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Artikel 1. Inleidende bepalingen 

Dit keuringsreglement neemt de terminologie over van de statuten en de daarop rustende 
reglementen van de vereniging “Het Groninger Paard” (GrP). 
 
Artikel 2. Keuringen algemeen 

Dit keuringsreglement regelt de keuring van hengsten en merries voor opname in de boeken en 
registers van het stamboek, de keuring van hengsten voor dekking van merries, de keuring van 
ruinen en de keuring voor onderscheidingen, door of namens de vereniging te verlenen. 
 
Bij keuring zal behalve met het exterieur en de bewegingen, ook rekening worden gehouden met het 
karakter, de afstamming, de gezondheid en de stokmaat evenals met de resultaten van officiële 
verrichtingsproeven en de fokwaarde, inclusief eventuele erfelijke gebreken. 
 
Artikel 3. Keuringscommissies 
 
3.1 Voor hengsten 
De keuringen voor opname van hengsten in de stamboeken en registers worden opgedragen aan een 
keuringscommissie van drie personen. De commissie bestaat uit de volgende leden: 

a. De inspecteur 
b. Twee keuringscommissieleden, gekozen volgens artikel 16 van het huishoudelijk reglement. 

Ook worden voor deze commissies plaatsvervangende leden aangewezen, eveneens volgens 
artikel 16 van het huishoudelijk reglement. 

 
3.2 Voor merries en ruinen 
De keuringen voor opname van merries en ruinen in de stamboeken en registers worden opgedragen 
aan de inspecteur, zo mogelijk ter zijde gestaan door ten hoogste drie keuringscommissieleden. Zij 
vormen gezamenlijk de keuringscommissies. Ook worden voor deze commissies tenminste twee 
plaatsvervangende leden benoemd. 
 
Artikel 4. Verkiezing van leden keuringscommissies 
 
4.1 De inspecteur 
De inspecteur is ambtshalve lid van alle keuringscommissies en wordt niet gekozen, maar benoemd 
door het bestuur volgens art. 27 van de statuten. Deze benoeming is voor de duur van twee jaar, 
waarna de inspecteur opnieuw kan worden benoemd. 
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4.2 De overige leden 
De overige leden en plaatsvervangende leden van de keuringscommissies worden op voordracht van 
het  bestuur -na advies van de foktechnische commissie- gekozen door de Algemene Vergadering. De 
inspecteur wijst één van de keuringscommissieleden aan als voorzitter. De zittingsperiode van 
commissieleden bedraagt twee jaar, waarna de aftreding plaatsvindt volgens een door het bestuur 
vast te stellen rooster van aftreding. Een periodiek aftredend lid van een keuringscommissie is direct 
herkiesbaar. 
 
Artikel 5. Regeling van de stamboekkeuring van hengsten 

Het bestuur regelt tijd en plaats van keuring en herkeuring voor stamboekopname van hengsten en 
zorgt dat daarvan tijdig mededeling wordt gedaan aan belanghebbenden; en publiceert deze zo 
mogelijk minstens 30 dagen tevoren in het verenigingsorgaan. 
 
Artikel 6. Regeling van de stamboekkeuring van merries en ruinen 

Het bestuur regelt tijd en plaats van zowel regionale als nationale keuringen van merries en ruinen 
en zorgt dat daarvan tijdig mededeling wordt gedaan aan belanghebbenden; en publiceert deze zo 
mogelijk minstens 30 dagen tevoren in het verenigingsorgaan. 
 
Artikel 7. Inschrijving in het stamboek 

De keuringen voor stamboekopname van hengsten, merries en ruinen vinden minstens één maal per 
jaar plaats. 
 
Artikel 8. Opgave voor keuringen 

Hengsten, merries en ruinen moeten vóór de -door het bestuur- vastgestelde data bij het 
stamboeksecretariaat worden opgegeven voor de keuring op de daarvoor aangegeven wijze.  

 
Artikel 9. Keuring en herkeuring van hengsten 
 
9.1 Keuringscommissie 
De keuring van hengsten voor stamboekopname (art. 19)  zal worden verricht door de commissie 
zoals bedoeld in artikel 4.  
 
9.2 Opgave van redenen bij niet goedkeuring 
De eigenaar van een niet-stamboekwaardig geachte hengst kan direct na afloop van de keuring aan 
de voorzitter van de keuringscommissie mondeling opgave van reden(en) vragen, die aanleiding tot 
niet-inschrijving heeft (hebben) gegeven. Deze opgave van reden(en) kan per aangetekend schrijven 
worden bevestigd, als de eigenaar daartoe bij het stamboeksecretariaat een verzoek indient binnen 8 
dagen na de dag van de keuring.   
 
9.3 Aanvragen herkeuring 
De eigenaar of geregistreerde houder van een hengst, die niet is geaccepteerd voor goedkeuring, kan 
binnen 8 dagen na de keuring schriftelijk herkeuring aanvragen bij het bestuur. Deze herkeuring 
wordt gehouden gelijktijdig met de nakeuring. Inschrijfformulieren voor de her- en nakeuring kunnen 
worden aangevraagd bij de stamboekadministratie. Het bedrag dat voor herkeuring verschuldigd is 
zal worden bepaald volgens artikel 15 van het stamboekreglement. Dit bedrag moet bij de aanvraag 
worden voldaan op de daarvoor aangegeven wijze. 
 
