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tijdens de Extra ledenvergadering zijn ook de artikelen 14 en 15 vastgesteld. Gewijzigd en
vastgesteld op 8 november 2011.

Registratiereglement en Stamboekreglement
Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Dit reglement is vastgesteld krachtens het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk
reglement van de Vereniging “Het Nederlands Stamboek voor Tinkers”. De bepalingen in
dit reglement worden uitgevoerd overeenkomstig de Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 26 juli 1990 (90/427/EG) en het fokkerijbesluit 1994
(Staatsblad 1994/696)
2.
3. De nota Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij, wordt geacht in zijn geheel
integraal te zijn opgenomen in dit reglement.
4.
5. De doelstelling van het NSvT is het behouden en verbeteren van de Tinker. Het fokdoel en
evt. bijbehorende programma’s voor registratie en fokkerij staan ten dienste de doelstelling
te realiseren.
6.
De Reglementen van het NSvT zijn ook van toepassing op een opgericht dochterstamboek,
dan wel een branche die gelieerd is aan dit Stamboek. De eisen van het dochterstamboek of
de branche mogen wel strenger zijn
Artikel 2 Oorsprong stamboek, dochterstamboek en branches
1. Het NSvT is het stamboek van oorsprong voor paarden van het type Tinker.
2. Dochterstamboeken zijn stamboeken in EU-lidstaten, die Tinkers registreren en
daarvoor een erkenning hebben verkregen van de lidstaat waar ze gevestigd zijn.
3. Dochterstamboeken zijn bevoegd paarden te registreren en een eigen fokprogramma
te voeren bestaande uit ondermeer het selecteren en keuren van paarden,
overeenkomstig het door het stamboek van oorsprong vastgestelde beginselen.
4 Nakomelingen van paarden geregistreerd bij een dochterstamboek met een eigen
registratiesysteem en fokprogramma, kunnen door het NSvT geregistreerd worden,
als de aanvrager lid is van het NSvT. Registratie van paarden vindt plaats conform
EU-beschikking 96/78/EG.
5 Paarden geregistreerd door een dochterstamboek met een stamboekcertificaat
uitgegeven door dit dochterstamboek kunnen worden overgeschreven in het NSvT, in
het geval de aanvrager lid is van het NSvT. Deze paarden behouden het register van
het dochterstamboek.
6. Dochterstamboeken wordt de mogelijkheid geboden de stamboekregistratie en het
fokprogramma (selectie, keuringen, etc.) te laten uitvoeren door het NSvT. Dit is
uitsluitend mogelijk op verzoek van het dochterstamboek. Hiervoor wordt een
overeenkomst gesloten tussen het NSvT en het dochterstamboek. Paarden van leden
van dochterstamboeken worden in dezelfde registers geregistreerd als paarden van
leden van het NSvT. De stamboekcertificaten zijn eveneens identiek.
6. In landen waar (nog) geen dochterstamboek aanwezig is, verzorgt het NSvT de
registratie en de uitvoering van het fokprogramma. Al dan niet in samenwerking met
een branche in een dergelijk land. Met een branche in het buitenland kan een
samenwerkingsovereenkomst worden gesloten.
Artikel 3 Identificatie en Registratie
1. De voorzitter van het bestuur van het NSvT is door het PVE gemandateerd om
paardenpaspoorten uit te geven.
2. Op de afgifte van een paardenpaspoort zijn niet de statuten van het NSvT van
toepassing, maar de Verordening Identificatie en Registratie van het PVE.
3. Een verzoek tot afgifte van een paardenpaspoort of een duplicaat van een
paardenpaspoort wordt behandeld met in achtneming van lid 2 van de vernoemde
verordening.
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4. Op het verzoek tot afgifte van een paardenpaspoort of een duplicaat van een
paardenpaspoort beslist de voorzitter van het Algemeen bestuur, in diens
hoedanigheid van gemandateerde van de PVE. De beslissing op het verzoek, door de
voorzitter van het bestuur is een bestuursrechtelijk besluit in de zin van de Algemene
Wet Bestuursrecht, tegen welk besluit kan worden opgekomen met inachtneming van
deze wet.
5. Het verzoek voor een duplicaatpaspoort dient vergezeld te zijn van een verklaring van
een dierenarts of paspoort consulent die het transpondernummer van het betreffende
paard heeft uitgelezen. Tevens dient een kopie van aangifte van verlies of diefstal te
worden overlegd.
6. Het NSvT is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk te houden voor afgifte van een
paardenpaspoort of een duplicaat van een paardenpaspoort, voor zover de protocollen
en werkinstructies van de PVE worden nagevolgd.
7. Na de dood van een ingeschreven paard dient het paardenpaspoort binnen twee
weken te worden opgestuurd naar het stamboekkantoor onder vermelding van het feit.
