
 

 

Keuringsreglement KVTH  

 

1. Algemeen 

Jaarlijks worden door de KVTH keuringen voor trekpaarden en haflingers georganiseerd. Voor hengsten die in 

aanmerking willen komen als dekhengst wordt daarvoor de Hengstenkeuring in januari gehouden. Daarnaast 

wordt aan kandidaat-dekhengsten de mogelijkheid geboden voor een na- dan wel herkeuring begin maart.  

Zo mogelijk één maal per twee jaar wordt landelijk een Nationale Tentoonstelling/Keuring georganiseerd. 

Voor hengsten tot en met 2 jaar, ruinen en merries wordt per Regio jaarlijks een Centrale Premiekeuring 

georganiseerd die zal plaatsvinden in de periode eind juni tot en met eind oktober.  

Voorwaarde voor deelname aan keuringen georganiseerd door de KVTH is dat het deelnemende paard op 

naam van de eigenaar/inzender staat geregistreerd en de eigenaar/inzender lid is van de KVTH. Indien het 

paard in eigendom is van een combinatie van eigenaren, dient de combinatie lid te zijn van de KVTH en dient 

het paard op naam te staan van de combinatie.  

Een inwoner van een fokgebied buiten Nederland kan alleen met zijn/haar paarden deelnemen aan een KVTH-

keuring mits voor het paard een combinatielidmaatschap is gevormd met een actief lid van de KVTH en het 

dier is overgeschreven op naam van de betreffende combinatie. De Combinatie dient een volledig 

lidmaatschap aan te gaan bij de KVTH waarbij alle correspondentie verloopt via het adres van het Nederlandse 

lid.  

Voor niet leden van de KVTH is deelname mogelijk tegen een aangepast tarief zoals vermeld op de 

tarievenlijst van dat kalenderjaar. 

Voor deze keuringen zijn voor het verkrijgen van uniformiteit door het Hoofdbestuur de volgende regels 

opgesteld: 

1.1. De deelnemende paarden dienen te zijn ingeschreven in de registers van de K.V.T.H., Basissectie 

Klasse 1 of Hoofdsectie klasse 1.  

1.2. De deelnemende paarden dienen op naam te staan van de inzender(s). 

1.3. Inschrijven is betalen. Bij inschrijving verplicht de inzender zichzelf de hieraan verbonden kosten tijdig 

te voldoen. 

1.4. Kosten voor inschrijving zullen nader worden bepaald door het uitvoerend comité. 

1.5. Het uitvoerend comité is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen m.b.t. de rubrieksindeling 

n.a.v. het aantal aanmeldingen c.q. deelnames. 

 

2. Hengstenkeuringen 

2.1 Hengstenkeuring Haflingers 

Rubrieken Haflingers 

1 Hengsten van 3 jaar  

2 Hengsten van 4 jaar  

3 Hengsten van 5 jaar   

4 Hengsten van 6 jaar  

5   Hengsten van 7- en 8-jaar 

6   Hengsten van 9 jaar en ouder  

7   Hengsten voor het leven goedgekeurd  

 

De goedgekeurde hengsten uit deze rubrieken dienen minimaal een stokmaat van 1.40 m te hebben en te 

voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het Reglement Stamboekhuishouding. Vanuit de reguliere 

juryleden worden door het Hoofdbestuur drie juryleden aangewezen welke de beschikbare en nieuw 

aangeboden hengsten zeer kritisch op de kwaliteiten, die deze (kunnen) hebben voor de fokkerij, beoordelen. 

De aangeboden hengsten worden beoordeeld via het 120 punten systeem. De volledige regelgeving voor 

deelname aan deze keuringen staat vermeld in de catalogus van de hengstenkeuring en op www.kvth.nl. 

 

Alleen op deze keuringen worden aan hengsten premies toegekend in de rubrieken 2 tot en met 6. In rubriek 1 

worden de hengsten alleen op kwaliteitsvolgorde geplaatst. Voor het algeheel kampioenschap komen alle 1A 

resp.1B geplaatste paarden uit de rubrieken 2 t/m 7 in aanmerking en daaruit worden één kampioen en één 

reservekampioen gekozen.  

