Vereniging Het Groninger Paard
Stamboekreglement
Artikel 1. Inleidende bepalingen
Dit stamboekreglement neemt de terminologie over van de statuten en de daarop rustende reglementen
van de vereniging “Het Groninger Paard” (GrP).
Artikel 2. Registraties van paarden
2.1 Boeken en registers
De vereniging beheert de volgende boeken en registers met ingang van 1 januari 2014:
1. a. Veulenboek
GrP.s
b. Veulenboek
GrP.f
c. Veulenboek
GrP.sp
d. Veulenboek
GrP.h
e. Veulenboek
GrP.av
2. Stamboek
GrP.S
3. Fokstamboek
GrP.F
4. Sportstamboek
GrP.Sp
5. Hulpstamboek
GrP.H
6. Oorspronkelijke boeken
sGrP.g en sGrP.o
7. NeWP gesloten register
NeWP
8. Register niet-Groningers
GrP n.g.
2.2 Overgangsbepaling
Als overgangsbepaling bij de inwerkingtreding van dit stamboekreglement is de navolgende maatregel
van kracht: paarden ingeschreven in de boeken en de registers op grond van de stamboekreglementen tot
2014 behouden hun status.
Artikel 3. Bloedvoering
3.1 Berekening bloedopbouw
Het bloed dat een geregistreerd paard voert, wordt berekend op basis van de bloedvoering in de 4e
voorgaande generatie. Daartoe draagt elk van de 16 voorouders in de 4e voorgaande generatie voor 6,25%
bij aan de bloedopbouw van het betreffende paard. De bloedopbouw wordt uitgedrukt in een percentage
Gronings bloed, Verwant bloed, Veredelend bloed, Ongewenst bloed en Overig bloed (zie art. 3.2, 3.3, 3.5
t/m 3.8). De som van de op deze wijze berekende bloedopbouw is 100%.
3.2 Gronings bloed
Onder paarden met een zuiver klassieke Groninger bloedvoering worden verstaan paarden die zijn
geboren uit, of rechtstreeks afstammen van paarden waarvan de voorouders over vier generaties waren
ingeschreven in het originele register van het voormalige “Noord-Nederlandsche Warmbloed
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Paardenstamboek”(NWP) of waarvan de voorouders over vier generaties waren ingeschreven als
Groninger type (Sgrt) bij de VLN.
Toelichting: In 1943 zijn GrPS, FrPS en DrPS gefuseerd tot NWP. In 1939 zijn NSTg en GPS gefuseerd
tot de “Vereniging tot bevordering van de Landbouwtuigpaardenfokkerij in Nederland” (VLN), waarbij
het NSTg het Sgrt werd en het GPS het Sgldt. NWP en VLN gingen in 1970 op in het KWPN.
3.3 Gelijkstelling Gronings bloed
1. Paarden die indertijd uit verwante rassen werden opgenomen bij het NWP in het origineel register
of ingeschreven in het Sgrt, worden in de berekening van de bloedopbouw meegenomen als
Gronings indien zij voorkomen in de 4e generatie.
2. Paarden ingeschreven in de boeken van de vereniging “Het Groninger Paard” (GrP.S, GrP.F,
GrP.Sp, GrP.H, GrP.s. GrP.f, GrP.sp, GrP.h, sGrP.o, sGrP.g) worden, indien zij voorkomen in de
vierde generatie in de berekening meegenomen als Gronings.
3. Paarden, ingeschreven bij een stamboek waarvan de betrouwbaarheid van de registratie door het
bestuur van de vereniging “Het Groninger Paard” wordt erkend, die voor 50% of meer afstammen
van Groninger paarden, geregistreerd in de boeken van NWP, Sgrt en GrP, worden indien zij
voorkomen in de vierde generatie, in de berekening meegenomen als Gronings.
4. Paarden die staan ingeschreven in het KWPN stamboek en voorkomen in de vierde generatie worden
voor zover zij niet vallen onder de paarden zoals omschreven in artikel 3.3 lid 1, 2 en 3 in de
gelijkstelling Gronings Bloed als volgt behandeld: indien zij qua bloedvoering bij opname in de
boeken van Het Groninger Paard in aanmerking zouden komen voor opname in het Stamboek
worden zij als Gronings meegeteld, indien Fokstamboekwaardig als Verwant, indien
Sportstamboekwaardig als Veredelend en indien zij Hulpstamboekwaardig zouden zijn worden ze
als Overig Bloed meegenomen.