Het stamboekkantoor kan, op wens van de geregistreerde, het paspoort na ongeldig
making retour sturen.
8. De Vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste vermelding
van gegevens in het paardenpaspoort. Op de geregistreerde berust de verplichting het
hem verstrekte paspoort te controleren en eventuele onvolkomenheden onverwijld te
melden aan de vereniging.
9. Indien kleur of aftekeningen van een ingeschreven paard veranderen of indien een
hengst gecastreerd wordt dient dit onverwijld gemeld te worden.
Artikel 4 Stamboekregistratie
1. Het NSvT voert alleen t.b.v. leden van de vereniging stamboekregistratie uit van Tinkers.
Onder stamboekregistratie wordt verstaan het registreren van de afstamming van een paard
alsmede de registers, predikaten en behaalde premies van een paard.
Artikel 5 Secties, klassen en registers
Het stamboek is ingedeeld in secties, klassen en registers overeenkomstig beschikking EU
96/78. Het NSvT kent nog een open fokkerij. Dit betekent dat tbv de stamboekregistratie niet
alleen een hoofdsectie van kracht is. Een paard waarvan de ouders in de hoofdsectie
geregistreerd is worden in de hoofdsectie geregistreerd. De hoofdsectie is opgedeeld in
klassen, te weten: Stamboek (hoofdklasse) en Bijboek I. Paarden in de verschillende klassen
worden ingedeeld in verschillende registers, afhankelijk de kwaliteit gerelateerd aan het
fokdoel.
Artikel 6 Het Stamboek in de hoofdsectie.
Paarden waarvan de moeder in het Stamboek of in het Register Basis van de nevensectie is
geregistreerd en de vader ten tijde van verwekking een goedgekeurde hengst is in het
Stamboek of in het Register Basis van de nevensectie, worden in het Stamboek geregistreerd.
Artikel 7 Nakomelingen van hengsten die zijn goedgekeurd door een in een EU-lidstaat
erkend Stamboek
Nakomelingen van bovengenoemde hengsten worden geregistreerd in het Stamboek. Dit is
alleen het geval als de moeders van deze veulens in het Stamboek, Bijboek 1 of in het
Register Basis geregistreerd zijn.
Artikel 8 Het Bijboek I in de hoofdsectie
Paarden waarvan de moeder in de hoofdsectie (stamboek) of nevensectie (Register Basis) is
geregistreerd en de vader een hengst is die is ingeschreven in Register Basis Veulenboek of
Stamboek Veulenboek en ten tijde van verwekking geen dekvergunning had, worden
ingeschreven in Bijboek I. Paarden die afstammen van een op het moment van verwekking,
afgekeurde hengst uit het Stamboek of Basis Register, worden eveneens geregistreerd in
Bijboek I. Nageslacht van een Bijboek I merrie, kan worden ingeschreven in het Stamboek
als ze afstammen van een door het NSvT goedgekeurde stamboekhengst of een goedgekeurde
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Register Basis hengst.
Artikel 9 Register Basis in de nevensectie
Hierin zijn paarden opgenomen van een onbekende afstamming of halfonbekende afstamming
of waarvan de ouders niet gekeurd zijn bij het NSvT, die via een NSvT Reguliere Keuring tot
het NSvT zijn toegelaten.
Artikel 10 Kruisingsprogramma
Dit zijn paarden waarvan de ouder(s) zijn ingeschreven in een ander stamboek, en die zelf
middels een NSvT Reguliere keuring tot het stamboek zijn toegelaten. Deze paarden moeten
kunnen voldoen aan dezelfde criteria als gesteld voor de Tinker om te worden ingeschreven.
Deze paarden worden opgenomen in de nevensectie, het Register Basis.
Paarden uit het kruisingsprogramma, waarvan de ouders niet zijn goedgekeurd bij het NSvT
worden in de nevensectie, het Register Basis opgenomen, waarbij bij de vermelding van de
ouders een statusvermelding wordt weergegeven. De rassen uit het kruisingsprogramma zijn
benoemd: Irish Cob, Gypsy Cob, Gypsy Vanner, Coloured Horse, Traveller Pony, Black and
White, Traditional Cob. Daar waar de regelgeving niet voorziet beslist het Bestuur. Paarden in
het kruisingsprogramma behouden hun eigen ras benamings identiteit. Fokprodukten,
nakomelingen van deze paarden worden als Tinker ingeschreven in de passende klasse.
Artikel 11 Hulp-Register of Algemeen Boek
Paarden die niet via een reguliere keuring tot het stamboek zijn of kunnen worden toegelaten
worden geregistreerd in het Hulp-Register of Algemeen Boek.
Artikel 12 Het Stamboekcertificaat
1.