 

 

Koninklijke Vereniging  

“Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger” 



Op de na- en herkeuring worden de hengsten goed dan wel afgekeurd. De hengsten die worden geaccepteerd 

worden niet geprimeerd en niet op kwaliteitsvolgorde geplaatst. 

Voor definitieve goedkeuring dienen alle onderzoeken zoals vermeld in het Reglement Stamboekhuishouding 

te zijn afgerond en uiterlijk 15 mei van dat jaar bekend te zijn bij het algemeen secretariaat.  

De lijst van goedgekeurde hengsten wordt gepubliceerd op de website alsook in het ledenblad. 

 

2.2 Hengstenkeuring Trekpaarden 

Rubrieken Trekpaarden  

1 Hengsten van 3 jaar  

2 Hengsten van 4 jaar  

3 Hengsten van 5 jaar   

4   Hengsten van 6- en 7 jaar  

5   Hengsten van 8 jaar en ouder  

6   Hengsten voor het leven goedgekeurd  

De goedgekeurde hengsten uit deze rubrieken dienen een minimale stokmaat van 1.60 m te hebben en te 

voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het Reglement Stamboekhuishouding. Zij worden aan de hand 

van stokmaat ingedeeld in de volgende maatindeling: 

 

3-jarige hengsten  4- jaar en oudere hengsten 

Kleine maat  1.60 t/m 1.63 m  1.62 t/m 1.65 m 

Middenmaat  1.64 t/m 1.67   1.66 t/m 1.69 m  

Grote maat  1.68 m en groter  1.70 m en groter 

 

Vanuit de reguliere juryleden zijn op de Algemene Ledenvergadering drie juryleden aangewezen welke de 

beschikbare en nieuw aangeboden hengsten zeer kritisch op de kwaliteiten, die deze (kunnen) hebben voor de 

fokkerij, beoordelen. De volledige regelgeving voor deelname aan deze keuringen staat vermeld in de 

catalogus van de hengstenkeuring en op de website. 

Alleen op deze keuringen worden aan hengsten premies toegekend in de rubrieken 2 tot en met 6. In rubriek 1 

worden de hengsten alleen op kwaliteitsvolgorde geplaatst. Voor het algeheel kampioenschap komen alle 1A 

resp.1B geplaatste paarden uit de rubrieken 2 t/m 6 in aanmerking en daaruit worden één kampioen en één 

reservekampioen gekozen.  

Op de na- en herkeuring worden de hengsten goed dan wel afgekeurd. De hengsten die worden geaccepteerd 

worden niet geprimeerd en niet op kwaliteitsvolgorde geplaatst. 

Voor definitieve goedkeuring dienen alle onderzoeken zoals vermeld in het Reglement Stamboekhuishouding 

te zijn afgerond en uiterlijk 15 mei van dat jaar bekend te zijn bij het algemeen secretariaat.  

De lijst van goedgekeurde hengsten wordt gepubliceerd op de website alsook in het ledenblad. 

 

3. Vrijwillig afstammelingenonderzoek 

Hengstenhouders hebben de vrijheid hun hengst al dan niet aan te bieden voor het afstammelingenonderzoek. 

Tijdens een dergelijk onderzoek dienen er minimaal 5 en maximaal 7 nakomelingen, verdeeld over minimaal 

twee jaargangen en in leeftijd minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar oud, getoond te worden aan de hengstenjury 

tijdens een Centrale Premiekeuring. Krijgt de hengst hiervoor een 1e premie dan kan de hengst vanaf 8 jaar 

voor het leven goedgekeurd worden. Indien géén afstammelingen worden getoond, dan dient de hengst 8 keer 

bij de KVTH een volledige goedkeuring conform het Reglement Stamboekhuishouding te hebben ontvangen, 

voordat deze voor het leven goedgekeurd kan worden. Ook als een hengst 8 maal volledig is goedgekeurd bij 

de KMBT of als een hengst in totaal 8 maal volledige goedkeuring heeft ontvangen, waarvan minimaal 2 maal 

bij de KVTH en verder bij een volgens het Reglement Stamboekhuishouding gelijkwaardig aangemerkt 

stamboek, kan de hengst op aanvraag van de eigenaar eveneens worden goedgekeurd voor het leven. 