3.4 Benaming Groninger paard
Uitsluitend paarden die staan ingeschreven in één van de boeken van de vereniging “Het Groninger Paard”
(GrP.S, GrP.F, GrP.Sp, GrP.H, GrP.s. GrP.f, GrP.sp, GrP.h, sGrP.o, sGrP.g) mogen met de naam
Groninger paard worden aangeduid in de context van dit reglement.
3.5 Verwant bloed
1. Onder aan het Groninger paard verwant bloed wordt verstaan: het Oost Friesche Paard (OF), de
klassieke Oldenburger (Old), Rasse Schweres Warmblut (Sachs), de Clevelander (CB), de klassieke
Holsteiner (Holst), het Gelderse Paard (GP) en Silezische Oldenburger (Slask).
2. De onderstaande organisaties worden erkend als verenigingen die paarden registreren of hebben
geregistreerd, die tot de verwante bloedvoeringen kunnen worden gerekend:
Denemarken:
DANSK OLDENBURG avl (DOA), Oldenburger
Duitsland:
PFERDEZUCHTVERBANDES SACHSEN e.V. und VERBAND THURINGER
PFERDEZUCHTER e.V. (SACHS), Rasse Schweres Warmblut
HOLSTEINER VERBAND (HOLST), Holsteiner
OLDENBURGER ZUCHTVERBAND (OLD)
OSTFRIESEN/ALT-OLDENBURGER ZUCHTVERBAND (OF)
Engeland:
CLEVELAND BAY HORSE SOCIETY (CB), Clevelander
Nederland:
KWPN (GP), Gelders Paard
INTERNATIONAL HORSEBREEDERS ASSOCIATION HEAVY
WARMBLOOD (IHW)
VOORMALIGE VERENIGING NOORDEUROPEES WARMBLOEDPAARD
(NeWP)
Polen:
SLASKI BREED STUDBOOK
STAMBOEKREGLEMENT VERENIGING HET GRONINGER PAARD
pagina 2 van 8

Het is mogelijk dat deze organisaties lagere veterinaire eisen stellen aan hun dekhengsten dan het GrP
vereist voor goedkeuring van stamboekhengsten. Dit kan gevolgen hebben voor inschrijving van
nakomelingen in de boeken van het GrP (zie art. 4.5, 4.10 en 4.11).
3.6 Veredelend bloed
Onder veredelend bloed wordt verstaan het Arabisch Volbloed, het Engels Volbloed, de Anglo-Arabier en
de Trakehner.
3.7 Ongewenst bloed
Onder ongewenst bloed wordt verstaan: Koudbloed, Fries bloed, Hackneys en Pony’s.
3.8 Overig bloed
Onder overig bloed wordt verstaan: Europese rijpaarden, Tuigpaarden, Verwant bloed van niet in artikel
3.5 genoemde verenigingen, onbekend bloed.
Artikel 4. Inschrijving in de boeken
4.1 Veulenboek GrP.s
In het artikel 2.1 genoemde Veulenboek GrP.s kunnen veulens worden opgenomen indien voldaan wordt
aan de volgende voorwaarden:
1. De bloedopbouw bestaat voor minimaal 50% uit Gronings bloed, maximaal 12,5% uit Veredelend
bloed en maximaal 6.25% uit Overig bloed. Ongewenst bloed is niet toegestaan. De som van
Veredelend en Overig bloed mag maximaal 12,5% zijn.
2. Ten minste één van de ouders staat als stamboekwaardig ingeschreven in het Stamboek (GrP.S),
Fokstamboek (GrP.F), originele register (sGrP.o) of gemengde register (sGrP.g). Als één ouder niet
als zodanig is ingeschreven, dan staat deze ingeschreven in het stamboek van een door het GrP
erkende vereniging.
4.2 Veulenboek GrP.f
In het in artikel 2.1 genoemde Veulenboek GrP.f kunnen veulens worden opgenomen indien voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:
1. De bloedopbouw bestaat voor minimaal 75% uit Gronings en/of Verwant bloed, en voor maximaal
6,25% uit Ongewenst bloed.
