheim 
gehouden. De twee FEI Measuring Veterinarians zijn altijd van verschillende nationaliteit. 
 
 



Hoe kan een FEI official controleren of een pony die deelneemt aan een CAI1* of 2* 
wedstrijd is gemeten aangezien het op deze wedstrijden voor deelnemers uit eigen land 
niet verplicht is een FEI paspoort bij de pony te hebben? 
De pony heeft geen FEI paspoort nodig om gemeten te worden. De Measuring Veterinarians 
kunnen het certificaat ook op de identificatie pagina van het nationale paspoort aangeven 
zodat de officials het kunnen controleren. 
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