
 

  

 

 

Koninklijke Vereniging  

“Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger” 

Reglement Stamboekopname trekpaarden  

 
1. Tijdstip en locatie  

1. Trekpaarden 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 zes maanden georganiseerd 

te worden en wel vanaf 1 juni tot 30 november.  

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 dit trekpaard in 

het stamboek is opgenomen.  

4. Voor eigenaren van trekpaarden, 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.  

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 trekpaarden 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. Trekpaarden zullen opgenomen worden m.b.v. het lineaire scoringsformulier systeem in 

een driehoeksbaan op zachte bodem.  

2. Er bestaat de mogelijkheid, indien het paard niet is opgenomen in het stamboek, tot het 

aanvragen van een herkeuring. Deze herkeuring kan eenmalig plaatsvinden tijdens een 

centrale keuring.  

3. Het opnemen van trekpaarden in het stamboek blijft mogelijk tot op onbepaalde leeftijd.  

4. 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 

trekpaarden 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.  

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

 

4. Jury  

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

opgenomen zijn in de jurylijst  

 

5. Herkeuring  

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

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

 

 
Rosmalen, november 2022 