 

  



  

4. Centrale Premiekeuringen 

Jaarlijks worden door elk van de vier  regio's van de KVTH Centrale Premiekeuringen georganiseerd.  

 

Algemeen  

Alleen op deze keuringen worden aan merries en ruinen premies toegekend. De Regiobesturen kunnen 

besluiten één of meerdere rubrieken in te richten voor paarden ingeschreven in Basissectie dan wel 

Hoofdsectie Klasse 2. Het is verplicht deze paarden in een andere rubriek te beoordelen dan de 

stamboekpaarden. De keuring wordt na de rubrieken 7 t/m 14 afgesloten met de kampioenskeuringen. Indien 

een regio hiertoe besluit worden rubrieken Bestgaand, zowel onder het zadel als aangespannen, uitgeschreven.  

 

Stal-/ Fok-/ Generatiegroepen  

Voor de rubriek stalgroep dienen minimaal 3 paarden van één eigenaar aangeboden te worden. In deze klasse 

staat uniformiteit boven kwaliteit.  

Voor de rubriek fokgroep dienen de paarden, ook minimaal 3, bij één fokker geboren te zijn waarbij de 

paarden niet verplicht in eigendom behoeven te zijn van de fokker. In deze klasse staat kwaliteit boven 

uniformiteit. 

In de rubriek generatiegroep gaat het om minimaal 3 generaties, waarbij de paarden niet verplicht in eigendom 

behoeven te zijn van de fokker.  

 

Merries met afstammelingen  

Voor de rubriek merries met afstammelingen dienen minimaal 2 geregistreerde afstammelingen van de 

betreffende merrie getoond te worden, onafhankelijk van de leeftijd.  

 

Erekampioen  

Oud kampioenen kunnen alleen aan het Erekampioenschap deelnemen. De titel Erekampioen wordt alleen 

toegekend bij deelname van minimaal één oud-Dagkampioen aan deze rubriek. 

 

4.1 Centrale Keuring Haflingers  

Rubrieken Haflingers  

1   Hengstveulens  

2   1-jarige hengsten  

3   Merrieveulens 

     Veulenkampioenschap 

4   1-jarige merries  

5   2-jarige merries  

6   3-jarige merries  

     Jeugdkampioenschap 

7   4-jarige merries  

8   5-jarige merries  

9   6-jarige merries  

10 7-jarige merries   

11 8-jarige merries  

12 9-jarige merries  

13 10-jarige en oudere merries  

14 Ruinen 

15 Stalgroep  

16 Fokgroep  

17 Generatiegroep  

18 Merries met afstammelingen 

     Dagkampioenschap  

19 Erekampioenschap 

20 Hengst met afstammelingen 

 

 

Primering en kampioenschappen 

Paarden komen alleen in aanmerking voor een kampioenschap dan wel reservekampioenschap indien een 

eerste premie is behaald. In alle rubrieken worden de paarden geprimeerd en geplaatst. 

De rubrieken 1 en 3 (veulens) kunnen worden opgesplitst vanaf 10 deelnemers. Voor het algeheel 

veulenkampioenschap komen alle 1A resp.1B geplaatste paarden uit deze rubrieken in aanmerking en wordt 

een algemeen veulenkampioen én een reserveveulenkampioen gekozen. De veulenkampioen neemt niet 

deel aan het jeugdkampioenschap. Per regio worden de vier beste veulens met een eerste premie uit iedere 

rubriek uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring. 

In de rubrieken 2 en 4 t/m 6 wordt één kampioen en één reservekampioen aangewezen. Uit de kampioenen 

en reservekampioenen van deze rubrieken wordt één algemeen jeugdkampioen en één 

reservejeugdkampioen gekozen.  

In de rubrieken voor vier jaar en ouder (7 t/m 14) dienen de  paarden in het stamboek te zijn opgenomen. Voor 

het algeheel dagkampioenschap komen alle 1A resp.1B geplaatste paarden uit deze rubrieken in aanmerking 

en daaruit worden één dagkampioen en één reservekampioen gekozen.  

Op basis van het aantal aanmeldingen in de rubrieken 7 t/m 14 kunnen de Regiobesturen besluiten rubrieken 

samen te voegen dan wel te splitsen.  

