
 

  

 

 

Koninklijke Vereniging  

“Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger” 

Reglement Stamboekopname haflingers 

 
1. Tijdstip en locatie  

1. Haflingers dienen in het stamboek te worden opgenomen tijdens een centrale keuring 

of bij de eigenaar aan huis.  

2. Deze opnamekeuringen dienen binnen een termijn van ruim twee maanden 

georganiseerd te worden en wel vanaf 1 juni tot 15 augustus.  

3. Deze opnames kunnen worden gehouden tijdens een centrale keuring van de regio. 

Hier is voor leden van de desbetreffende regio ook primering mogelijk, mits deze 

haflinger in het stamboek is opgenomen.  

4. Voor eigenaren van haflingers, die verhinderd zijn bij de centrale keuring, bestaat de 

mogelijkheid om hun paard op een andere centrale keuring of aan huis op te laten 

nemen. Deelname aan de premiekeuring is daar niet mogelijk. Paarden die aan huis 

zijn opgenomen komen in géén geval in aanmerking voor de elitekeuring. 

5. De kosten voor opname aan huis bedragen €90,00, de kosten voor opname in een 

andere regio bedragen, naast reguliere opnamekosten, €42,00.  

 

2. Primering  

1. Primering van haflingers van 3 jaar en ouder is uitsluitend, eenmaal per jaar, mogelijk 

op een centrale keuring, indien het paard is opgenomen in het stamboek.  

2. Deelname aan de premiekeuring is uitsluitend mogelijk, ná stamboekopname, op de 

centrale keuring van de regio waarin de eigenaar van het paard lid is.  

 

3. Opname in het stamboek  

1. Haflingers worden opgenomen m.b.v. het 110-punten systeem, dat ook door de WHV 

wordt gehanteerd, in een driehoeksbaan op zachte bodem. 

2. Haflingerpaarden met minder dan 6,9 punten kunnen niet opgenomen worden in het 

stamboek Klasse 1. Deze hebben echter de mogelijkheid, om schriftelijk een 

herkeuring aan te vragen bij het algemeen secretariaat van de K.V.T.H. tegen het 

daarvoor geldende tarief. De aanvraag hiertoe dient uiterlijk 20 augustus van het jaar 

dat de herkeuring zal plaatsvinden bij het algemeen secretariaat ontvangen te zijn De 

herkeuring zal op een nader te bepalen tijdstip en plaats landelijk gehouden worden 

vóór de elitekeuring.  

3. Haflingerpaarden die wel opgenomen zijn in het stamboek, kunnen eveneens tegen 

hetzelfde tarief eenmalig een herkeuring aanvragen bij het algemeen secretariaat van 

de K.V.T.H. De aanvraag hiertoe dient uiterlijk 20 augustus van het jaar dat de 

herkeuring zal plaatsvinden bij het algemeen secretariaat ontvangen te zijn. Deze 

herkeuring is mogelijk in hetzelfde jaar van stamboekopname tot op onbepaalde 

leeftijd van het betreffende paard. Deze herkeuring zal vanaf 5 jarige leeftijd niet meer 

dienen als selectie voor de elitekeuring en zal eveneens op een nader te bepalen 

tijdstip en plaats landelijk gehouden worden vóór de elitekeuring.  

 



4. Het opnemen van haflingers in het stamboek blijft mogelijk tot op onbepaalde leeftijd.  

5. Paarden die op een Nationale Tentoonstelling verschijnen in het jaar dat ze 3 jaar 

worden/zijn geworden en die afkomstig zijn uit een regio waar de centrale keuring 

voor haflingers plaatsvindt na de nationale in dat jaar, kunnen toch deelnemen. Echter 

vanaf een leeftijd van 4 jaar, dient elk paard dat wordt getoond op een Nationale 

Tentoonstelling te zijn opgenomen.  

6. Opgave voor stamboekopname dient te geschieden bij de regiosecretaris.  

 

4. Elitekeuring 

1. Haflingers met 7,6 punten of meer krijgen een uitnodiging voor de elitekeuring van 

dat jaar. Zij zullen het behaalde aantal punten op de centrale opname niet kenbaar 

gemaakt krijgen, het definitieve aantal punten zal behaald worden op de elitekeuring. 

De punten die op de elitekeuring behaald worden zijn geldig voor het gehele leven van 

de haflinger, deze zullen dan ook bekend gemaakt worden.  

2. Haflinger eigenaren die in bezit zijn van een haflinger die genomineerd is voor het 

elitepredikaat krijgen tijdig een uitnodiging voor deze elitekeuring. Vanaf dat moment 

ligt het initiatief bij de eigenaar, na-aangifte is niet mogelijk. Het aanbieden van 

haflingers op de elitekeuring is uitsluitend mogelijk in het jaar van opname, dus niet in 

een jaar daarop volgend: De mogelijkheid om hetzelfde paard voor elitekeuring aan te 

bieden is maar eenmalig.  

3. Haflingerpaarden die een uitnodiging hebben ontvangen voor de elitekeuring en 

hiervan om bepaalde redenen geen gebruik van kunnen maken, krijgen na hun vierde 

jaar het aantal punten toegekend, zonder specificatielijst, van 7,8. 

4. Bij het behalen van 7,9 punten of meer zal het elitepredikaat toegekend worden. Een 

herkeuring voor de beoordeling tot elite of opname in het stamboek is, na deelname 

aan de elitekeuring, derhalve niet meer mogelijk. Haflingers met minder dan 7,9 

punten komen niet in aanmerking voor het elitepredikaat. 

5. Alle 3- en 4 jarige elitepaarden zullen vervolgens in één rubriek op kwaliteitsvolgorde 

geplaatst worden.  

 

5. Jury  

1. De stamboekopname zal gebeuren door 2 juryleden die door de K.V.T.H. erkend zijn 

en opgenomen zijn in de jurylijst  

2. De jury op de elitekeuring zal bestaan uit 3 personen. Deze personen dienen gekozen 

te worden door het hoofdbestuur. 

 

6. Herkeuring  

1. Opgave voor een herkeuring is uitsluitend mogelijk bij het algemeen secretariaat.  

2. Inschrijfgeld voor de herkeuring bedraagt €64,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosmalen, november 2022 
 


