
 
Wanneer een nieuwe dier geregisteerd  wordt bij het 
Barock Pinto Stamboek, moet er een bepaalde procedure 
gevolgd worden. Het dier kan bij U geboren worden, of U 
heeft het dier aangekocht.  
 
Wanneer U een (aangekocht) dier bij het Barock Pinto wilt 
registreren, gebruikt U het formulier ‘Aanmeldformulier 
Registratie’. 
Wanneer het dier bij U wordt geboren en een veulen is van 
een goedgekeurde Barock Pinto hengst, heeft U bij het 
overeenkomen van de dekking van uw merrie een 
dekbewijs ontvangen. Dit een bijna gelijk formulier, maar 
hierop zijn de gegevens van de hengst reeds ingevuld. 
Alleen de hengstenhouder kan dit aanvragen. 
 
Het is zeer belangrijk dat dit document zorgvuldig, volledig 
en leesbaar wordt ingevuld. Deze gegevens zijn nodig voor 
een vlotte en volledige registratie van uw dier. De 
geboortedatum van uw veulen mag hierop nier vergeten 
worden. Uw veulen wordt gechipt door een bevoegd 
dierenarts of chipper, waarna deze de sticker met 
bijbehorend chipnummer in het goede vakje plakt en 
hiervoor een handtekening bij plaatst. Bij uw veulen en de 
moeder moet een haarsample worden genomen en 
ingestuurd, voor het vastleggen van het DNA profiel bij het 
Van Haeringen laboratorium. Via dit DNA profiel wordt ook 
de opgegeven vader bevestigd. Het is voor een goede 
registratie van belang dat dit sample wordt genomen door 
een bevoegd dierenarts en dat hier wederom voor wordt 
getekend. Dit moet dezelfde handtekening zijn als bij het 
chipnummer. Dit haarsample moet de haarzakjes bevatten, 
hier zit namelijk het DNA materiaal in en wordt getrokken 
uit de manen of de staart. Indien mogelijk zien wij deze 
samples graag in een luchtdicht, plat samplezakje, voorzien 
van naam van het paard.  
 
Voor het aanvragen van een paspoort, is het van belang dat 
er een volledige en correct ingevulde schets wordt 
meegeleverd. Hiervoor gebruiken wij dan ook het AES 
schets formulier. Dit formulier moet worden ingevuld door 
een dierenarts, of een bevoegd veulencontroleur. Op 
Barock Pinto keuringen ziet u vaak de heer Vonck, dit is 
onze vaste veulencontroleur, waar wij zeer goede 
ervaringen mee hebben. Hij mag de haarsamples afnemen 

en chippen. Voor het Barock Pinto worden de witte 
gedeelten van uw paard aangegeven op de schets, dus niet 
de gekleure delen, dit zijn tevens de regels voor het 
schetsen, binnen de Europese Unie. 
 
Zonder schetsformulier, een onjuist ingevuld formulier, of 
een niet AES-formulier, kunnen wij de informatie niet 
verwerken en zal de registratie stil komen te liggen, tot de 
juiste informatie aanwezig is. 
 
Voor de registratie van een ouder dier, dat nieuw is bij het 
Barock Pinto Studbook, of een dier dat gekruist is met een 
ander stamboek, is de registratie, voor ons, iets 
ingewikkelder. Voor deze dieren moet er DNA van beide 
ouders worden aangeleverd en begeleid worden met de 
officiële stamboek informatie m.b.t. de pedigree. Een 
kopietje van een stamboom op internet is voor een 
succesvolle registratie niet voldoende! 
Wanneer deze informatie niet meer te achterhalen is, of 
niet meer te controleren is, wordt in de pedigree informatie 
helaas ‘onbekend’ opgenomen en vind een mogelijke  
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Nu het veulenseizoen weer voor de deur staat, zal het Barock Pinto Studbook weer vele nieuwe registratie 

te verwerken krijgen. In de afgelopen tijd hebben we veel nieuwe geinteresseerden mogen verwelkomen, 

wat ook betekent dat voor veel mensen deze procedure nieuw is. Daarom hier een opfrisser, wat natuurlijk 

ook weer nuttig is voor onze andere leden. 
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verschuiving in 
register plaats 
(veulenboek, 
voorboek). Een zo 
compleet mogelijke 
aanlevering kan dit 
voorkomen. 
 
Na het ontvangen 
van een complete 
registratie, wordt 
in de kantooruren 
van het Barock 
Pinto (deze zijn 
vooral in het 
weekend, 
aangezien het 
stamboek wordt 
gerund door 
vrijwilligers) de 
informatie in de 
computer 
opgenomen. 
 
Na het invoeren worden de 
aanvraagformulieren voor het DNA 
onderzoek voorbereid en verstuurd. 
Dit onderzoek duurt een aantal 
weken, daarna ontvangen wij de 
informatie terug, met de uitslag. 
Indien deze uitslag correct is, kunnen 
wij de uitgewerkte aanvraag voor het 
paspoort versturen. Na een aantal 
(max. 8) weken ontvangen wij een 
compleet paspoort terug en kunnen 
wij hier het stamboek papier bij 
toevoegen. U, als eigenaar, ontvangt 
dan het paspoort en papier. 
Op dit punt, is het wachten voorbij 
en is de registratie compleet. Hoe 
vollediger de registratie is 
aangeleverd, hoe sneller deze te verwerken is voor het 
Barock Pinto en des te sneller heeft U het resultaat in huis. 
 
Indien de DNA resultaten terugkomen als onjuist, nemen 
wij contact op met de eigenaar, voor een nieuw sample en 
een hertest. Een foutje kan immers gemaakt worden. Deze 
kosten zijn voor de eigenaar, dus een juiste aanlevering is 
hierin ook voor uw eigen belang.  
 
Wanneer u een paard bij het BPS registreert, is het verplicht 
dat u zelf lid bent. Bent u nog geen lid? Dan wordt u via de 
informatie op het registratieformulier lid gemaakt. 
 
Alle formulieren zijn te vinden op de BPS website, onder 
downloads.  Van boven naar beneden: Aanmeldformulier 

lidmaatschap, aanmeldformulier registratie, AES 
schets formulier 
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Aanvullend bij aanmelden met algemeen 

registratieformulier: 

□ Haarsample en 

kopie afstamming 

vader (sample 

genomen door 

dierenarts of 

bevoegd chipper) 

□ indien aanwezig 

kopie paspoort of 

afstammings-

bewijs ander 

stamboek 

 

Checklist aanmelden met dekbewijs: 

□ Volledig ingevuld registratieformulier 

of dekbewijs 

□ Kopie afstammingsbewijs moeder 

□ Haarsample veulen + moeder genomen 

door dierenarts of bevoegd chipper 

□ Volledig ingevuld Schetsformulier AES 

□ Handtekening dierenarts of bevoegd 

chipper 

□ 

 