  



Merries en ruinen van 3 en 4 jaar die worden opgenomen met 7,6 punten of meer worden uitgenodigd voor 

deelname aan de Nationale Elitekeuring van het jaar waarin de betreffende stamboekopname heeft 

plaatsgevonden. De behaalde punten van deze paarden worden niet bekend gemaakt tijdens de Centrale 

Premiekeuring. 

 

4.2 Centrale Keuring Trekpaarden  

Rubrieken Trekpaarden 

1 Hengstveulens  

2 1-jarige hengsten  

3 Merrieveulens  

4 1-jarige merries  

5 2-jarige merries  

6 3-jarige merries  

   Jeugdkampioenschap 

7 4- en 5-jarige merries  

8 6- en 7-jarige merries   

9   8-jarige en oudere merries  

10 Ruinen  

11 Stalgroep  

12 Fokgroep  

13 Generatiegroep  

14 Merries met afstammelingen  

     Dagkampioenschap  

15 Erekampioenschap  

16 Hengst met afstammelingen 

17 Vierspannen van één eigenaar 

 

De paarden uit de rubrieken 1 t/m 5 worden op maat ingedeeld door de jury “op zicht”. De paarden uit de 

rubrieken 6 t/m 14 worden aan de hand van hun stokmaat zoals bepaald bij de stamboekopname ingedeeld in: 

merries en ruinen vanaf 3 jaar 

Kleine maat  tot 1.64 m      

Grote maat  1.65 m en groter 

 

Primering en kampioenschappen 

Paarden komen alleen in aanmerking voor een kampioenschap dan wel reservekampioenschap indien een 

eerste premie is behaald. In alle rubrieken worden de paarden geprimeerd en geplaatst. 

In de rubrieken 1 t/m 6 wordt één kampioen en één reservekampioen aangewezen. Uit de kampioenen en 

reservekampioenen van deze rubrieken wordt één algemeen jeugdkampioen gekozen.  

In de rubrieken voor vier jaar en ouder (7 t/m 10) dienen de  paarden in het stamboek te zijn opgenomen. Voor 

het algeheel dagkampioenschap komen alle 1A resp.1B geplaatste paarden uit deze rubrieken in aanmerking 

en daaruit worden één dagkampioen en één reservekampioen gekozen.  

Op basis van het aantal aanmeldingen in de rubrieken 7 t/m 10 kunnen de Regiobesturen besluiten rubrieken 

samen te voegen dan wel te splitsen.  

 

5. Stamboekopnames  

Stamboekopnames voor merries en ruinen worden georganiseerd via het regiosecretariaat. De 

stamboekopnames vinden bij voorkeur plaats tijdens de Centrale Keuring van de eigen regio conform het 

Reglement Stamboekhuishouding. Er zijn standaard documenten voor opname en vrijwaring beschikbaar.  

Stamboekopnames geschieden aan de hand van de opnameformulieren van het betreffende ras. Voor opname 

in het stamboek geldt voor haflingers een minimale stokmaat van 1,40 m. en voor trekpaarden minimaal 1,55 

m. 

Van paarden die in het stamboek worden opgenomen wordt het paspoort en bewijs van inschrijving 

ingenomen voor aanpassing van de gegevens op het stamboekkantoor. De eigenaar ontvangt van het 

regiosecretariaat een vrijwaringbewijs als tijdelijke vervanging van het paspoort.  

Herkeuringen zijn niet mogelijk tijdens een Centrale Keuring. Indien blijkt dat een opname een herkeuring 

betreft, zal deze nietig verklaard worden.  

 

5.1 Stamboekopname op een Centrale Keuring 

De stamboekopname vindt plaats in een (aparte) driehoekvormige ring. De opname vormt géén onderdeel van 

de premiekeuring. De paarden dienen apart te worden ingeschreven voor deelname aan zowel premiekeuring 

als stamboekopname. Stamboekopname kan plaatsvinden in een andere regio tegen een aangepast tarief zoals 

vermeld op de tarievenlijst van dat kalenderjaar. Hierbij kan het paard niet deelnemen aan de premiekeuring.  