9.4 Restitutie inschrijfgeld herkeuring 
Als een hengst bij herkeuring wordt ingeschreven in het stamboek, dan betaalt de vereniging het 
bedrag voor de herkeuring (zoals bedoeld in artikel 9.3) terug aan de eigenaar.   
 



  
KEURINGSREGLEMENT VERENIGING HET GRONINGER PAARD 

pagina 3 van 13 

9.5. Nakeuring 
Inschrijving voor de nakeuring is opengesteld voor hengsten die niet op de hengstenkeuring konden 
verschijnen, indien: 

1. Uit een schriftelijk te overleggen veterinaire verklaring blijkt dat dat het om veterinaire 
redenen niet mogelijk is geweest om de hengst op de hengstenkeuring te laten verschijnen 
en het paard uiterlijk op de keuringsdag is afgemeld 

2. Er sprake is van een door het bestuur te beoordelen geval van overmacht 
 
9.6 Na- en herkeuringscommissie 
De nakeuring of herkeuring van een hengst, bedoeld in artikel 9.5 en 9.3, zal worden verricht door 
een keuringscommissie van drie personen. De na- en herkeuringscommissie wordt benoemd door 
het bestuur uit de leden en de plaatsvervangende leden, zoals genoemd in artikel 4 van het 
keuringsreglement.  Hoogstens één lid van de na- en herkeuringscommissie mag zitting hebben 
gehad in de keuringscommissie die de betreffende hengst niet-stamboekwaardig heeft verklaard. 
 
Artikel 10. Keuring en herkeuring van merries en ruinen 
 
10.1 Keuringscommissie 
De keuring van merries en ruinen (zie art. 28 en 29) zal worden verricht door de commissie zoals 
bedoeld in artikel 4 van het keuringsreglement . 
 
10.2 Opgave van redenen bij niet goedkeuring 
De eigenaar (of diens gemachtigde) van een niet-stamboekwaardig geachte merrie of ruin kan direct 
na afloop van de keuring aan de voorzitter van de keuringscommissie mondeling opgave van 
reden(en) vragen, die aanleiding tot niet-inschrijving heeft (hebben) gegeven. 
 
10.3 Aanvragen herkeuring 
Binnen 14 dagen na de dag van keuring kan de eigenaar van deze merrie of ruin bij het 
stamboeksecretariaat herkeuring aanvragen. Het bedrag dat voor herkeuring verschuldigd is, zal 
worden bepaald volgens artikel 15 van het stamboekreglement van de vereniging. Dit bedrag moet 
bij de aanvraag worden voldaan op de daarvoor aangegeven wijze. 
 
10.4 Restitutie inschrijfgeld herkeuring 
Als een merrie of ruin bij herkeuring wordt ingeschreven in het stamboek, dan betaalt de vereniging 
het bedrag voor de herkeuring (zoals bedoeld in artikel 10.3) terug aan de eigenaar.   

 
10.5 Herkeuringscommissie 
De herkeuring van een merrie of ruin, bedoeld in artikel 10.3, zal worden verricht door een 
herkeuringscommissie van drie personen. De herkeuringscommissie wordt benoemd door het 
bestuur uit de leden en de plaatsvervangende leden, zoals genoemd in artikel 4 van het 
keuringsreglement.  Hoogstens één lid van de herkeuringscommissie mag zitting hebben gehad in de 
keuringscommissie die de betreffende merrie of ruin niet-stamboekwaardig heeft verklaard. 
 
10.6 Tweede stamboekkeuring van een merrie of ruin 
Een merrie of ruin mag opnieuw voor stamboekopname worden aangeboden volgens artikel 6 en 
artikel 17. De beoordeling komt in de plaats van die bij de eerste opname. 
 
Artikel 11. Herkeuring voor niet-stamboekwaardig geachte paarden 

Er bestaat voor niet-stamboekwaardig geachte hengsten, merries en ruinen geen mogelijkheid tot 
een tweede herkeuring in het jaar van herkeuring. Nadien kan weer aan de keuring worden 
deelgenomen volgens artikel 8 van het keuringsreglement. 
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Artikel 12. Extra keuringen van paarden 

In bijzondere gevallen kan een extra keuring worden aangevraagd en toegestaan. De aanvraag moet 
worden ingediend zoals vermeld in artikel 8. Een extra keuring kan slechts worden toegestaan: 

a. Wanneer uit een schriftelijk te overleggen veterinaire verklaring blijkt dat het om veterinaire 
redenen niet mogelijk is geweest om het paard op de in artikel 8 bedoelde keuringen te laten 
verschijnen en het paard uiterlijk op de keuringsdag zelf is afgemeld 

b. In een, door het bestuur te beoordelen, geval van overmacht. 
 