Voor alle paarden die zijn ingeschreven in een van de klassen van het NSvT wordt
door het NSvT een stamboekcertificaat uitgegeven. De kleur van het certificaat is
afhankelijk van de klasse waarin het betreffende paard is ingeschreven:
1. Stamboek (hoofdklasse): blauw
2. Bijboek I: groen
3. Register Basis: geel
4. Hulp Register en Algemeen boek: deze paarden krijgen geen stamboekcertificaat.
2.

3.

4.

Op het stamboekcertificaat is weergegeven, de (evt) stamboom, de sectie, de klasse,
het register, behaalde premies en predikaten, de stokmaat, registratiehistorie alsmede
het registratie- en het I&R-transpondernummer, de aftekeningen en de gegevens van
de geregistreerde van het paard.
Het stamboekcertificaat is slechts een bewijs van inschrijving de NSvT Registers en
geen bewijs van eigendom. Het stamboekcertificaat wordt aan de leden ter
beschikking gesteld, echter het NSvT is eigenaar van het certificaat en kan hier te
allen tijde aanspraak op maken.
De fokker/geregistreerde van een paard betaald voor het verkrijgen van het
stamboekcertificaat een statiegeldbedrag. Dit bedrag wordt aan de geregistreerde
terugbetaald op het moment dat het certificaat bij het NSvT geretourneerd wordt, bij
verkoop of overlijden van het paard. Het statiegeldbedrag wordt alleen geretourneerd
aan leden en alleen als het certificaat binnen een maand na overlijden of verkoop bij
het NSvT wordt ingeleverd.

Artikel 13 Registers
1. Binnen de klassen van de hoofdsectie en nevensectie worden de paarden onderverdeeld in
registers, afhankelijk van het geslacht.
2. Voorlopig veulenregister (VVR).Veulens die nog niet zijn voorzien van een identificatie
(microtransponder), worden tijdelijk geregistreerd in het Voorlopig Veulenregister. Dieren
in het voorlopig veulenregister zijn (nog) niet in één van de klassen in de hoofdsectie
geregistreerd. Dit betekent dat nakomelingen van deze paarden niet voor
stamboekregistratie in aanmerking komen. Op het moment het veulen/paard gechipt wordt
en de ouders te herleiden zijn wordt het veulen/paard geregistreerd in het Veulenboek. Van
paarden in het Voorlopig Veulenregister wordt geen stamboekcertificaat uitgegeven.
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3. Veulenboek voor hengsten en merries (VB). Op het moment het veulen/paard gechipt
wordt en de ouders te herleiden zijn wordt het veulen/paard geregistreerd in het
Veulenboek. Voor paarden in het veulenboek wordt een stamboekcertificaat uitgegeven.
4. Stamboek voor merries (MB).Vanaf het jaar dat een merrie drie jaar oud wordt, kan een
merrie worden opgenomen in Stamboekregister. Hiervoor moet het paard gekeurd worden
en aan de minimumeisen voldoen t.a.v. type, exterieur, beweging, stokmaat.
5. Stamboek voor hengsten (HB). Vanaf het jaar dat een hengst drie jaar oud wordt, kan een
hengst worden opgenomen in het Stamboekregister. Hengsten kunnen in het
stamboekregister ingeschreven worden zoals is aangegeven in het protocol keuringen.
6. Ruinenboek (RB). Vanaf het jaar dat een ruin drie jaar oud wordt, kan een ruin worden
opgenomen in het Ruinenboek. Hiervoor moet het paard gekeurd worden en aan de
minimumeisen voldoen t.a.v. type, exterieur, beweging, stokmaat. Veulenboekhengsten die
geruind worden, worden na inlevering van een dierenartsverklaring mbt castratie,
ingeschreven in het Ruinenboek.
Artikel 14 Algemene voorwaarden voor inschrijving
Beschrijving van de Tinker, ingedeeld in de types Cob, Vanner, Grai.
1. Cob
Algemeen voorkomen
Robuust, zwaar en over het algemeen compact gebouwd met overvloedig behang. De Cob
heeft een rustige en zelfverzekerde uitstraling.
Stokmaat
Variërend tussen 1.35 m en 1.56 m.
Kleur
Veelal bont gekleurd. Echter ook andere, bij pony’s/paarden, bekende kleuren zijn toegestaan.
Hoofd
Klein tot normaal van grootte, recht met een breed voorhoofd, staat in verhouding tot de rest
van het paard. Ramshoofden komen voor.
Ogen
Grote vrijmoedige en intelligent ogen. Maanogen komen voor.
Oren
Goed geplaatst. Staan rechtop, niet te dicht op elkaar, wijzen naar voren en zijn klein tot
normaal van grootte.
Kaken en keelgang
Kaken zijn geprononceerd aanwezig, passend bij de totale bouw van het paard. Keelgang is
niet overdreven ruim.
