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Stamboekvereniging 

De stamboekvereniging “Het Groninger Paard”   

is   in 1982 opgericht om dit Noord-Nederlandse 

paardenras en zijn opmerkelijke karakter te 

bewaren en werd erkend bij Koninklijk Besluit op 

28 november 1985. De vereniging werd gesticht 

omdat verschillende andere Nederlandse 

verenigingen samengingen in het KWPN. 

Liefhebbers en fokkers van het Groninger Paard 

wilden dat niet omdat dan het ras zijn identiteit zou 

verliezen. Dankzij het fokbeleid van de vereniging is 

het Groninger Paard als ras blijven bestaan en is het 

aantal paarden geleidelijk weer gaan groeien. In 1995 

is het stamboek door de Europese Unie erkend als oorspronkelijk stamboek. Het ras heeft nu 

ongeveer 940 paarden en is erkend als zeldzaam huisdierras. 

De vereniging telt momenteel 277 leden en 24 donateurs. Jaarlijks worden er naast de 

keuringen verschillende activiteiten georganiseerd en wordt er deelgenomen aan de 

verschillende paardenevenementen om dit veelzijdige nuchtere ras op de kaart te zetten. 

Bedreigd huisdierras 

Het ras is ontstaan rond 1870 door in kruisingen van Oost-Friese paarden en Oldenburger 

hengsten. Sinds 1880 werd het in stamboekverband gefokt. Het voortbestaan van dit ras werd 

echter in de tweede helft van vorige eeuw ernstig bedreigd door de opkomende motorisering 

in de landbouw en door de wens van ruiters om te komen tot een beter presterend springpaard 

ongeacht de herkomst. Er werd bijvoorbeeld gekruist met Engelse volbloed hengsten en met 

rijpaardtypes uit de regio Oldenburg en uit Frankrijk.  

Dankzij Stichting Zeldzame huisdierrassen ontsnapte de laatste Groninger hengst Baldewijn 

in 1978 ternauwernood aan de slager en kon de fokkerij van het Groninger Paard opnieuw 

beginnen. Sinds 1982 zet Vereniging Het Groninger Paard zich in voor behoud en promotie van 

dit bijzondere ras. Na een start met één hengst en circa 20 merries is het paardenbestand 

gegroeid naar in 2017 ongeveer 11 dekhengsten, 450 hengsten en ruinen en 500 merries. 

Dankzij oplettende fokkerij en de inzet van veel hengsten is het inteeltpercentage in de 

populatie laag.  

Dankzij de moeilijke start en het zeldzame 

voorkomen van het Groninger Paard, is het hard 

werken om de populatie Groninger Paarden in stand 

te houden en verder uit te breiden. Het bestuur zet 

zich hiervoor hard in, en denkt dat samenwerkingen 

met sponsoren de professionalisering en populariteit 

van het Groninger Paard kan toen toenemen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/1982
https://nl.wikipedia.org/wiki/28_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/28_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Warmbloed_Paardenstamboek_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engelse_volbloed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Oldenburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
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Raskenmerken 

Dit ras heeft zich ontwikkeld voor werken in de 

zware kleigronden die Noord-Nederland rijk is. 

Het Groninger Paard is een massief en krachtig 

paard voor boerderijwerk, maar wordt ook 

gebruikt voor tuigsport, mensport en voor 

normale dressuur. 

 
De beschrijving in de statuten van de 

fokvereniging luidt: "Het paard is een zwaar, 

lang gelijnd en kortbenig warmbloedpaard met 

een krachtige bouw, een sprekend hoofd, een 

gespierde middellange hals, voldoende schoft die 

soepel overgaat in een niet te lange, sterke rug, 

een tamelijk schuine schouder, een brede en 

diepe zwaar gespierde romp, ronde welving der 

ribben, een zwaar ontwikkelde achterhand, 

massief beenwerk met korte platte pijpen en 

ruime harde voeten." 

 

 

 

 

 

Inzet & Gebruik 

Het Groninger Paard is een zeldzaam ras en belangrijk als 
cultureel erfgoed. Dat maakt het Groninger Paard niet 
ouderwets. Integendeel, met hun brave en werkwillige 
karakter zijn Groningers voor alles inzetbaar. Waar ze 
voorheen als landbouwpaard en later als koetspaard 
gebruikt werden zie je ze tegenwoordig in verschillende 
disciplines vertegenwoordigd. Onder het zadel dressuur, 
springen, samengestelde wedstrijdsport en zowel recreatief, 
show en competitie aangespannen. Verder worden ze ook 
regelmatig ingezet als voltigepaard en voor lange 
buitenritten: met het Groninger Paard kan het allemaal. 
Ook voor mensen met een beperking en voor groepslessen 
en ritten op maneges is het Groninger Paard geschikt. Ze 
worden ook ingezet als politiepaard, crosspaard en zelfs    op    
Prinsjesdag    bij    de    Cavelier    Ere    Escort. Door zijn 
veelzijdigheid is het Groninger paard bij uitstek een paard 
waar het hele gezin plezier aan beleeft. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mensport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dressuur
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Keuringen 
 

Jaarlijks vinden regionale keuringen plaats in verschillende 

regio’s Noord, West, Zuid, Midden en o.a. op Ameland en 

Terschelling. De paarden die zijn gekwalificeerd op de 

regionale keuringen mogen deelnemen aan de Nationale 

keuring In februari vindt de jaarlijkse hengstenkeuring 

plaats, hier worden de reeds goedgekeurde hengsten getoond 

tot hun 15de levensjaar en nieuw te keuren hengsten worden 

beoordeeld en eventueel aangewezen voor verder onderzoek. 