Voor de stamboekopname op een CK wordt de jury aangewezen door het HB. Zijn er op een CK meer 

juryleden nodig dan is het aan de Regio wie zij verder willen uitnodigen.  

Voorafgaand aan de opname dient het paard door een veterinair/consulent/jurylid te worden gecontroleerd op 

identiteit (aftekeningen en transponder), gebit en te worden gemeten. 

 

  



  

5.2 Stamboekopname aan huis 

Voor paarden die in het stamboek opgenomen moeten worden bestaat de mogelijkheid dit aan huis te laten 

doen tegen een aangepast tarief zoals vermeld op de tarievenlijst van dat kalenderjaar. Aanmelding voor een 

stamboekopname aan huis dient voor 1 september van het jaar ingediend te zijn bij het regiosecretariaat met 

vermelding van de gegevens van het paard (compleet met naam, levensnummer, chipnummer, geboortedatum, 

vader) en eigenaar (met adres en telefoonnummer). Indien het paard op een ander adres staat dan waar de 

eigenaar staat ingeschreven, dient dit bij aanmelding te worden doorgegeven.  

Voor opname aan huis worden de juryleden en (eventuele) consulent aangewezen door het Regiobestuur. 

Voorafgaand aan de opname dient het paard te worden gecontroleerd op identiteit (aftekeningen en 

transponder), gebit en te worden gemeten. De stamboekopname zal uiterlijk 1 november van dat jaar 

plaatsvinden zodat het stamboekkantoor de opnames in datzelfde kalenderjaar kan afronden. 

Haflingers die aan huis worden opgenomen ontvangen geen uitnodiging voor de Elitekeuring. 

 

 

6. Nationale Tentoonstelling 

Zo mogelijk één maal per twee jaar wordt een Nationale Tentoonstelling/Keuring georganiseerd waar zowel 

hengsten als merries van alle leeftijden hun kwaliteit kunnen meten en waar de titel Nationaal Kampioen 

Hengst dan wel Merrie wordt vergeven.  

De paarden worden op deze keuring op kwaliteitsvolgorde geplaatst maar niet geprimeerd. 

 

Voor deze keuring is het volgende Reglement vastgesteld:    

Rubrieken Trekpaarden Rubrieken Haflingers 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

17 

18 

 

 

 

14 

15 

16 

 

Hengsten van 3 jaar  

Hengsten van 4 jaar  

Hengsten van 5 jaar 

Hengsten van 6 jaar 

Hengsten van 7 jaar 

Hengsten van 8 jaar en ouder  

Merries van 1 jaar  

Merries van 2 jaar 

Merries van 3 jaar  

Merries van 4 jaar  

Merries van 5 jaar 

Merries van 6 en 7 jaar 

Merries van 8 t/m 14 jaar 

Merries van 15 jaar en ouder 

Ruinen van 3 jaar en ouder 

 

Rubrieken voor merries met 

zogende veulens: 

Merries van 4 en 5 jaar  

Merries van 6 en 7 jaar  

Merries van 8 t/m 14 jaar 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

Hengsten van 3 jaar  

Hengsten van 4 jaar  

Hengsten van 5 jaar 

Hengsten van 6 jaar 

Hengsten van 7 jaar en ouder 

Merries van 1 jaar  

Merries van 2 jaar 

Merries van 3 jaar 

Merries van 4 jaar  

Merries van 5 jaar 

Merries van 6 jaar 

Merries van 7 jaar 

Merries van 8 jaar 

Merries van 9 jaar 

Merries van 10 t/m 19 jaar 

Merries van 20 jaar en ouder 

Ruinen van 3 jaar en ouder 

Trekpaarden en Haflingers 

36 

37 

38

39 

40 

41 

 

Stalgroep 

Fokgroep  

Generatiegroep  

Hengst met afstammelingen 

Merries met afstammelingen  

Vierspannen van één eigenaar    

  

Kampioenschap Hengsten 

Kampioenschap Merries 

 

Ter Opluistering 

 

 

  



6.1 Reglement Nationale Tentoonstelling: 

Exterieurkeuring 

Artikel 1: Algemeen 

1.1. De deelnemende paarden dienen te zijn ingeschreven in de registers van de K.V.T.H., Basissectie 

Klasse 1 of Hoofdsectie klasse 1.  