Hals
Rond gevormd en zwaar aangezet, normaal tot ietwat kort van lengte. Mag wat dieper uit de
borst komen, een onderhals wordt niet graag gezien.
Schoft
Voldoende schoft ontwikkeling die vooral geleidelijk in de rug overloopt. Platte schoften
komen voor.
Schouder
Overwegend goed van lengte, qua ligging vaak wat steil.
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Voorbenen
Het beenwerk moet hard en droog zijn. Het is normaal tot zwaar, passend bij het type. De
voorbenen zijn goed geplaatst, van de voorkant gezien loodrecht met onder een hoefbreedte
tussenruimte. Van opzij gezien loodrecht tot en met de kogel, de koot onder een hoek van
45 graden ten opzichte van de bodem. De pijp van het voorbeen is niet te lang, de koot
voldoende lang en verend. De gewrichten zijn goed ontwikkeld, vooral droog en goed
gefundeerd.
Rug en lendenen
Lengte van de rug is veelal kort tot normaal van lengte, sterk en goed aangesloten.
Borst
Breed tot normaal, goed bespierd.
Ribben
Goed gewelfd. De ruggengraat mag niet zichtbaar zijn.
Kruis
Voldoende tot goed van lengte en qua ligging veelal iets hellend.
Achterbenen
Het beenwerk moet hard, droog en tevens correct geplaatst zijn. Het is normaal tot zwaar, en
dus passend bij het type. Van achteren gezien rechte achterbenen. Van opzij gezien goed
gesteld en sterk. De schenkel dient voldoende lang en bespierd te zijn. De gewrichten goed
ontwikkeld, vooral droog en goed gefundeerd. De spronggewrichten moeten groot, plat en
droog zijn. De hoek bij de spronggewrichten dient ongeveer 150 graden te zijn. De koot
maakt een hoek van ongeveer 55 graden ten opzichte van de bodem.
Hoeven
De hoeven zijn gelijk gevormd en hard.
Beenbehang
Overvloedig aanwezig, beginnend vanaf het spronggewricht en voorknie, zowel de voor – als
achterkant van de hoeven bedekkend. Middelzware types hebben veelal minder behang.
Manen
Normaal tot overvloedig aanwezig
Beweging
Een vlotte, krachtige maar vooral functionele beweging. De stap is ruim en gedragen, de draf
is actief en vertoont veelal enige knieactie.
2. Vanner
Algemeen voorkomen
Imposant en robuust voorkomen met veel behang. Zwaar gebouwd met een rustige en
elfverzekerde uitstraling.
Stokmaat
Variërend van ca. 1.56m tot 1.70m.
Kleur
Veelal bont gekleurd. Echter ook andere, bij pony’s/paarden, bekende kleuren zijn
toegestaan.
Hoofd
Recht met een breed voorhoofd, vaak wat lang maar niet overdreven groot. Staat in
verhouding tot de rest van het paard. Ramshoofden komen voor.
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Ogen
Vrijmoedige, intelligente ogen. Maanogen komen voor.
Oren
Goed geplaatst. Staan rechtop, niet te dicht op elkaar, wijzen naar voren en zijn normaal van
grootte.
Kaken en keelgang
Kaken zijn geprononceerd aanwezig, passend bij het totale hoofd. Keelgang is niet
overdreven ruim.
Hals
Veelal ietwat horizontaal gedragen, zwaar, en normaal tot kort van lengte. De hals mag niet te
arm bespierd zijn en dient voldoende hoog uit de borst te komen. Een onderhals wordt niet
graag gezien.
Schoft
Voldoende tot goede schoft ontwikkeling en vooral geleidelijk in de rug overlopend. Platte
schoften komen voor.
Schouder
Goed tot voldoende van lengte en qua ligging steil.
Voorbenen
Het beenwerk moet hard en droog zijn. Het is zwaar, en dus passend bij het type. De
voorbenen zijn goed geplaatst, van de voorkant gezien loodrecht met onder een hoefbreedte
tussenruimte. Van opzij gezien loodrecht tot en met de kogel, de koot onder een hoek van
45 graden ten opzichte van de bodem. De pijp van het voorbeen is niet te lang, de koot
voldoende lang en verend. De gewrichten zijn goed ontwikkeld, vooral droog en gefundeerd.
Rug en lendenen
De rug is normaal van lengte en passend bij het type. Een neiging naar een korte rug is
toegestaan. De rug is sterk en goed aangesloten.
Borst
Breed en gespierd.
Ribben
Goed gewelfd. Ruggengraat mag niet zichtbaar zijn.
Kruis
Voldoende tot goed van lengte, mag ietwat hellend zijn.