2. Afstammelingen van Hulpstamboekmerries kunnen in het GrP.f opgenomen worden indien de
bloedopbouw van het moederdier voor tenminste 50% uit Gronings en/of Verwant bloed bestaat.
3. Beide ouders staan ingeschreven in één van de stamboeken van de vereniging of in één van de
stamboeken van een door het GrP erkende vereniging.
4.3 Veulenboek GrP.sp
In het in artikel 2.1 genoemde Veulenboek GrP.sp kunnen veulens worden opgenomen indien voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:
1. De bloedopbouw bestaat voor minimaal 50% uit Gronings en/of Verwant bloed, en voor maximaal
12,5% uit Ongewenst bloed.
2. Beide ouders staan ingeschreven in één van de stamboeken van de vereniging of in één van de
stamboeken van een door het GrP erkende vereniging.
4.4 Veulenboek GrP.h
In het in artikel 2.1 genoemde Veulenboek GrP.h kunnen veulens worden opgenomen waarvan:
1. Tenminste één van de ouders bij de vereniging staat geregistreerd, maar er niet wordt voldaan aan
de afstammingseisen voor opname in het GrP.s, GrP.f of GrP.sp
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2. Het vaderdier niet is goedgekeurd bij het GrP of een andere stamboekvereniging (zgn. eigen of
‘wilde’ hengsten). Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
- Voorafgaand aan de dekking is een dekvergunning aangevraagd bij het bestuur (zie
keuringsreglement, art. 21c) en zijn de bijbehorende kosten betaald;
- Het moederdier staat geregistreerd in één van de boeken 1 t/m 4 of 6 t/m 7 zoals bedoeld in
artikel 2.1
Wanneer niet aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, zal het veulen in het register nietGroningers worden geregistreerd (art. 4.13)
4.5 Veulenboek GrP.av
In het in artikel 2.1 genoemde Aanvullend Veulenboek GrP.av worden veulens opgenomen waarvan het
vaderdier goedgekeurd of erkend is bij een vereniging die conform artikel 3.5 verwante bloedvoeringen
registreert. Dit tenzij:
- Er bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht onderzoeken overlegd kunnen worden, waaruit blijkt
dat het vaderdier voldoet aan de veterinaire eisen zoals gesteld in artikel 19.8.2 en 19.8.4 van het
keuringsreglement.
- Het vaderdier goedgekeurd is of is geweest bij Vereniging Het Groninger Paard1; of geregistreerd in
het gesloten register NeWP van de vereniging;
In geval van bovengenoemde uitzonderingen worden de veulens zoals gebruikelijk op grond van hun
bloedopbouw in één van de veulenboeken GrP.s, GrP.f of GrP.sp ingedeeld. Dit artikel is niet van
toepassing op veulens die voldoen aan de voorwaarden voor opname in het Veulenboek GrP.h.
4.6 Stamboek GrP.S
In het artikel 2.1 genoemde Stamboek GrP.S kunnen paarden worden opgenomen indien voldaan wordt
aan de voorwaarden voor opname in het GrP.s en na goedkeuring bij stamboekopname.
4.7 Fokstamboek GrP.F
In het in artikel 2.1 genoemde Fokstamboek GrP.F kunnen paarden worden opgenomen indien voldaan
wordt aan de voorwaarden voor opname in het GrP.f en na goedkeuring bij stamboekopname.
4.8 Sportstamboek GrP.Sp
In het in artikel 2.1 genoemde Sportstamboek GrP.Sp kunnen paarden worden opgenomen indien voldaan
wordt aan de voorwaarden voor opname in het GrP.sp en na goedkeuring bij stamboekopname.
4.9 Hulpstamboek GrP.H
In het in artikel 2.1 genoemde Hulpstamboek GrP.H kunnen paarden worden opgenomen indien voldaan
wordt aan de voorwaarden voor opname in het GrP.h en na goedkeuring bij stamboekopname.
4.10 Stamboekopname vanuit Aanvullend Veulenboek GrP.av
a. Merries uit het Aanvullend Veulenboek GrP.av worden opgenomen in één van de bovenstaande
stamboeken GrP,S, GrP.F en GrP.Sp wanneer zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. De minimale eisen voor stamboekopname conform artikel 17 van het keuringsreglement;
2. De veterinaire eisen zoals gesteld in artikel 19.8.2 en 19.8.4.van het keuringsreglement.
Daartoe mogen ze veterinair worden onderzocht door een PROK gecertificeerde dierenarts. De
gemaakte foto’s moeten worden beoordeeld door de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Een
afschrift van de beoordelingsrapporten moet worden verzonden naar de stamboekadministratie.