Artikel 13. Inschrijfgeld extra keuring 

Bij inwilliging van een aangevraagde extra keuring is een bedrag verschuldigd dat wordt vastgesteld 
volgens artikel 15 van het stamboekreglement. Dit bedrag moet bij de aanvraag worden voldaan op 
de daarvoor aangegeven wijze. Het bestuur is gerechtigd gedeeltelijke of gehele kwijtschelding te 
verlenen van het te betalen bedrag. 
 
Artikel 14. Onderscheidingen 

Bekronings- en onderscheidingspredicaten voor hengsten, merries en ruinen kunnen worden 
verleend voor de stamboeken en registers genoemd in artikel 2.1, lid 2 t/m 6 van het 
stamboekreglement. Bekroningspredicaten voor hengsten en merries kunnen worden verleend voor 
de veulenboekregisters genoemd in artikel 2.1 lid a, b, c, d en e van het stamboekreglement. 
 
Artikel 15. Beoordelingscriteria bij stamboekopname en keuringen 

Stamboekopname voor merries en ruinen vindt alleen plaats op de regionale keuringen. De 
onderstaande beoordelingscriteria zijn van toepassing bij stamboekopname en keuringen, op 
regionale keuringen en op de nationale keuring voor veulens, jaarlingmerries en tweejarige merries 
geregistreerd in de veulenregisters en voor driejarige en oudere merries en ruinen geregistreerd in 
één van de registers van de vereniging na stamboekopname zoals genoemd in artikel 13 van het 
stamboekreglement. 
 
Verder zijn de criteria van toepassing op de keuring voor tweejarige hengsten en reeds eerder 
goedgekeurde stamboekhengsten, eveneens volgens artikel 13 van het stamboekreglement. 
 
Gemiddeld: Exterieur (1 t/m 5); Beweging (6 t/m 10) 
Totaal aantal punten (1 t/m 10) 

1. Type 
2. Bouw (hoofd, nek, hals, schouder, schoft, rug / lendenen en kruis en breedte/diepte) 
3. Voorbenen 
4. Achterbenen 
5. Hardheid 
6. Stap 
7. Draf 
8. Stuwkracht c.q. Draagkracht 
9. Souplesse/Schoudervrijheid 
10. Correctheid 
 

Hengsten moeten tijdens keuring(en) zowel aan de hand als los voorgesteld worden en met het vrij 
bewegen kan naast de stap en de draf, ook de galop getoond worden. 
 

Bij stamboekopname wordt lineair gescoord voor paarden die worden ingeschreven in Stamboek, 
Fokstamboek, Sportstamboek en Hulpstamboek. Het paard wordt gemeten (stokmaat, pijpomvang, 
borstomvang); ook worden stap en draf op verharde bodem beoordeeld. 



  
KEURINGSREGLEMENT VERENIGING HET GRONINGER PAARD 

pagina 5 van 13 

Artikel 16. Beoordeling bij keuringen en stamboekopname 
 
16.1 Algemeen 
De paarden die gekeurd worden volgens de criteria genoemd in artikel 15 worden per onderdeel 
gewaardeerd met een cijfer. De cijfers, per onderdeel behaald, worden opgeteld tot een totaal aantal 
punten. 
 
16.2 Te behalen punten bij keuringen (zie ook artikel 15) 
Punten: > = 70  1e premie 
 60 t/m 69 2e premie 
 55 t/m 59 3e premie 
 < 55  geen premie 
 
16.3 Cijferlijst 
10   uitstekend   5   onvoldoende 
9     zeer goed   4   ruim onvoldoende 
8     goed   3   tamelijk slecht 
7     ruim voldoende  2   slecht 
6     voldoende   1   zeer slecht 
 
Artikel 17. Minimumeisen voor stamboekopname van merries  

a. De minimumleeftijd is 33 maanden. 
b. Bij merries geldt een minimaal te behalen aantal punten van 55. 
c. De minimum stokmaat voor merries bij stamboekopname is 1.57 m. 
d. Er kan een nader onderzoek ingesteld worden naar de gezondheidstoestand van de merries. 

 
Artikel 18. Minimumeisen voor stamboekopname van ruinen 

a. De minimumleeftijd is 33 maanden. 
b. Bij ruinen geldt een minimaal te behalen aantal punten van 55. 
c. De minimum stokmaat voor ruinen bij stamboekopname is 1.58m op 3-jarige leeftijd en 1.60m 

voor ruinen van 4 jaar en ouder. 
 
Artikel 19. Minimumeisen voor stamboekopname van hengsten 
 
19.1 Toelatingseisen aanbieden hengsten voor de keuring tot stamboekhengst 
De hengstenkeuring vindt plaats onder de statuten en alle reglementen van het GrP, met name 
stamboek- en keuringsreglementen. Eigenaren of geregistreerde houders van de te keuren hengsten 
moeten lid zijn van de vereniging. 
 