1.2. De deelnemende paarden dienen op naam te staan van de inzender(s). 

1.3. Alle deelnemende paarden dienen voorzien te zijn van alle mogelijke bewijsdocumenten zoals deze in 

Nederland vereist zijn. 

1.4. Kosten voor inschrijving zullen nader worden bepaald door het uitvoerend comité. 

1.5. Bij inschrijving verplicht de inzender zichzelf de hieraan verbonden kosten tijdig te voldoen.   

1.6. Het uitvoerend comité is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen m.b.t. de rubrieksindeling 

n.a.v. het aantal aanmeldingen c.q. deelnames. Rubrieken van 14 paarden of meer kunnen, door het 

uitvoerend comité, worden opgesplitst o.b.v.  

 catalogusnummer. Rubrieken kleiner dan 3 deelnemers kunnen worden samengevoegd. 

1.7.  Voor merries van 1, 2 en 3 jaar zal een jaargangkampioene worden aangewezen. 

1.8. Paarden van 4-jaar en ouder die in de rubriek een 1A premie hebben behaald, mogen deelnemen aan het 

Nationaal Kampioenschap. 

1.9. Paarden van 4 jaar en ouder die in de rubriek een 1B premie hebben behaald, kunnen meedingen voor 

het Nationaal Reserve Kampioenschap.   

1.10. Oud-kampioenen kunnen uitsluitend inschrijven voor de rubriek “Ter Opluistering”. 

1.11. Begeleiders dienen in het wit te zijn gekleed, d.w.z. een witte blouse, witte broek met witte schoenen. 

1.12. De deelnemende paarden dienen vanaf donderdag 18.00 uur tot zaterdag 15.00 uur op het 

keuringsterrein aanwezig te zijn  

1.13. Voor alle paarden die deelnemen aan één van de rubrieken 1 t/m 35 geldt de verplichting om ten tijde 

van het gehele evenement, d.w.z. op het terrein aanwezig te zijn. Het uitvoerend comité kan hierop 

o.b.v. steekproeven controleren. Indien  overtredingen worden geconstateerd is het uitvoerende comité 

bevoegd sancties te stellen waaronder uitsluiting van deelname. Uitgezonderd daarvan zijn de paarden 

die alleen deelnemen aan de rubrieken 36 t/m 41, 

1.14. Indien, in bepaalde gevallen, dit reglement niet voorziet, beslist het uitvoerend comité. 

 

Artikel 2: Hengsten 

2.1.  Alleen hengsten die bij de K.V.T.H. volledig zijn goedgekeurd voor de Nederlandse dekdienst kunnen  

deelnemen aan de voornoemde rubrieken. 

2.2. Voor Trekpaardhengsten wordt voor de maatindeling de stokmaat zoals bepaald tijdens de 

hengstenkeuring aangehouden en geldt de volgende indeling:  

- Kleine maat: 1.67 m. en kleiner      

- Grote maat: 1.68 m. en groter 

 

Artikel 3:  Merries 

3.1.  Merries van 3 jaar en ouder dienen voorafgaand aan de Nationale Tentoonstelling te zijn opgenomen in 

het stamboek alvorens deel te mogen nemen. Voor merries van 3 jaar, waarvan de eigenaar woont in een 

Regio waarvan de centrale keuring datzelfde jaar ná de Nationale Tentoonstelling zal plaatsvinden, 

bestaat dispensatie. Voor deze merries is het niet mogelijk om ten tijde van de Nationale  

Tentoonstelling in het stamboek opgenomen te zijn. Bij deelname is de eigenaar verplicht deze merrie 

nog dat jaar tijdens de betreffende centrale keuring of een keuring aan huis alsnog aan te bieden voor 

stamboekopname.  

3.2. Trekpaardmerries van eigenaren volgens artikel 3.1. zullen worden gemeten op de avond voorafgaand 

aan de keuringsdag.  

