Registratie reglement
Vereniging Barock Pinto Studbook
Artikel 1: Algemene bepalingen
Dit reglement is vastgesteld krachtens het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement
van de Vereniging “Barock Pinto Studbook”.
De doelstelling van het BPS is het behouden en verbeteren van het Barock Pinto paard.
Onder een Barock Pinto paard wordt verstaan een paard dat aan de ras beschrijving voldoet zoals beschreven in het fokdoel en
waarvan beide ouders in één van de registers van het BPS zijn geregistreerd. Het fokdoel en programma’s voor registratie en
fokkerij staan ten dienste de doelstelling re realiseren.
Artikel 2: Oorsprong Barock Pinto Studbook
De vereniging Barock Pinto Studbook is op 29 januari 2009 opgericht en heeft ten doel het bevorderen van zowel (zuiver) fokken
als de registratie van Barock Pinto paarden en in het algemeen het behartigen van de belangen van dit ras en van haar leden. De
vereniging houdt zich bezig met de registratie en uitvoering van Barock Pinto paarden in zowel Nederland als in het buitenland.
Paarden van leden uit het buitenland worden in dezelfde registers geregistreerd als paarden van leden in Nederland.
De stamboekcertificaten zijn eveneens identiek.
Artikel 3: Paspoort identificatie
De vereniging BP Studbook heeft geen erkenning van het ministerie van EL&I om geldige E.U. paspoorten uit te geven. De veulens
die geregistreerd worden bij het BP stamboek moeten bij een ander E.U. erkend stamboek/vereniging of KHNS een geldig E.U.
paspoort aanvragen. Een dierenarts of erkend paspoortconsulent moet het veulen chippen en de documenten voor het te
registreren (stamboekcertificaat) veulen en aanvraag paspoort invullen en voorzien van een handtekening en stempel.
Artikel 4: Stamboekregistratie
De vereniging BP Studbook voert t.b.v. leden en niet leden van de vereniging stamboekregistratie uit van paarden die kunnen
bijdragen aan ons fokdoel. Onder registratie wordt verstaan het registreren van de afstamming van een paard alsmede de registers,
predicaten en behaalde premies van een paard.
Artikel 5: Boeken
Het stamboek is ingedeeld in typen en registers. Het stamboek kent een open fokkerij, dit betekent dat paarden die voor ons
fokdoel gebruikt kunnen worden, kunnen worden ingeschreven in één van de boeken: Voorboek 1, Voorboek 2, Voorboek 3 en
BPS-boek.
De paarden worden ingedeeld in verschillende type, BP, XX of FB.
Type BP: Minder dan 62,5% vreemd bloed.
Type XX: Meer dan 62,5% vreemd bloed.
Type FB: Minder dan 62,5% vreemd bloed en anders dan een zwart bonte aftekening.
De paarden in de verschillende typen worden ingedeeld in verschillende registers, afhankelijk de kwaliteit gerelateerd aan het
fokdoel.
Artikel 6: Het BPS-boek
Paarden waarvan de moeder in het BPS-boek is geregistreerd en de vader ten tijde van verwerking een goedgekeurde hengst,
sterhengst met dekvergunning of een goedgekeurde (door ons stamboek erkende) hengst is van een door het BPS erkend ras of
E.U. erkend stamboek welke aan het fokdoel van het BPS voldoet, worden in het BPS-boek geregistreerd.
Paarden in het type BP moeten voldoen aan het fokdoel en paarden in type
XX en FB moeten een bijdrage kunnen leveren aan het fokdoel van het BPS.

Artikel 7: Het Voorboek 1
Een paard wordt ingeschreven in het Voorboek 1 wanneer er geen gegevens bekend zijn van één
of beide ouders. Het paard moet een bijdrage kunnen leveren aan het fokdoel van het BPS.
Artikel 8: Het Voorboek 2
Een paard wordt ingeschreven in het Voorboek 2 wanneer minimaal beide ouders bekent zijn en d.m.v.
DNA geverifieerd kunnen worden. Het paard moet een bijdrage kunnen leveren aan het fokdoel van het BPS.
Artikel 9: Het Voorboek 3
Een paard wordt ingeschreven in het Voorboek 3 wanneer de gegevens van ouders en grootouders bekent zijn en d.m.v. DNA
geverifieerd kunnen worden. Paarden waarvan de moeder in het BPS-boek is geregistreerd en de vader ten tijde van verwerking
GEEN goedgekeurde hengst, sterhengst met dekvergunning of een goedgekeurde hengst van een ander E.U. erkend stamboek is
dat aan ons fokdoel voldoet , worden in Voorboek 3 geregistreerd. Het paard moet een bijdrage kunnen leveren aan het fokdoel
van het BPS.
Artikel 10: Het stamboekcertificaat
Voor alle paarden die zijn ingeschreven in één van de registers van het BPS wordt door het BPS een stamboekcertificaat uitgegeven.
