
Protocol aangewezen 

(jonge) hengst 
 

 

Mijn hengst is aangewezen voor het vervolgtraject: wat nu? 

Allereerst: van harte gefeliciteerd en wat fijn dat u uw hengst voor de fokkerij beschikbaar wil stellen. 

Na de hengstenkeuring moet er nog een veterinair traject worden doorlopen. Dit is ook beschreven 

in artikel 19.8 van het Keuringsreglement.  

De veterinaire keuring dient te worden uitgevoerd op de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 

Hieronder vindt u de contactgegevens van Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht:  

Universiteitskliniek voor Paarden 

030 - 253 1111 (8.00 -16.30 uur)  

ukp@uu.nl 

Bezoekadres:  

Yalelaan 112 (De Uithof) 

3584 CM Utrecht 

Contactpersoon voor het stamboek is Dhr. Van der Belt. 

Uw hengst zal de volgende onderdelen moeten doorlopen: 

- Klinische keuring 

- Röntgenologische keuring 

- Cornage onderzoek 

- Onderzoek voortplantingsorganen/Spermaonderzoek 

Normaliter kunnen deze afspraken op een dag worden gepland. De onkosten voor de onderzoeken 

van Faculteit Diergeneeskunde zijn volledig voor rekening van de hengsteneigenaar. Tevens zal u 

gevraagd worden/kunt u aangeven dat u mee wilt werken aan het beschikbaar stellen van sperma 

voor de genenbank. Dit brengt geen extra kosten met zich mee voor u als eigenaar van de hengst. 

Alle uitslagen/rapporten moeten zo snel als mogelijk worden doorgestuurd naar het 

stamboekkantoor (stamboekadministratie@hetgroningerpaard.nl) U bent hier zelf als eigenaar 

verantwoordelijk voor. Uitslagen dienen uiterlijk 1 mei 2022 binnen te zijn. Hierbij geldt echter wel, 

dat hoe eerder de uitslagen bij het stamboek bekend zijn, hoe eerder de goedkeuring al dan niet 

definitief gemaakt kan worden. Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met het bestuur.  

Succes met het vervolgtraject! 

Mocht u na bovenstaand nog vragen hebben stel ze dan gerust aan;  

Stamboekkantoor Vereniging Het Groninger Paard  

stamboekadministratie@hetgroningerpaard.nl  
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Bestuur Vereniging Het Groninger Paard 

bestuur@hetgroningerpaard.nl  

 

Advies; maak de afspraak voor de noodzakelijke onderzoeken op korte termijn, de kans bestaat dat 

uw hengst goedgekeurd wordt. Het nieuwe dekseizoen staat dan al voor de deur en u zal wellicht nog 

wat regelingen moeten gaan treffen en/of  besluiten moeten gaan nemen betreft het ter dekking 

stellen van uw pas goedgekeurde Groninger hengst. Denk hierbij aan; een dekstation, natuurlijk of KI 

dekken, dekgeld en bij behorende dekvoorwaarden, ook dient iedere goedgekeurde hengst jaarlijks 

een CEM en EVA onderzoek te ondergaan.   
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