3.3. Voor Trekpaardmerries van 3-jaar en ouder wordt voor de maatindeling de stokmaat zoals bepaald 

tijdens de stamboekopname aangehouden en geldt de volgende indeling:  

- Kleine maat: 1.64 m. en kleiner      

- Grote maat: 1.65 m. en groter 

3.4. Voor de 1- en 2-jarige trekpaardmerries zal de maatindeling plaatsvinden op basis van evenredigheid, 

door de juryleden te bepalen voor aanvang van de rubriek.      

3.5. Voor merries van 3-jaar en ouder die zijn ingeschreven in de kleine- of middenmaat wordt de 

mogelijkheid geboden de merrie te laten nameten op de avond voorafgaand aan de keuringsdag. De 

nieuwe stokmaat is dan bepalend voor de maatindeling en deze zal worden verwerkt in de registers van 

het stamboek. 

3.6. Merries aangegeven in de rubriek met zogende veulens, die tijdens het evenement géén zogend veulen 

hebben worden overgeplaatst naar de desbetreffende rubriek voor merries zonder zogende veulens. 

3.7. De aanwezige veulens van deelnemende merries dienen opgenomen c.q. aangemeld te zijn in de 

registers van de K.V.T.H. 



  

Artikel 4:  Fokgroepen 

4.1. Een fokgroep wordt gevormd door minimaal 3 paarden die bij één fokker geboren zijn en waarbij de 

paarden niet verplicht in eigendom behoeven te zijn van de fokker.  

4.2. De fokker is de inzender. 

4.3. Van de paarden in de groep dient minimaal de helft, afgerond naar boven, deel te nemen aan de 

exterieurkeuring. Hiervoor gelden dan ook de regels, zoals omschreven in artikel 1 en 2 van dit 

reglement. 

4.4. Inschrijving voor deze rubriek is kosteloos. 

4.5 In deze klasse staat kwaliteit boven uniformiteit. 

 

Artikel 5:  Stalgroepen 

5.1 Een stalgroep wordt gevormd door minimaal 3 paarden van 1 jaar en ouder van  één eigenaar.  

5.2. Alle paarden in de groep dienen deel te nemen aan de exterieurkeuring. Hiervoor gelden dan ook de 

regels, zoals omschreven in artikel 1 en 2 van dit reglement. 

5.3. De eigenaar is de inzender. 

5.4.  Inschrijving voor deze rubriek is kosteloos.  

5.5. In deze klasse staat uniformiteit boven kwaliteit.  

 

Artikel 6:  Generatiegroepen 

6.1 Een generatiegroep wordt gevormd door minimaal 3 paarden van 1 jaar en ouder waarbij de paarden 

niet verplicht in eigendom behoeven te zijn van de eigenaar van het oudste dier.  

6.2. De paarden dienen een rechtstreekse afstammeling te zijn van de generatie ervoor.  

6.3. Van de paarden in de groep dient minimaal de helft, afgerond naar boven, deel te nemen aan de 

exterieurkeuring. Hiervoor gelden dan ook de regels, zoals omschreven in artikel 1 en 2 van dit 

reglement.  

6.3. De eigenaar van het oudste dier (stammoeder) is inzender. 

6.4. Alleen het jongste dier mag een hengst zijn. 

6.5. Inschrijving voor deze rubriek is, indien minimaal twee paarden van deze groep deelnemen aan de 

exterieurkeuring, kosteloos.  

6.6.  Indien niet kan worden voldaan aan art. 6.5. zijn de kosten voor inschrijving van deze rubriek €100,-. 

 

Artikel 7: Vierspannen 

7.1. Deelname is uitsluitend mogelijk indien minimaal 2 paarden deelnemen aan de exterieurkeuring. 

Hiervoor gelden dan ook de regels, zoals omschreven in artikel 1 en 2 van dit reglement. 

7.2. Paarden dienen minimaal de leeftijd van 2 jaar te hebben. 

7.3. Inschrijving voor deze rubriek is kosteloos. 

 

Artikel 8: Merries met afstammelingen 

8.1. Het minimaal aantal te tonen nakomelingen is 3 paarden. 

8.2. Het maximaal aantal te tonen nakomelingen is 10 paarden. 

8.3. Nakomelingen dienen minimaal de leeftijd te hebben van 1 jaar. 

8.4. De eigenaar van de merrie die afstammelingen toont is inzender. 

8.5. De opgave van nakomelingen dient uiterlijk op vrijdag van het evenement voor 19.00 uur bij het 

tentoonstellingsecretariaat plaats te vinden. 