 

 
Jubileumjaar 
 
Vereniging Het Groninger Paard bestaat in 2022 veertig jaar. Er zal dit jaar extra aandacht besteed 

worden aan verschillende activiteiten voor leden en liefhebbers van het Groninger Paard. Zo zullen 

zowel de Hengstenkeuring als de Nationale Keuring in Tolbert worden gehouden bij de HJC 

manege. De volledige           agenda zal te zijner tijd gepubliceerd worden op de site, in het prachtige glossy 

verenigingsblad en op de evenementen flyer. 
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Promotie & Evenementen 

Een groot aantal vrijwilligers zet zich ieder jaar in om 

het Groninger paardenras met zijn nuchtere en mooie 

karaktereigenschappen op de kaart te zetten. Naast de 

keuringen en interne verenigingsactiviteiten wordt het 

Groninger Paard jaarlijks op verschillende grotere en 

kleinere evenementen vertegenwoordigd. Soms door 

alleen de promotiestand met tal van foto’s, informatie 

en leuke koopjes maar ook vaak met een stand en 

showpaard mee naar het evenement. Door het 

veelzijdige en rustige karakter zijn ze zeer 

geschikt om op de evenementen hun beste beentje voor te zetten om te showen wat ze in hun 

mars hebben en door de vele knuffels de harten van menig stand bezoeker te veroveren. Het 

Groninger Paard is aanwezig bij: 

 

 

 

Paard Hardenberg / Paard en Buitenleven – Hardenberg 

Horse Fair Koetsenmarkt – Wenum Wiesel 

Paard en Plezier – Kootwijkerbroek 

Drents Dressuur Gala – Assen 

Farm & Country fair – Aalten 

Landbouwdag Stichting Historische Landbouw –Schinveld 

Vlagtwedde Landouwbeurs – Vlagtwedde 

Paard en Erfgoed – Boschoord 

Landleven dagen – Openluchtmuseum Arnhem 

Horse Event – Expo Haarlemmermeer 

Fraeylema Koetsentocht – Slochteren 

Prinsjesdag – Den Haag 

Reitersportmesse Niederrhein – Kalkar 
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Sponsor mogelijkheden 

Een vereniging kan niet bestaan zonder haar leden; de liefhebbers, de fokkers en de vrijwilligers. De 

vraag naar Groninger paarden is de afgelopen jaren enorm toegenomen omdat het zulke fijne 

veelzijdige paarden zijn, helaas blijft de populatie nog wat achter. Om het Groninger Paard te 

promoten en de vereniging en fokkerij te stimuleren zijn wij op zoek naar fijne, duurzame 

samenwerkingen waarbij wederzijds iets voor elkaar kunnen betekenen! 

Hierbij valt te denken aan financiële bijdragen voor ons als vereniging, het sponsoren van prijzen en/of 

bruikbare artikelen/diensten voor op onze keuringen, wedstrijden en evenementen, of het beschikbaar stellen 

van locaties hiervoor. Hierbij is uiteraard alles in overleg en begint het voor ons met een fijne 

samenwerkingsrelatie! 

Wat wij externen kunnen bieden: 
 

Advertenties in ons Verenigingsblad 2x per jaar 

Spandoek, vlag of banner tijdens Groninger Paard keuringen 

VIP aanwezigheid bij Groninger Paard keuringen incl. catering en catalogus 

Vermelding op de website van het Groninger Paard 

 Advertentie A5 in alle keuringscatalogi (4-6 keer) 

 Vermeldingen en samenwerkingen op Social Media 
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Dankzij uw betrokkenheid, kunnen wij de 

fokkerij en het gebruik van het Groninger Paard een impuls geven. Al meer 

dan 280 leden ondersteunen onze stamboekvereniging, tal van vrijwilligers 

zetten zich in voor het behoud en de promotie van dit bijzondere ras. 

 

Alvast bedankt, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Vereniging Het Groninger Paard 

bestuur@hetgroningerpaard.nl 

 

U kunt ons vinden op www.hetgroningerpaard.nl en op 

www.facebook.com/vereniginghetgroningerpaard. 

IBAN: NL 74 RABO 0377713910 

mailto:info@hetgroningerpaard.nl
http://www.hetgroningerpaard.nl/
http://www.facebook.com/vereniginghetgroningerpaard
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