1

Uitgezonderd hengsten die bij het GrP niet meer goedgekeurd zijn om veterinaire redenen, zie artikel 22 van het
keuringsreglement
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Wanneer het röntgenologisch onderzoek met voldoende resultaat wordt afgelegd, kan de
merrie in aanmerking komen voor het certificaat ‘CRO’ (zie keuringsreglement art. 25.9).
Deze bepalingen gelden ook voor stamboekopname van merries vanuit een niet-GrP veulenboek
(zie art. 4.11).
b. Ruinen moeten voldoen aan de minimale eisen voor stamboekopname conform artikel 18 van het
keuringsreglement en zijn vrijgesteld van veterinaire eisen zoals genoemd in sub a.
c. Hengsten worden in het stamboek opgenomen conform artikel 19 van het keuringsreglement.
4.11 Stamboekopname van merries vanuit een niet-GrP veulenboek
Voor merries die vanuit een niet-GrP veulenboek voor stamboekopname worden aangeboden gelden de
bepalingen zoals gesteld in artikel 4.10.a, tenzij:
- Er bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht onderzoeken overlegd kunnen worden, waaruit blijkt
dat het vaderdier voldoet aan de veterinaire eisen zoals gesteld in artikel 19.8.2 en 19.8.4 van het
keuringsreglement.
- Het vaderdier goedgekeurd is of is geweest bij Vereniging Het Groninger Paard2; of geregistreerd in
het gesloten register NeWP van de vereniging;
In geval van bovengenoemde uitzonderingen worden de merries zoals gebruikelijk op grond van hun
bloedopbouw in één van de boeken GrP.S, GrP.F of GrP.Sp ingedeeld. Dit artikel is niet van toepassing
op merries die voldoen aan de voorwaarden voor opname in het Hulpstamboek GrP.H.
4.12 NeWP gesloten register NeWP
Op 24 april 2010 heeft de Algemene Vergadering van de stamboekvereniging Het Groninger Paard
unaniem ingestemd met de mogelijkheid tot instroom van alle paarden die ingeschreven staan bij het
Noordeuropees Warmbloed Paard in een nieuw te vormen gesloten “register NeWP” binnen de boeken
van het Groninger Paard.
De instroom in dit register is met behoud van status, naam, nummers en predicaten. Nafok van deze
register NeWP paarden wordt geregistreerd en gekeurd volgens de reglementen van Het Groninger Paard.
Ook is het mogelijk de register NeWP paarden op de keuringen aan te bieden voor stamboekopname in
één van de andere boeken van Het Groninger Paard, waar ze dan worden beoordeeld volgens de
reglementen van dit stamboek.
4.13 Register niet-Groningers
In het register niet-Groningers, artikel 2.1 punt 8, worden alle dieren geregistreerd, waarvoor een paspoort
is afgegeven en die niet voldoen aan de vereisten voor opname in een van de boeken genoemd onder de
punten 1 t/m 6 van het betreffende artikel.
4.14 Overige eisen
In de in artikel 4.6, 4.7, 4.8 en 4.9 genoemde boeken kunnen alleen paarden worden ingeschreven die ten
minste 24 maanden oud zijn wanneer het hengsten betreft en ten minste 33 maanden oud wanneer het
merries of ruinen betreft.
Artikel 5. Eigenaar lid van de vereniging
Paarden kunnen alleen in de boeken of registers van het GrP worden ingeschreven wanneer de eigenaar
lid is geworden van de vereniging en nadat aan alle verplichtingen jegens de vereniging is voldaan.

2

Uitgezonderd hengsten die bij het GrP niet meer goedgekeurd zijn om veterinaire redenen, zie artikel 22 van het
keuringsreglement
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Artikel 6. Afstammingsbewijs op naam van de eigenaar(s)
De afstammingsbescheiden van de op te nemen paarden in de in artikel 2.1 genoemde boeken en register
dienen op naam van de eigenaar te staan. Zij dienen voor de opname overgelegd te worden door de
eigenaar of diens gemachtigde.
