
EUSAM KEURING 2022 
 
Op 22 mei 2022 organiseert de Eusam haar jaarlijkse keuring voor Amerikaanse 
Miniatuurpaarden. 
 
Graag willen wij u uitleggen wat het verschil is tussen een keuring en een show: 
 
Show versus keuring: 
Bij een show worden de paarden die in dezelfde klasse samen in de ring verschijnen met 
elkaar vergeleken en op basis van vergelijking op volgorde geplaatst van 1 t/m ….   
Deze plaatsing vindt dus plaats op basis van vergelijking. Dit zegt in feite niets over de 
kwaliteit van de aanwezige paarden. 
 
Bij een keuring worden de paarden volgens een lineair score formulier beoordeeld op 
exterieur en beweging en vervolgens op basis van deze resultaten geprimeerd, waarbij een 
score van 80% en meer een eerste premie geeft, een score van 65 tot 80% een tweede 
premie en een score onder de 65% een derde premie. 
Dit zegt dus wel iets over de kwaliteit van de aanwezige paarden. 
 
Verdeling: 
Op de Eusam keuring worden de paarden verdeeld in:  

1. Divisie A, t/m 34” en Divisie B, 34 tot 38”  
2. Jaarlingen – twee jarigen - drie jaar en oudere dieren 
3. Hengsten en Merries 

 
In de keuringsring staan uitsluitend paarden met AMHA en/of AMHR en/of Eusam 
certificaat. Deze paarden worden gekeurd op basis van de Standard of Perfection zoals 
vermeld in AMHA en AMHR rulebook. 
 
Het perfecte paard: 
Een keuring heeft zoveel inhoudelijke waarde dat een keuring zeer aan te bevelen is. 
Het geeft u een goede kijk op uw paard, waarbij zowel de positieve als de negatieve punten 
op het lineaire score formulier worden vermeld. Een dergelijk inzicht geeft u een goede basis 
om uw paard middels een goed fokprogramma verder te ontwikkelen. 
 
Wij, de EUSAM, willen u hierin graag ondersteund helpen en stimuleren omdat een goede 
keuring bijdraagt tot een steeds beter wordend paard; het uiteindelijke doel voor eigenaar, 
fokker en shower. 
 
Voor verdere informatie kunt terecht op onze website, www.eusam.nu  of via email uw 
bericht sturen naar registration@eusam.nu 
 
Mochten er vragen zijn, dan helpen wij u graag. 
 
Bestuur Eusam 