Achterbenen
Het beenwerk moet hard, droog en tevens correct geplaatst zijn. Het is zwaar, en dus passend
bij het type. Van achteren gezien rechte achterbenen. Van opzij gezien
goed gesteld en sterk. De schenkel dient voldoende lang en bespierd te zijn. De gewrichten
goed ontwikkeld, vooral droog en goed gefundeerd. De spronggewrichten moeten groot, plat
en droog zijn. De hoek bij de spronggewrichten dient ongeveer 150 graden te zijn.
De koot maakt een hoek van ongeveer 55 graden ten opzichte van de bodem.
Hoeven
De hoeven zijn gelijkgevormd, hard en groot.
Beenbehang
Overvloedig aanwezig, beginnend vanaf het spronggewricht en voorknie, zowel de voor – als
achterkant van de hoeven bedekkend. Manen en staart Normaal tot overvloedig aanwezig.
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Beweging
Een krachtige en functionele beweging, waarbij elk gewricht voldoende goed gebruikt wordt.
In draf heeft de Vanner een typische duwende beweging vanuit de achterhand.
3. Grai
Algemeen voorkomen:
De Grai is een lichter gebouwd type Tinker met meer verfijning in lichaamsbouw t.o.v de Cob
en de Vanner, desalniettemin bezit de Grai de typische raseigenschappen in duidelijke mate.
Ze heeft een elegante en zelfverzekerde uitstraling.
Stokmaat
Variërend van 1.35 m. tot 1.56 m. Afwijkende maten tot 1.70 m. kunnen voorkomen.
Kleur
Veelal bont gekleurd. Echter ook andere, bij pony’s en paarden voorkomende bekende kleuren
zijn toegestaan.
Hoofd
Klein tot normaal van grootte en sierlijk. Ramshoofden komen sporadisch voor.
Ogen
Grote, vrijmoedige en intelligente ogen. Maanogen komen voor.
Oren
Goed geplaatst, recht opstaand en niet te dicht op elkaar. Ze wijzen naar voren en zijn klein
tot normaal van grootte.
Kaken en keelgang
De kaken zijn normaal aanwezig, passend bij het hoofd. Keelgang is niet overdreven ruim.
Hals
Normaal tot goed van lengte. Halsopzet die meer naar het verticale neigt. De hals mag niet te
diep uit de borst komen en mag niet armbespierd zijn. Onderhals wordt niet graag gezien.
Schoft
Een voldoende tot goede schoft ontwikkeling die vooral geleidelijk in de rug overloopt.
Schouder
Schuin en goed van lengte.
Voorbenen
Het beenwerk moet hard en droog zijn en tevens correct geplaatst. Het beenwerk is ietwat
verfijnd past zodoende bij het algemeen verfijnde uiterlijk van de Grai. De voorbenen zijn
goed geplaatst en van de voorkant gezien loodrecht met onder een hoefbreedte tussenruimte.
Het voorbeen is van opzij gezien loodrecht tot en met de kogel, de koot onder een hoek van
45 graden ten opzichte van de bodem. De pijp van het voorbeen is niet te lang en de koot
voldoende lang en verend. De gewrichten zijn goed ontwikkeld, vooral droog en goed
gefundeerd.
Rug en lendenen
Sterk en goed aangesloten die normaal tot ietwat langer van lengte is.
Borst
Bespierd en normaal van breedte.
Ribben
Goed gewelfd. Ruggengraat mag niet zichtbaar zijn.
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Kruis
Goed van lengte en rond, mag iets afhellend zijn. Achterbenen Het beenwerk moet hard en
droog zijn en tevens correct geplaatst. Het beenwerk is normaal qua zwaarte, ietwat verfijnd
en past zodoende bij het algemeen verfijnde uiterlijk van de Grai. Van achteren gezien rechte
achterbenen. Van opzij gezien goed gesteld en sterk. De schenkel dient voldoende lang en
bespierd te zijn. De gewrichten zijn goed ontwikkeld, vooral droog en goed gefundeerd. De
spronggewrichten moeten groot, plat en droog zijn. De hoek bij de spronggewrichten dient
ongeveer 150 graden te zijn. De koot maakt een hoek van ongeveer 55 graden ten opzichte
van de bodem.
Hoeven
De hoeven zijn gelijk gevormd, hard en niet té groot.
Beenbehang
Normaal tot minder ruim aanwezig. Beginnend vanaf het spronggewricht en achterkant
voorknie, de hoef van voor – en achterzijde bedekkend.
Manen en staart
Voldoende beharing aanwezig.
Beweging
Een Grai heeft een actieve, krachtige en meer dragende beweging waarbij elk gewricht goed
gebruikt wordt. De draf wordt gekenmerkt door een strekkende beweging.
4. Erfelijke afwijkingen:
Ten aanzien van erfelijke afwijkingen bij Tinkers in Nederland zal gelet worden op de
volgende afwijkingen:
I. De monden (overbijters en onderbijters)
II.De knieen (patella luxatie naar lateraal, habitueel en stationair)
III.Open fontanellen
IV.Extreem afwijkende beenstanden
5. Inschrijvingsgegevens:
Bij inschrijving worden de volgende gegevens opgetekend:
a. De unieke naam
b. Levensnummer
c. Geslacht
d. Kleur, kentekenen en aftekeningen
e. Schofthoogte (stokmaat), onder aftrek van de hoogte van de hoefijzers
f. Geboortejaar en zo mogelijk geboortedatum
g. Afstamming
h. Naam en woonplaats eigenaar
i. Naam en woonplaats Fokker
j. Nakomelingen
k. Bekroningen op stamboekkeuringen
l. Predikaten
m.Transpondernummer
n. DNA onderzoek.
Voor het onder f. genoemde geboortejaar wordt opgemerkt, dat de leeftijd welke is vermeld
gecontroleerd zal worden aan de hand van het bezien van de tanden. Indien over de geschatte
leeftijd geschillen ontstaan kan de eigenaar, op eigen kosten, een onderzoek laten instellen bij
de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht.
6. Registratie van erfelijke gebreken:
De fokker dient bij de geboorte van een veulen geconstateerde afwijkingen, die mogelijk
erfelijk bepaald zijn, te melden bij het Stamboekkantoor.
De stamboekconsulent of veterinair die de veulens en of volwassen dieren identificeert dient
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geconstateerde afwijkingen te vermelden op de identificatieformulieren.
De mogelijke erfelijke afwijkingen en gebreken worden bij het betreffende dier in de
administratie geregistreerd. Een analyse van ouders en voorouders kan hierdoor gemaakt
worden.
Artikel 15 Predikaten
Middels predikaten worden de paarden binnen de registers naar kwaliteit onderscheiden. De
predikaten kunnen gebaseerd zijn op eigen prestatie, gebruik of op basis van de kwaliteit van
het paard zelf of van de nakomelingen.
1. PREDIKAAT STER*
Hengst:
Een hengst die goedgekeurd wordt als dekhengst wordt gelijkgesteld met een 1e premie te
behalen op een exterieur keuring
Merrie:
Merrie van 3 jaar of ouder die minimaal 210 punten, en dus een 1e premie, op een keuring
heeft behaald, komt in aanmerking voor het sterpredikaat als de merrie voor het onderdeel
type minimaal 70 punten heeft.
Ruin:
Ruin van 3 jaar of ouder die minimaal 210 punten, en dus een 1e premie, op een keuring heeft
behaald, komt in aanmerking voor het sterpredikaat als de ruin voor het onderdeel type
minimaal 70 punten heeft.
* Ster predikaten behaald voor 2009 blijven behouden.
2. PREDIKAAT PREFERENT
Hengst:
Een hengst dient minimaal 15 nakomelingen van 3 jaar of ouder, waarvan er 9 een 1e premie
hebben behaald en 6 een 2e premie. De preferent hengst moet minimaal 1 nakomeling hebben
die een goedgekeurde dekhengst bij het Nederlands Stamboek voor Tinkers is.
Merrie:
Register of Stamboekmerrie met minimaal 3 nakomelingen van 3 jaar of ouder die minimaal
een 1e premie hebben gehaald.
3. PREDIKAAT MODEL**
Merrie:
Stermerrie van 5 jaar of ouder die op de Centrale Keuring wordt aangewezen. Haar rastype,
exterieur en beweging staan model voor de ideale Tinker. De modelmerrie heeft minimaal een
cijfer van 7,5 voor rastype behaald.
Ruin:
Sterruin van 5 jaar of ouder die op de Centrale Keuring wordt aangewezen. Zijn rastype,
exterieur en beweging staan model voor de ideale Tinker. De modelruin heeft minimaal een
cijfer van 7,5 voor rastype behaald.
** Paarden van 5 jaar en ouder met een sterkpredikaat kunnen inschrijven in de sterrubriek op
de CK. Uit deze sterrubriek kan de jury paarden uitnodigen voor “modelverklaring”. Aan de
uitnodiging en deelname “modelverklaring” kunnen geen rechten worden ontleend.
De predikaten onder nr. 1, 2 zijn gebaseerd op keuringsuitslagen bij dieren van 3 jaar of
ouder. Het predikaat onder nr. 3 is gebaseerd op keuringsuitslagen bij dieren van 5 jaar en
ouder. Keuringsuitslagen zijn alleen van kracht wanneer zij behaald zijn op de keuringen
georganiseerd door Het Nederlands Stamboek voor Tinkers.
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4. SPORTPREDIKAAT
Het sportpredikaat kan worden vergeven aan merries, ruinen en hengsten, met goede
resultaten in de competitiesport. Het sportpredikaat kan alleen verkregen worden op basis van
resultaten behaald tijdens wedstrijden geregistreerd bij de “Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie” (KNHS). De bij het KNHS geregistreerde standen zijn bepalend
voor het in aanmerking komen voor het sportpredikaat.