19.2 Toelatingseisen keuring 

a. Toegelaten tot de keuring worden:  
1) hengsten die staan ingeschreven in een van de registers van de vereniging;  
2) hengsten die staan ingeschreven in één van de stamboeken van een door het GrP erkende 

vereniging en voldoen aan de eisen zoals gesteld in het keurings- en stamboekreglement. 
Verder kan het bestuur op advies van de foktechnische commissie hengsten toelaten die niet 
aan deze voorwaarden voldoen, maar wel passen binnen de fokkerij van het Groninger paard. 

b. De hengsten die deelnemen aan rubriek B dienen 3 jaar oud te zijn, gerekend vanaf 1 januari 
van het geboortejaar.  
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19.3 Keuringsrubrieken 
- rubriek A : 2-jarige hengsten, gerekend vanaf 1 januari van het geboortejaar  
- rubriek B : nog niet eerder tot stamboekhengst gekeurde hengsten 
- rubriek C1 : hengsten die het jaar voorafgaand aan de keuring zijn goedgekeurd als        

stamboekhengst  
- rubriek C2 : stamboekhengsten t/m 15 jaar  
- rubriek C3 : stamboekhengsten die conform artikel 20 zijn vrijgesteld van presentatie 
- rubriek D : hengsten gesloten NeWP boek en eventueel van andere, erkende stamboeken. 

 
Wanneer hengsten uit rubriek D gekeurd worden volgens de normen van het GrP, dan kunnen ze 
gekeurd worden in rubriek B. Als ze blijken te voldoen aan de normen zoals gesteld in het 
keuringsreglement, dan worden ze opgenomen als GrP stamboekhengst. 
 
19.4 Identificatie 
Hengsten dienen geïdentificeerd te kunnen worden middels een door het oorspronkelijke stamboek 
van registratie afgegeven paspoort met daarin; 

- naam en geboortedatum 
- kleur en signalement 
- chipnummer 
- levensnummer 

 
19.5 Stokmaat 
Hengsten aangeboden in rubriek B dienen op 3-jarige leeftijd een minimum stokmaat te hebben van 
158 centimeter om in aanmerking te komen voor stamboekinschrijving. Voor hengsten van 4 jaar en 
ouder is de minimum stokmaat 160 cm. Op 6-jarige leeftijd worden de goedgekeurde 
stamboekhengsten opnieuw gemeten en deze maat komt op het stamboekpapier.  
 
19.6 Keuring 
Van rubriek A en B worden eerst de stamboekgegevens gecontroleerd. Daarna volgt het meten, dat 
bestaat uit het opnemen van de stokmaat, de borstomvang en de pijpomvang, alles gemeten in 
centimeters. Deze hengsten worden daarna op de straat beoordeeld in stand, stap en draf voor de 
lineaire score. Hierna volgen in de binnenmanege stap en draf aan de hand, met aansluitend 
beoordeling van de draf en eventueel galop bij het vrij bewegen. 
 
De goedgekeurde hengsten van rubriek C worden in de binnenmanege aan de hand beoordeeld in 
stand, stap en draf en daarna eveneens bij het vrij bewegen op draf en eventueel galop. De 
keuringscommissie is bevoegd voor deze hengsten een aanvullende keuring op de straat te houden. 
 
19.7 Waardering van de hengsten 
De  hengsten uit rubriek A en B worden beoordeeld op tien onderdelen, waarvoor punten van 1 tot 
10 worden gegeven (zie artikel 15 en 16). Voor voorlopige goedkeuring van een hengst uit rubriek B 
is minimaal 70 punten nodig, waarbij voor type minimaal een 7 wordt gegeven. Als daarvoor 
zwaarwegende argumenten zijn, kan de keuringscommissie besluiten om een hengst met een 
minimum van 65 punten aan te wijzen. De opgemaakte rapportages zijn voor de eigenaren of 
geregistreerde houders van de hengsten beschikbaar.  
 
  



  
KEURINGSREGLEMENT VERENIGING HET GRONINGER PAARD 

pagina 7 van 13 

19.8 Veterinaire onderzoeken 
Hengsten uit rubriek B moeten na voorlopige goedkeuring veterinair onderzocht worden bij de 
Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, voordat tot inschrijving in het stamboek kan worden 
overgegaan. Dit betreft een klinisch onderzoek, een röntgenologisch onderzoek, een 
spermaonderzoek en een onderzoek naar cornage. De resultaten van de veterinaire onderzoeken 
moeten uiterlijk 1 mei van het betreffende jaar bij de stamboekadministratie zijn ingeleverd. 
Daarnaast moet DNA-onderzoek worden uitgevoerd om de afstamming van de hengsten te 
verifiëren.  
 
Op grond van de onderzoeksresultaten beslist het bestuur van de vereniging of de hengst in het 
stamboek wordt ingeschreven en een dekvergunning krijgt voor datzelfde jaar. Mocht de eigenaar/ 

geregistreerde houder van de hengst deze op enig moment uit de keuringsprocedure terugtrekken, 
dan beschouwt Vereniging Het Groninger Paard de hengst als niet goedgekeurd.    
 