De kleur van het stamboekcertificaat is afhankelijk van het type waarin het desbetreffende paard is ingeschreven:
BP: Oranje
XX en FB: Blauw
Op het stamboekcertificaat is weergegeven, de stamboom, boek, behaalde premies en predicaten, de stokmaat, geslacht,
registratienummer, chipnummer, geboortedatum, kleur, fokker en/of eigenaar en DNA identificatie nummer.
Het stamboekcertificaat is slechts een bewijs van inschrijving in één van de boeken en registers van het BPS en geen bewijs van
eigendom. Het stamboekcertificaat wordt aan de leden beschikbaar gesteld, echter is het BPS eigenaar van het certificaat en kan
deze ten allen tijde aanspraak maken op het certificaat.
Op het stamboek certificaat staat vermeld; register, geslacht, registratienummer, chipnummer, geboortedatum, kleur,
geregistreerde naam paard, gegevens fokker, gegevens eigenaar, boekomschrijving, DNA ID nummer, inteelt percentage, stokmaat,
eventuele keuring uitslagen.
Artikel 11: Registers
Veulenboek voor hengsten en merries
Op het moment dat het veulen/paard gechipt of geregistreerd wordt en de ouders en grootouders van de moeder te herleiden zijn
wordt het veulen/paard ingeschreven in het Veulenboek. De vader van het veulen/paard dient een BPS erkende of goedgekeurde
(ster) hengst met dekvergunning te zijn. Alleen dan wordt het veulen/paard ingeschreven in het Veulenboek.
Stamboek voor merries
Vanaf het jaar dat een merrie drie jaar oud wordt, kan een merrie worden opgenomen in het Stamboekregister. Hiervoor moet het
paard gekeurd worden en aan de minimumeisen voldoen t.a.v. exterieur, beweging, stokmaat (minimaal 156 cm).
Stamboek voor hengsten
Vanaf een leeftijd van 26 maanden kan een hengst worden opgenomen in het Stamboekregister. Zie voor meer informatie
reglement hengstenselectie.
Ruinenboek
Vanaf het jaar dat een ruin drie jaar oud wordt, kan een ruin worden opgenomen in het Ruinenboek.
Hiervoor moet een paard gekeurd worden en voldoen aan de minimumeisen t.a.v. exterieur, beweging en stokmaat (minimaal 156
cm). Veulenboekhengsten die geruint worden, worden na inlevering van een dierenartsverklaring m.b.t. castratie, ingeschreven in
het Ruinboek.
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Artikel 12: Kleur en Aftekeningen
Type BP (minder dan 62,5% vreemd bloed). Het veulen/paard moet zwartbont van kleur zijn met minimaal 2 vlekken van minimaal
10 centimeter doorsnee, anders dan de dekkleur. Ook is een DNA test voor het aantonen van de tobiano factor, bij positief resultaat
voldoende. Maanogen zijn niet gewenst.
Artikel 13: Predicaten
1. Middels predicaten worden de paarden binnen de registers naar kwaliteit onderscheiden. De predicaten kunnen zijn gebaseerd
op eigen prestatie of op basis van de kwaliteit van de nakomelingen. Verder kunnen predicaten gebaseerd zijn op exterieur,
sportaanleg, sportprestaties of een combinatie tussen deze.
2. Sterpredicaat:
Het Sterpredicaat wordt toegekend tijdens keuringen aan paarden vanaf drie jaar. Om voor een Sterpredicaat in aanmerking te
komen, moet het paard aan minimumeisen voldoen voor exterieur, beweging en stokmaat (minimaal 158 cm). Het Sterpredicaat
kan behaald worden door merries in het stamboekregister, ruinen in het ruinenboek en veulenboekhengsten. Ster verklaring kan
bij merrie en ruinen tegelijk met de stamboekopname plaatsvinden. Veulenboek hengsten met het Sterpredicaat, welke geruint
worden, behouden het sterpredicaat. Veulenboekhengsten kunnen vanaf een leeftijd vanaf 26 maanden in Nederland tijdens de
hengstenkeuring Ster worden. Sterhengsten met minimaal 42 punten kunnen in aanmerking komen voor een dekvergunning
indien ze voldoen aan alle andere eisen voor hengstenselectie.
3. Elite.
Het Elitepredicaat is een predicaat waarbij eisen gesteld worden voor exterieur en sportaanleg. Het Elitepredicaat kan behaald
worden door merries in het stamboekregister. Elite verklaring kan tegelijk met de stamboekopname plaatsvinden. De eisen voor
het in aanmerking komen van het Elite predikaat zijn:
a. Minimum leeftijd 3 jaar.
b. Merrie moet op de exterieur keuring minimaal 44 punten behaald hebben zonder onvoldoendes op de basisgangen.
c. