
 

 

 
 

Stamboekhengsten – 

Hengstenkeuring 

2022 
Vereniging Het Groninger 

Paard 

 
Met dit inschrijfformulier kunt u één stamboekhengst aanmelden voor de hengstenkeuring. Aan 

deelname op keuringslocatie zijn geen kosten verbonden, enkel indien van toepassing voor het huren 

van een box of voorbrenger. De keuring vindt plaats conform de statuten en reglementen van 

Vereniging Het Groninger Paard (zie www.hetgroningerpaard.nl). 
 

Graag invullen in BLOKLETTERS 

Gegevens eigenaar 

Naam* :   ........................................................................................................................................................... 

Woonadres* :  ........................................................................................................................................................... 

E-mailadres* :............................................................................................................................................................ 

Mobiel tel.nr. * :   ........................................................................................................................................................... 

 

Gegevens paard 

Naam hengst* :  ........................................................................................................................................................... 

Geboortedatum*  :  ........................................................................................................................................................... 

Deelname keuring 
Ik geef mijn hengst op voor de volgende rubriek(en): 

□ Rubriek C2 (hengsten t/m 15jr) 

□ Rubriek C3 (hengsten vrijgesteld) 

□ Rubriek D (hengsten overige) 

□ Opnieuw meten stamboekhengst op 6-jarige leeftijd 

□ Bruikbaarheidproef mennen 

□ Bruikbaarheidproef dressuur 

□ Demonstratie/ show, namelijk: .......................................................................................................................... 

N.B. Alleen hengsten die zijn opgegeven voor een keuringsrubriek, kunnen meedoen aan een show of demonstratie. De 
organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma aan te brengen. 

 

Aangeboden opties (op keuring contant afrekenen op het secretariaat) 

□ Huur box tijdens keuring à 35,- (indien aanwezig op keuringslocatie) 

□ Hengst laten voorbrengen door professionele voorbrenger à 20,- (indien aanwezig op 

keuringslocatie) 

□ Beschikbaar stellen prijs voor de (online) verloting: ........................................................................ 

□ Extra sponsoring voor een bedrag van: ……………………………………. 



Ondertekening 

Plaats/ datum: ........................................................... Handtekening: ........................................................................ 
 

Inschrijving opsturen 
Stuurt u het inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend naar onze stamboekadministratie p/a 

Burgemeestersmitstraat 21, 7221BH te Steenderen of naar stamboekadministratie@hetgroningerpaard.nl. 
 

 

* verplicht veld 

mailto:stamboekadministratie@hetgroningerpaard.nl
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