19.8.1. Klinisch onderzoek 
In het klinisch onderzoek worden de ogen, mond en hart van de hengsten beoordeeld, evenals 
indaling en omvang van de testikels. De uitslag van het klinisch onderzoek is acceptabel wanneer op 
alle onderdelen een beoordeling ‘normaal’ is gegeven.  
 
19.8.2. Röntgenologisch onderzoek 
De uitslag van het röntgenonderzoek is acceptabel als alle onderdelen met goed of voldoende (klasse 
0, 1 en 2) en (-) = (negatief, niet aangetoond) A of B zijn afgesloten. 
Klasse 0: Gaaf of vrijwel gaaf 
Klasse 1: Goed 
Klasse 2: Voldoende 
Klasse 3: Zwak 
Klasse 4: Slecht tot zeer slecht 
 

VOORBENEN Rechts Links 

Hoefkatrol (straalbeen) 0 - 1 -2 0 – 1 - 2 
Sesambeentjes 0 - 1 -2 0 – 1 - 2 
Artrose kootgewricht 0 - 1 -2 0 – 1 - 2 
   

ACHTERBENEN Rechts Links 

Sprong – spat 0 - 1 -2 0 – 1 - 2 
Sprong – osteochondrose (-) (neg.)klasse A-B (-) (neg.)klasse A-B 
Knie – osteochondrose 
Osteochondrose kogel                

(-) (neg.)klasse A-B 
Klasse A-B-C-D-E  
(geen selectie) 

(-) (neg.)klasse A-B 
 

Bij dit onderzoek rapporteert de Faculteit Diergeneeskunde eventuele kenmerken. Eventuele 
kenmerken zijn aanvullende constateringen, die ertoe kunnen leiden dat het röntgenologisch 
onderzoek niet met voldoende resultaat wordt afgerond. 
 
19.8.3. Spermaonderzoek 
De spermakwaliteit moet voldoende zijn, dit wil zeggen van twee sprongen (op één dag met een 
vastgestelde tussentijd) een gemiddelde van > 2000 TNB (totaal aantal normaal bewegende 
zaadcellen). 
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19.8.4. Onderzoek naar cornage 
Bij het cornageonderzoek beslist de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht over de acceptatie volgens 
de door hen gestelde normen. 
 
19.8.5. DNA-onderzoek 
Na voorlopige goedkeuring van de hengst zal de afstamming door middel van een DNA-onderzoek 
worden geverifieerd en het DNA patroon worden vastgelegd. Hiervoor is haar met haarwortels nodig 
van de hengst en zijn moeder. Soms is ook haar van de vader van de hengst nodig. De hieraan 
verbonden kosten zijn voor rekening van de eigenaar. 
 
19.8.6. Verzoek tot herbeoordeling 
Bij twijfel of geschillen over de veterinaire onderzoeken kan de eigenaar/geregistreerde houder of de 
vereniging binnen 30 dagen na de uitslag van de eerste keuring een verzoek tot herbeoordeling 
indienen. Dit verzoek moet worden ingediend bij de stamboekadministratie. De herbeoordeling zal 
plaatsvinden volgens het protocol van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De uitslag is bindend 
voor alle partijen. 
 
19.9 Bruikbaarheidproeven 

1. De voor het eerst goedgekeurde hengsten moeten in het jaar na goedkeuring op de 
hengstenkeuring een bruikbaarheidproef afleggen in de dressuur of het mennen. 

2. Hengsten die op minimaal L+1 niveau deelnemen aan wedstrijden geregistreerd bij de KNHS 
(Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond), zijn vrijgesteld van deze proef. De bij de KNHS-
geregistreerde standen zijn bepalend. 
 

19.10 Beoordeling nakomelingen en verlenging goedkeuring 
De hengsten worden jaarlijks door de hengstenkeuringscommissie beoordeeld voor verlenging van 
de goedkeuringstermijn. In dit verband wordt gewezen op artikel 20 en artikel 22. 
 
19.11Aanvullende bepalingen 
In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd een beslissing te nemen die afwijkt van voorgaande 
bepalingen. Het bestuur beslist eveneens in gevallen waarin de keuringsvoorwaarden en 
reglementen niet voorzien. 
 
Artikel 20. Verplichting van eerder goedgekeurde hengsten 

De reeds eerder goedgekeurde hengsten uit de stamboeken van Vereniging Het Groninger Paard zijn 
verplicht zich t/m het 15e levensjaar te laten keuren op de jaarlijks door de vereniging te houden 
hengstenkeuring, dan wel op de nakeuring (art. 9.5) dan wel middels een  extra keuring (art. 12) Voor 
de verplichting tot keuren kan door het bestuur ontheffing worden verleend. Indien een hengst niet 
aan de verplichting heeft voldaan en het bestuur heeft geen ontheffing verleend, dan zal er voor het 
lopende jaar geen dekvergunning worden afgegeven. Als de hengst in een ander jaar weer ter 
keuring wordt aangeboden, zal bij goedkeuring, zoals eerder in dit lid genoemd, opnieuw een 
dekvergunning worden afgegeven. 
 