De minimumeisen voor het behalen van het sportpredikaat zijn:
Dressuur:
Grai Z1 +5
Cob M2 + 5
Vanner M1+ 5
Mennen: (dressuur)
Grai Z +10
Cob M + 10
Vanner L+10
De bovengenoemde eisen zijn van toepassing voor in Nederland behaalde prestaties. Voor in
het buitenland behaalde prestaties zullen vergelijkbare eisen gesteld worden, ter beoordeling
van de Sportraad. Het behalen van de sportpredikaten is geen basis voor een (nieuw) fokdoel
en zal ook zeker niet gestimuleerd worden. Voor het inschrijven van ieder behaald predikaat is
aan het Stamboek inschrijfgeld verschuldigd.
Artikel 16 Veulenregistratie
1. Aanmelding van een veulen. Ten behoeve van de stamboekregistratie, moet een veulen
moet binnen 14 dagen na geboorte zijn aangemeld bij het NSvT. De aanmelding kan
uitsluitend plaatsvinden middels een geboortebericht. Het dek- en geboortebericht wordt
aan de fokker verstrekt door de hengsten houder op basis van dekgegevens, welke door de
eigenaar van de hengst zijn verstrekt. Na ontvangst van de geboorte-aanmelding wordt het
veulen geregistreerd in Voorlopig Veulenregister en verstrekt het NSvT aan de eigenaar
een geboortebevestiging.
2. Registratie van een veulen. De definitieve registratie van het veulen, in het Veulenboek,
vindt plaats nadat het veulen is geïdentificeerd (gechipt). Het chippen kan worden
uitgevoerd door het NSvT aangewezen paspoortconsulenten, tijdens stamboekkeuringen of
andere door het PVE erkende paspoortconsulent of door een in het register I&R paarden
van de Stichting Veterinair Kwaliteitsorgaan ingeschreven dierenarts. Een veulen dient
voor de zesde levensmaand gechipt te zijn. Bij het chippen dient een veulen aan de voet
van de moeder aangeboden worden. De microtransponder dient als identificatiemiddel
voor zowel de stamboekregistratie als de registratie in het kader van I&R.
3. De Vereniging legt aan de hengsten houder de verplichting op om dekgeld, per gedekte
merrie af te dragen aan de vereniging. Indien de hengsten houder hier niet aan voldoet
vindt de inschrijving of registratie van hun afstammeling niet plaats voordat de
verschuldigde afdrachten zijn voldaan.
Artikel 17 Registratienummer en naamgeving
1. Aan ieder bij het NSvT ter registratie aangeboden veulen wordt voorzien van een uniek
registratienummer. Het registratienummer is een nummer aangevuld met het
stamboeknummer 528021. Het registratienummer is opgebouwd uit een zogenaamde
UELN van 6 cijfers (bestaande uit 3 cijferige landcode voor het geboorteland en een 3
cijferige stamboekcode), gevolgd door het geboortejaar en door het stamboek toegewezen
nummers.
2. Een registratienummer kan niet worden gewijzigd.
3. De namen van de in een bepaald jaar geboren veulens zijn niet gebonden aan een vaste
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letter. De naam van een veulen mag maar één keer voorkomen. Indien een naam meerdere
keren voorkomt zal de eerste letter van achternaam van de fokker aan de naam toegevoegd
worden. Een naam kan niet worden gewijzigd. Indien de stalnaam als pre-fix wordt
gebruikt, komt de toevoeging van de eerste letter van de achternaam van de fokker te
vervallen.
4. In de documenten van het NSvT worden altijd de stamboeknamen weergegeven niet de
roepnamen.
Artikel 18 DNA-verificatie
1. Het NSvT voert steekproefsgewijs DNA-onderzoek uit om de afstamming te verifiëren.
2. Indien aan de juistheid van de dekgegevens van de dekking, waaruit het veulen
verondersteld wordt geboren te zijn, getwijfeld wordt. De kosten voor het onderzoek zijn
voor de geregistreerde.
a. Indien de bij het NSvT geregistreerde dekdatum niet correspondeert met de
geboortedatum van een veulen. De kosten voor het onderzoek zijn voor de
geregistreerde.
b. Indien het veulen niet aan de voet van de moeder wordt aangeboden voor identificatie.
De kosten voor het onderzoek is voor de eigenaar. Een dierenartsverklaring, waarin de
moeder wordt verklaard, met een dagtekening maximaal een week na geboortedatum,
geldt als ontheffing.
c. In het geval een veulen is geïdentificeerd (gechipt) door een niet NSvT-official en de
aanvraag voor inschrijving in het veulenregister langer dan 4 weken na het chippen
wordt gedaan. De kosten voor het onderzoek zijn voor de geregistreerde.
d. Indien de microtransponder onvindbaar blijkt of defect is geraakt. In het geval de
transponder is aangebracht door het NSvT, zijn de kosten voor het DNA onderzoek
voor het NSvT. Is dit niet het geval dan zijn de kosten voor de geregistreerde.
e. Hengsten die deelnemen aan de hengsten keuring. De kosten voor het onderzoek zijn
voor de geregistreerde.