8.6. Inschrijving voor deze rubriek is kosteloos indien minimaal de helft van het aantal  

 nakomelingen deelneemt aan de exterieurkeuring, naar boven afgerond.  

8.7. Indien niet kan worden voldaan aan art. 8.6. zijn de kosten voor inschrijving van deze rubriek €100,-. 

 

Artikel 9: Hengst met afstammelingen 

9.1. Minimaal aantal te tonen nakomelingen is 5 paarden. 

9.2. Maximaal aantal te tonen nakomelingen is 10 paarden. 

9.3. Nakomelingen dienen minimaal de leeftijd te hebben van 1 jaar. 

9.4. De opgave van nakomelingen dient uiterlijk op vrijdag van het evenement voor 19.00 uur bij het 

tentoonstellingsecretariaat plaats te vinden. 

9.5. De eigenaar van de hengst die afstammelingen toont is inzender. 

9.6. Inschrijving voor deze rubriek is, indien minimaal de helft, naar boven afgerond, van het aantal 

nakomelingen deelneemt aan de exterieurkeuring, kosteloos.  

9.7. Indien niet kan worden voldaan aan art. 9.6. zijn de kosten voor inschrijving van deze rubriek €200,-. 

 

 



7. Nationale Elite- en Veulenkeuring 

Ieder jaar wordt een Nationale Elite- en Veulenkeuring georganiseerd waarvoor de titels Nationaal Kampioen 

Hengst- c.q. Merrieveulen en mogelijk Elitemerrie worden vergeven.  

De paarden worden op deze keuring op kwaliteitsvolgorde geplaatst maar niet geprimeerd. 

 

Rubrieken Nationale Elite- en Veulenkeuring 

1 

2 

3 

4 

Hengstveulens  

Merrieveulens  

Merries van 3 jaar 

Merries van 4 jaar  

 

Artikel 1: Algemeen 

1.1. De deelnemende paarden dienen te zijn geselecteerd op de Centrale Keuringen van hetzelfde 

kalenderjaar conform 4.1. Centrale Keuring van dit keuringsreglement. 

1.2. De deelnemende paarden dienen op naam te staan van de inzender(s). 

1.3. Alle deelnemende paarden dienen voorzien te zijn van alle mogelijke bewijsdocumenten zoals deze in 

Nederland vereist zijn. 

1.4. Kosten voor inschrijving zullen nader worden bepaald door het uitvoerend comité. 

1.5. Bij inschrijving verplicht de inzender zichzelf de hieraan verbonden kosten tijdig te voldoen.   

1.6. Bij de hengstveulens worden één Kampioen en één Reservekampioen aangewezen. 

1.7. Bij de merrieveulens worden één Kampioen en één Reservekampioen aangewezen. 

1.8. De merries van 3- en 4-jaar die door de jury worden beoordeeld met 7,9 punten of meer ontvangen het 

Elitepredicaat. 

1.9.  Alleen uit de onder 1.8. genoemde paarden zal een Kampioen en Reservekampioen worden 

aangewezen.  

1.10.  Indien geen Elitemerries worden aangewezen wordt geen Kampioenschap toegekend.  

1.11. Begeleiders dienen in het wit te zijn gekleed, d.w.z. een witte blouse, witte broek met witte schoenen. 

1.12. Indien, in bepaalde gevallen, dit reglement niet voorziet, beslist het uitvoerend comité. 

 

8. Fokdagen 

Naast de bovenstaande KVTH-keuringen worden zogenaamde “fokdagen” georganiseerd. Dat gebeurt echter 

niet onder de KVTH-vlag maar op eigen initiatief van en door liefhebbers. De paarden mogen op deze 

keuringen alleen op kwaliteitsvolgorde worden geplaatst maar niet worden geprimeerd. Dat recht is alleen aan 

de door de KVTH te organiseren Hengstenkeuring en de Centrale Keuringen toegekend. 

 

 

Vastgesteld door het Hoofdbestuur van de KVTH 

 

 

Rosmalen, maart 2023 