De hengsten uit het gesloten register NeWP zullen t/m het 15e levensjaar moeten worden getoond 
om een dekvergunning verstrekt te krijgen. Voor de verplichting tot tonen kan door het bestuur 
ontheffing worden verleend. Indien een hengst niet aan de verplichting heeft voldaan en het bestuur 
heeft ook geen ontheffing verleend, zal er voor het lopende jaar geen dekvergunning worden 
afgeven. 
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Artikel 21. Afgifte dekvergunning 

Een dekvergunning wordt geregistreerd in de stamboekadministratie. Het bestuur is gerechtigd om -
op advies van de foktechnische commissie- een dekvergunning af te geven voor hengsten die 
goedgekeurd zijn voor dekking van merries: 

a. Algemeen geldend voor alle merries, ingeschreven bij de vereniging 
b. Beperkt geldend voor enkele merries, ingeschreven in één of enkele boeken of registers van de 

vereniging, zoals genoemd in artikel 2.1 lid 2 t/m 7 van het stamboekreglement 
c. Uitsluitend geldend in individuele gevallen op uitdrukkelijk verzoek van de eigenaar. 

 
Artikel 22. Niet meer goedkeuren van eerder goedgekeurde hengsten 

Een reeds eerder goedgekeurde hengst wordt niet meer goedgekeurd: 
- Indien de nafok van de hengst in relatie met de doelstelling van de vereniging van 

onvoldoende kwaliteit is of niet passend meer wordt geacht. De beoordeling van nafok vindt 
jaarlijks plaats door de keuringscommissies op de regionale keuringen en de nationale keuring. 

- Als de hengst door de eigenaar teruggetrokken wordt uit de fokkerij 
- Als de bloedspreiding niet meer wordt bevorderd 
- Om veterinaire redenen 
- Als niet meer voldaan wordt aan de kwaliteitseisen, te beoordelen op de jaarlijkse 

hengstenkeuring. 
 

Artikel 23. Sperma van overleden of gecastreerde goedgekeurde hengsten.    

Sperma van overleden of gecastreerde goedgekeurde hengsten kan worden gebruikt mits het geen 
hengst betreft die door redenen als genoemd in artikel 22 niet meer is goedgekeurd en het geen 
sperma uit de genenbank (CGN) betreft. Sperma uit de genenbank kan alleen in overleg met CGN en 
foktechnische commissie worden gebruikt.  
 
Artikel 24. Onderscheidingen van hengsten 
 
24.1 Ingeschreven in de veulenregisters 
De premies, genoemd in artikel 16 lid 2, die behaald worden door de in de veulenboeken 
ingeschreven hengsten, worden vermeld op het Bewijs van Inschrijving als 1e of 2e premie en kunnen 
slechts eenmaal per jaar worden verleend. 
 
24.2 Ingeschreven als stamboekhengst 
Hengsten die zijn goedgekeurd volgens artikel 19 worden stamboekhengst genoemd. 
 
24.3 Ingeschreven als voorlopige premiehengst 
Hengsten die zijn goedgekeurd volgens artikel 19 worden voorlopige premiehengst genoemd als ze 
bij de keuring ten minste 70 punten behalen en ten minste een 7.5 voor type. 
 
24.4 Bevordering tot premiehengst 
Een voorlopige premiehengst kan worden bevorderd tot premiehengst als zijn geregistreerde 
nakomelingen minimaal 20 punten verdienen volgens het puntensysteem zoals beschreven in artikel 
24.5.  
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24.5 Bevordering tot preferente hengst 
Na minimaal 5 dekjaren kan een stamboek- of premiehengst worden bevorderd tot preferente 
hengst, mits minimaal 100 punten zijn behaald volgens onderstaande tabel:  
 

 Dochter Zoon (ruin) Zoon (hengst) 

1
e 

Premie (veulen) 1 1 1 

Stamboekhengst - - 10 

Premiehengst - - 12 

Ster 3 3 - 

Model 5 - - 

Preferent 2 - 2 

Elite 2 - - 

CRO 2 2 - 

 
Per geregistreerde nakomeling wordt de som geteld van veulenpremie, hoogst behaalde 
onderscheiding op het gebied van exterieur en overige onderscheidingen (elite, preferent, CRO). 
Daarbij geldt dat een 1e premie voor veulens, enters en twenters slechts eenmalig wordt 
meegewogen.  
 
24.6 Postuum verlenen van de titel premie of preferent 
Zowel de titel premiehengst als de titel preferente hengst kan postuum worden verleend. 
 
24.7 Commissie voor premiekeuringen 
Alle premiekeuringen voor hengsten worden verricht door de commissie zoals bedoeld in artikel 4. 
 
24.8 Niet meer afkeuren van premie- en preferente hengsten 
Premiehengsten en preferente hengsten kunnen niet meer voor dekking worden afgekeurd, behalve 
wanneer onvoldoende vruchtbaarheid en/of (in een later stadium) erfelijke gebreken aantoonbaar 
is/zijn. 
 
24.9 Niet meer goedgekeurde hengsten 
Stamboekhengsten of voorlopige premiehengsten die niet meer voor dekking zijn goedgekeurd, 
verliezen daarmee tevens hun stamboekwaardigheid en worden weer veulenboekhengst. 
 
24.10. Vermelding van onderscheidingen van hengsten 
Alle onderscheidingen worden vermeld en gewaarmerkt op het Bewijs van Inschrijving dat bij de 
hengst behoort. Dit gebeurt kosteloos. 
 
Artikel 25. Onderscheidingen van merries en ruinen 
 
25.1 Ingeschreven in de veulenregisters 
De premies, genoemd in artikel 16 lid 2, die behaald worden door de in de veulenboeken 
ingeschreven merries, worden vermeld op het Bewijs van Inschrijving als 1e of 2e premie en kunnen 
slechts eenmaal per jaar worden verleend. 
 
25.2 Ingeschreven als stamboekmerrie 
Merries die zijn goedgekeurd volgens artikel 17 worden stamboekmerrie genoemd. 
 
25.3. Ingeschreven als stamboekruin 
Ruinen die zijn goedgekeurd volgens artikel 18 worden stamboekruin genoemd. 
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25.4 Bevordering tot ster 
Stamboekmerries –en ruinen die zowel op een regionale keuring als op de nationale keuring ten 
minste een 1e premie halen en een 7 voor type, komen in aanmerking voor het sterpredicaat.  
 
25.5 Bevordering tot modelmerrie 
Merries die zowel op een regionale keuring als op de nationale keuring ten minste 75 punten 
behalen met minimaal een 8 voor type en geen onvoldoendes, komen in aanmerking voor het 
modelpredicaat. 
 
25.6 Bevordering tot preferente merrie 
Een merrie kan het predicaat preferent verkrijgen. Daaraan is de voorwaarde verbonden, dat 
minstens drie geregistreerde nakomelingen zijn bekroond met een 1e premie, waarvan minstens één 
op minimaal driejarige leeftijd. 
 
25.7 Bevordering tot elitemerrie 
Een stermerrie of modelmerrie ingeschreven in het GrP.S, GrP.F, GrP.g of s.GrP.o, kan in aanmerking 
komen voor het predicaat elitemerrie. Daarvoor moet de merrie aan de volgende drie voorwaarden 
voldoen: 

1. De moederlijn staat minimaal 3 generaties als Gronings geregistreerd;  
2. Er zijn drie nakomelingen geregistreerd met een 1e premie, waarvan minstens één op minimaal 

driejarige leeftijd;  
3. De merrie legt een voldoende bruikbaarheidproef dressuur of mennen af op een keuring. 

Merries die op minimaal L+1 niveau deelnemen aan wedstrijden geregistreerd bij de KNHS 
(Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond), zijn vrijgesteld van deze proef. De bij de KNHS-
geregistreerde standen zijn bepalend. 

 
25.8 Postuum verlenen van de titel preferent en elite 
De titels ‘preferent’ en ‘elite’ kunnen postuum aan een merrie worden verleend. 
 
25.9. Toekenning van het Certificaat Röntgenologisch Onderzoek (CRO) 

a. Het Certificaat Röntgenologisch Onderzoek ‘CRO’ wordt toegekend aan bij het GrP 
geregistreerde merries en ruinen die met voldoende resultaat hebben deelgenomen aan een 
röntgenologisch onderzoek, waarvan de criteria zijn vastgesteld in artikel 19.8.2.  

b. Het onderzoek kan plaatsvinden vanaf 1 april in het jaar dat de merrie of ruin 2 jaar geworden 
is.  

c. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een PROK gecertificeerde dierenarts of de Faculteit 
Diergeneeskunde in Utrecht. De beoordeling van de röntgenfoto’s vindt in elk geval plaats 
door de röntgenbeoordelingscommissie van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Daartoe 
kunnen de gemaakte röntgenfoto’s worden opgestuurd.  

d. De aanvraag voor het certificaat moet schriftelijk bij de stamboekadministratie worden 
ingediend, onder overlegging van de beoordeling van bovengenoemde röntgen-
beoordelingscommissie voorzien van het registratienummer en transpondernummer van het 
paard, tezamen met het Bewijs van Inschrijving.  

 
25.10. Vermelding van onderscheidingen  
Alle onderscheidingen worden vermeld en gewaarmerkt op het Bewijs van Inschrijving dat bij de 
merrie of ruin behoort. Dit gebeurt kosteloos. 
 
Artikel 26. Commissie voor premiekeuringen 

Alle premiekeuringen voor merries worden verricht door de keuringscommissie als bedoeld in artikel 
3.2. 
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Artikel 27. Uitzonderingsbepalingen 

Onderscheidingen behaald bij andere stamboekverenigingen, dan wel klasseringen behaald bij 
officiële wedstrijd- dan wel sportorganisaties, kunnen -indien ten genoegen van het bestuur 
bewezen- worden vermeld en gewaarmerkt op het Bewijs van Inschrijving. Het bestuur is gerechtigd 
om deze onderscheidingen geheel of gedeeltelijk als vervangend te beschouwen voor voorwaarden 
die aan de verlening van onderscheidingen door de vereniging zijn verbonden. Deze 
uitzonderingsbepaling geldt voor alle registers der vereniging. De vermelding van onderscheidingen 
op het Bewijs van Inschrijving is kosteloos. 

