Stamboekindeling NMPRS
HOOFDSTAMBOEK (STB)
1.
2.
3.
4.

Paarden die een veterinaire keuring doorlopen hebben (Merries op keuring of via aanvraag PROK dierenarts, Hengsten d.m.v. de NMPRS
hengstenkeuring) en afstammen van een goedgekeurde NMPRS hengst.
Paarden die een stamboekopname met goed gevolg hebben doorlopen bij het NAS of BMP en afstammen van een aldaar goedgekeurde
stamboekhengst.
Hulpveulenboek en Hulpstamboek hengsten die, na goedkeuring op de NMPRS hengstenkeuring een veterinair attest van goed zijn hebben
overlegd van zowel vader als moeder vermeld op papier.
Hulpstamboek merries die een veterinair attest van goed zijn hebben overlegd van zowel vader als moeder vermeld op papier.

VEULENBOEK (VB)
1.

2.

3.

4.

Veulens die afstammen van een
goedgekeurde NMPRS hengst via
dekbon.
Veulens die via DNA onderzoek
afstammen van goedgekeurde NMPRS
hengst.
Veulens die afstammen van een in het
Hulpstamboek opgenomen moeder X
een goedgekeurde NMPRS hengst.(Dit
kan ook een goedgekeurde NMPRS
Hulpstamboek hengst zijn).
Veulens met paspoorten van het NAS
of BMP met een aldaar goedgekeurde
stamboekhengst als vader.

HULPVEULENBOEK (HVB)
1.

2.

3.

4.

Paarden die een DNA onderzoek
afgerond hebben op de vermelde
vader en moeder.
Paarden die één ouder vermeld
hebben op papier en dit via DNA
onderzoek afgerond hebben.
Paarden die een vader vermeld
hebben die gekeurd zijn bij NAS, NSPS
of BMP en geen stamboekhengst zijn.
( b.v. Register hengst).
Paarden die in het bezit zijn van een
AMHA/AMHR papier tezamen met
een niet NMPRS paspoort maar wel
een DNA onderzoek van beide
vermelde ouders op papier hebben
afgerond.

BASIS VEULENBOEK (BVB)
Alle veulens die vallen onder het basistype.

HULPSTAMBOEK (HSTB)
1.

2.

Alle drie jaar en oudere paarden die
voldaan hebben aan de gestelde
voorwaarden van het Hulpveulenboek
en met goed gevolg een veterinaire
keuring doorlopen hebben
aangevraagd via het NMPRS.
Alle drie jaar en oudere paarden van
register of veulenboek hengsten die
een stamboek opname met goed
gevolg hebben doorlopen bij NAS of
BMP.
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BASIS STAMBOEK (BSTB)
1.

2.

Paarden in het basistype die een veterinaire keuring
doorlopen hebben (Merries op keuring of via aanvraag
PROK dierenarts, Hengsten d.m.v. de NMPRS
hengstenkeuring) en afstammen van een goedgekeurde
NMPRS hengst.
Paarden in het basistype die een stamboekopname met
goed gevolg hebben doorlopen bij het NSPS of BMP en
afstammen van een daar goedgekeurde stamboekhengst.

REGISTER (REG)
1.
2.

Alle paarden die niet NMPRS gefokt zijn en in bezit zijn van een overig Europees paspoort of papier en een paspoort aanvragen bij het NMPRS
en er geen DNA onderzoek is afgerond op de vermelde ouders op papier.
Alle paarden zonder afstamming.