Artikel 7. Inschrijvingsgegevens
Bij de inschrijving in de boeken en het register van de vereniging genoemd in artikel 2.1, zullen van elk
paard de navolgende gegevens worden vermeld:
a. Naam
o De eigenaar kan bij het bestuur een verzoek indienen voor de registratie van een stalnaam, tegen
een door de ALV vastgesteld tarief. Het bestuur zal alvorens met de aanvraag akkoord te gaan
eerst onderzoeken of het toepassen van de stalnaam geen conflicterende situatie oplevert met
andere leden van de vereniging het Groninger Paard. Na goedkeuring van de stalnaam door het
bestuur zal dit in het verenigingsblad bekend worden gemaakt, waarna binnen twee maanden na
publicatie schriftelijk en met redenen omkleed een bezwaar bij het bestuur van de vereniging Het
Groninger Paard kan worden ingediend.
o Hengstennamen beginnen met de eerste letter van de vader, merrienamen naar eigen keuze.
o Indien een hengst wordt goedgekeurd wordt de naam vastgesteld door het bestuur op voorstel
van de inspecteur na overleg met de eigenaar.
b. Registratienummer
c. Geboortedatum
d. Geslacht, kleur en aftekeningen
e. Stokmaat, borstomvang en pijpomvang
f. Afstamming
g. Percentage Gronings bloed, Verwant bloed, Veredelend bloed, Ongewenst bloed en Overig bloed
h. Naam, lidmaatschapsnummer en adres van de eigenaar
i. Naam, woonplaats en eventueel lidmaatschapsnummer van de fokker
j. Primeringen
k. Predicaten / goedgekeurd als dekhengst met vermelding van datum van goedkeuring
l. Beoordelingsstaat
m. Behaalde resultaten in officiële verrichtingsproeven
n. Voor zover het merries betreft, welke veulens daaruit geboren zijn met vermelding van naam,
nummer, geboortedatum en vader, alsmede eventuele primeringen en predicaten van die
afstammelingen.
o. Plaats en datum van inschrijving.
p. Sterfdatum
q. Reden van afvoer paard, bijvoorbeeld slacht, erfelijk gebrek, overige mededelingen en/of reden
euthanaseren, te vroeg geboorte veulen en (waarschijnlijke) reden.
Artikel 8. Melden geboorte en overlijden
8.1 Geboortemelding
Uiterlijk veertien dagen na de geboorte van het veulen stuurt de eigenaar of zijn gemachtigde het
geboortebericht naar behoren ingevuld aan de stamboekadministratie van de vereniging. Het
stamboeksecretariaat geeft vervolgens opdracht het veulen te identificeren, te registreren en te schetsen.
Een geboortebericht is een doorslag van de dek- of inseminatieovereenkomst met de hengstenhouder. Het
bestuur stelt het model ervan vast.
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8.2 Overlijdensmelding
Na overlijden stuurt de eigenaar of diens gemachtigde het overlijdensbericht naar behoren ingevuld aan de
stamboekadministratie van de vereniging. Het betreffende formulier wordt verstrekt door het
stamboeksecretariaat of gedownload vanaf de website van het GrP. Het bestuur stelt het model ervan vast.
Artikel 9. Bewijs van Inschrijving
Ten bewijze van inschrijving in één van de boeken of het register genoemd in artikel 2.1, zal een
gewaarmerkt Bewijs van Inschrijving aan de eigenaar van het paard (of zijn gemachtigde) in bewaring
worden gegeven. Het Bewijs van Inschrijving blijft in eigendom van de vereniging. Het bestuur stelt het
model ervan vast.
Artikel 10. Identificatie
Alvorens tot inschrijving wordt overgegaan wordt het veulen voorzien van een uniek identificatiekenmerk.
Artikel 11. Levensnummer (intern)
Het (interne) levensnummer is opgebouwd uit de laatste twee cijfers van het geboortejaar, een punt en een
viercijferig volgnummer. Voor de boeken en registers genoemd in artikel 2.1 worden de volgnummers niet
afzonderlijk vastgesteld. Bij aanvang van het Stamboekreglement 1985 is begonnen met het volgnummer
0001.
Bij opname in het Groninger Stamboek GrP.S, het Groninger Fokstamboek GrP.F, het Sportstamboek
GrP.Sp en het Hulpstamboek GrP.H blijven de oorspronkelijk volgnummers ongewijzigd, maar wordt
achter de aanduiding GrP de kleine letter gewijzigd in een hoofdletter. Als het gaat om een paard dat
voortkomt uit het Aanvullend Veulenboek GrP.av, wordt de ‘av’ gewijzigd in een ‘S’, een‘F’ of ‘Sp’, dit
overeenkomstig de bloedopbouw.
Artikel 12. Geldigheid van Bewijs van Inschrijving
a. Het Bewijs van Inschrijving is slechts geldig in handen van dezelfde persoon die op het Bewijs van
Inschrijving als eigenaar van het paard is vermeld.
b. De persoon die het Bewijs van Inschrijving onder zich heeft, is verplicht dit bewijs op verzoek van
de stamboekadministratie toe te zenden. Toezending moet binnen twee weken na het verzoek
plaatsvinden.
c. Bij toezending van het Bewijs van Inschrijving wegens verkoop dienen naam en adres van de koper
nauwkeurig te worden vermeld.
d. Na toezending wegens dood krijgt de laatste eigenaar het Bewijs van Inschrijving voorzien van de
aantekening “overleden” retour.
e. Wanneer aan het gestelde onder ‘b’ niet is voldaan, kan het bestuur het Bewijs van Inschrijving
nietig verklaren.
Artikel 13. Opname in Stamboek, Fokstamboek, Sportstamboek of Hulpstamboek
Bij opname in de artikel 4.6, 4.7, 4.8 of 4.9 genoemde boeken, wordt het Bewijs van Inschrijving
ingeleverd bij de stamboekadministratie om de aanvullende gegevens te vermelden: plaats en datum van
opname, alsmede beoordelingsstaat, stokmaat, borstomvang en pijpomvang, en wordt achter de
aanduiding GrP de betreffende toevoeging geplaatst conform de in artikel 2.1 gehanteerde afkortingen.
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Artikel 14. Overschrijving op naam van de koper
a. Leden van de vereniging dienen binnen twee weken na aankoop een verzoek in te dienen om de
door hen aangekochte paarden op hun naam over te schrijven.
b. Ten bewijze van de overschrijving geeft de stamboekadministratie van de vereniging het Bewijs
van Inschrijving, voorzien van een gewaarmerkte verklaring van overschrijving, aan de koper in
bewaring.
c. Indien de koper tijdens de overschrijving geen lid is van het GrP zal er een door de ALV op
voorstel van het bestuur vastgestelde vergoeding in rekening worden gebracht. Tot deze
overschrijving zal niet worden overgegaan, dan nadat de koper aan alle verplichtingen jegens de
vereniging heeft voldaan.
Artikel 15. Vaststellen verschuldigde bedragen
Alle in dit stamboekreglement bedoelde bedragen, evenals alle andere reglementaire tarieven, worden op
voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering vastgesteld bij de behandeling van de begroting
omtrent het financiële beheer van de vereniging.
Artikel 16. Afgifte duplicaat
Wanneer het bestuur op goede gronden aanneemt dat een geboortebericht, Bewijs van Inschrijving of
paspoort verloren is gegaan, zal deze ongeldig worden verklaard en kan een duplicaat in bewaring worden
gegeven aan de eigenaar van het paard of diens gemachtigde. Dit gebeurt tegen een op grond van artikel
15 te betalen vergoeding. Wanneer de identiteit van een dier niet is te verifiëren aan de hand van
chipcontrole, kan DNA-onderzoek onderdeel uitmaken van de procedure. De hieraan verbonden kosten
zijn voor rekening van de eigenaar.
Artikel 17. Vaststelling termijnen
Het bestuur is bevoegd om, wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, de in artikel 8,
12 en 14 genoemde termijnen te verlengen.
Artikel 18. Strafbepaling
Het niet nakomen van, of het opzettelijk handelen in strijd met, dan wel valselijk voldoen, alsmede de
poging om valselijk te voldoen aan enige verplichten bij dit stamboekreglement aan de leden der
vereniging opgelegd, kan door het bestuur gestraft worden op grond van artikel 25, lid 4 der statuten.
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