3. Haarmonster ten behoeve van DNA-verificatie dienen te worden genomen door een
erkende paspoortconculent, een NSvT-official of een dierenarts, tenzij door het NSvT
anders is aangegeven. Haarmonsters worden opgestuurd naar het NSvT en dienen te zijn
vergezeld door een verklaring van degene die het haarmonster heeft genomen (naam,
datum en handtekening).
Artikel 19 Fokker en geregistreerde
1. Bij een geboortemelding wordt diegene als fokker van een veulen aangemerkt, die op het
moment van geboorte van het veulen als geregistreerde van de moeder van het veulen bij
het NSvT is weergegeven.
2. Wanneer uit de geboortemelding blijkt dat er een ander lid eigenaar is van de merrie, dan
de geregistreerde bij het NSvT, wordt dit beschouwd als een verkoop en worden de daarbij
horende verkoop- en overschrijvingskosten in rekening gebracht.
3. Per paard wordt in ieder geval één geregistreerde geregistreerd. Voor een paard kunnen
meerdere leden als geregistreerde worden geregistreerd als deze leden een zogenaamde
associatie aangaan. Hiervoor moet een aanvraag bij het NSvT worden ingediend. De
geregistreerde is verantwoordelijk voor de aan de registratie van een paard verbonden
rechten en verplichtingen. De registratie van de geregistreerde geschied louter voor de
interne registratie van het NSvT, in verband met de aan de registratie verbonden rechten en
verplichtingen. Hieraan kunnen tegenover het NSvT geen rechten worden ontleend.
4. Door het indienen van een verzoek tot registratie in één van de registers van het NSvT,
verklaart de geregistreerde zich bekend en akkoord met de van toepassing zijnde
bepalingen, zoals bedoeld in dit reglement.
5. Voor registraties, afgifte van registratiebewijzen en paspoorten en keuringen, worden
tarieven in rekening gebracht aan geregistreerde overeenkomstig de door het NSvT
vastgestelde tarieven.
6. De registratie van de geregistreerde geschied louter voor de interne registratie van het
NSvT, in verband met de aan de registratie verbonden rechten en verplichtingen. Hieraan
kunnen tegenover het NSvT geen rechten worden ontleend.
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Artikel 20 Overschrijving van paarden
1. Bij een verkoop van een paard, dient de verkoper zowel het stamboekcertificaat als het
paspoort ter overschrijving op te sturen naar het NSvT. Het NSvT draagt zorg voor de
wijziging van de geregistreerde van beide documenten.
2. Voor het op naam stellen van het stamboekcertificaat, moet de koper lid zijn van het NSvT.
Voor het op naam stellen van het paspoort hoeft de koper geen lid te zijn van het NSvT.
3. Voor het overschrijven van een paard worden aan de koper, overschrijvingskosten
berekend.
4. Paarden waarvan geen overschrijvingskosten zijn betaald worden niet op naam van een
ander overgeschreven, voordat de afdracht is voldaan.
Artikel 21 Stalnamen
1. Leden kunnen een beschermde stalnaam aanvragen, die, na toekenning, toegevoegd wordt
achter of voor de aangemelde naam van het veulen. Derden mogen deze naam dan niet
meer gebruiken. De naam mag niet discriminerend, lasterend of commercieel zijn. Het
gebruik van van de merknamen “Het Nederlands Stamboek voor Tinkers” en “Battie” is
niet toegestaan.
2. Een verzoek tot bescherming dient schriftelijk te worden aangevraagd. Bij toekenning is
de stalnaam een jaar geldig. Zonder tegenbericht wordt de naam jaarlijks verlengd. Voor
de bescherming van een stalnaam worden jaarlijkse verlengingskosten berekend.
3. Een geregistreerde stalnaam is alleen beschermd binnen het NSvT.
Artikel 23 Export
Elk paard dat ons land (tijdelijk of definitief) verlaat, moet in het bezit zijn van een
exportcertificaat met daarbij behorend het gezondheidscertificaat. Deze veterinaire
exportcertificaten worden afgegegeven door de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit).
Artikel 24 Bedragen en tarieven
De in dit reglement bedoelde tarieven en afdrachten zullen jaarlijks in de algemene
ledenvergadering door het bestuur van de vereniging worden vastgesteld.
Artikel 25 Beslissing bestuur
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van het NSvT. Het
bestuur is bevoegd de in dit reglement genoemde termijnen te verlengen.
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