 
Artikel 28. Regionale keuring 

Regionale keuringen zijn bedoeld voor: 
- Keuring voor stamboekopname in één van de boeken GrP.S, GrP.F, GrP.Sp en GrP.H (zie 

stamboekreglement); 
- Keuring van veulens, stamboekmerries en stamboekruinen; 
- Keuring voor graadverhoging conform artikel 25.4. en 25.5.  

 
Artikel 29. Nationale keuring  

De inschrijving voor de nationale keuring is opengesteld voor veulens, sterruinen en stermerries, 
modelmerries en paarden die in aanmerking komen voor een eventuele bevestiging van de 
graadverhoging conform artikel 25.4 en 25.5. 
 
Artikel 30. Algemene keuringsvoorwaarden 

a. Alle op keuringen aanwezige paarden die ouder zijn dan 6 maanden, moeten tegen influenza 
zijn ingeënt. Na de basisenting moeten jaarlijks herhalingsentingen plaats vinden. De laatste 
enting dient uiterlijk 12 maanden voor de keuring te zijn uitgevoerd. De vaccinatiebewijzen 
worden voor de keuring gecontroleerd. 

b. Van alle op keuringen aanwezige paarden die ouder zijn dan 6 maanden moet een geldig 
paardenpaspoort aanwezig zijn. 

c. Paarden die staan ingeschreven in één van de volgende boeken van de Het Groninger Paard: 
GrP.S, GrP.s, GrP.F, GrP.f, GrP.Sp, GrP.sp, GrP.H en GrP.h, sGrP.o, sGrP.g, worden afwisselend 
groen-wit ingevlochten. Eventuele overige dieren worden uitsluitend wit ingevlochten. 
Veulens die zijn ingeschreven in het Aanvullend Veulenboek GrP.av kunnen afwisselend groen-
wit worden ingevlochten.  

d. De paarden moeten ongegemberd, netjes bekapt en getoiletteerd worden voorgebracht. 
Paarden mogen met ingang van het jaar waarin ze drie jaar worden op normaal beslag worden 
gemonsterd. De paarden mogen worden gemonsterd op een gebroken trens; andere bitten 
zijn niet toegestaan. 

e. De paarden moeten gemonsterd worden met een zwart of zwartbruin hoofdstel, waarbij de 
hoofdstelnummers aan weerszijden van het hoofd zijn bevestigd. 

f. De voorbrenger en de helper moeten beiden in het wit gekleed zijn, met een groene stropdas 
en eventueel de groene ‘GrP’ cap. Het witte tenue hoort te bestaan uit een lange broek, een 
overhemd met korte of lange mouwen, dan wel een poloshirt, dan wel een nette trui. Witte 
schoenen hebben de voorkeur, maar bruine of zwarte (veiligheids-)schoenen zijn toegestaan. 
In de keuringsbaan wordt slecht één helper toegestaan. 

g. In rubriek ‘bestgaand’ en bij het rijden van een verrichtingsproef dienen het tenue van de 
ruiter/ amazone en de optoming van het paard, conform het wedstrijdreglement van de KNHS 
dressuurklassen B tot en met M te zijn. In de rubriek ‘bestgaand’ wordt bij voorkeur zonder 
zadeldek gereden. 

h. Aanmeldingen voor keuringen dienen 4 weken voor de keuringsdatum bij de 
stamboekadministratie binnen te zijn. Wanneer een paard te laat is aangemeld, zal bij de 
eigenaar een vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding is door de 
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Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld. Er geldt een uitzondering als 
de nationale keuring binnen 4 weken na een regionale keuring gepland is. In dat geval behoort 
men in alle redelijkheid zo snel mogelijk tot aanmelding over te gaan.  

i. Als een deelnemer zich op wat voor wijze dan ook niet aan dit keuringsreglement houdt, is de 
ringmeester gerechtigd om -na overleg met de keuringscommissie- deze deelnemer en/of zijn 
dier(en) de toegang tot de keuringsring te ontzeggen. In zo’n geval blijft de desbetreffende 
deelnemer verplicht tot het betalen van de keuringskosten. 

j. Het bestuur en de eigenaar van terreinen en gebouwen waar keuringen worden gehouden, 
nemen geen enkele verantwoording voor eventuele schade ontstaan als gevolg van deelname 
aan of het aanwezig zijn op een keuring. Zowel deelnemen als aanwezig zijn, is geheel voor 
eigen risico. 

 
Specifiek voor hengsten 

k. Hengsten mogen ook op een enkele stang worden gemonsterd. 
l. Tijdens het vrij laten bewegen van hengsten, zijn peesbeschermers aan de voorbenen 

toegestaan. 
 


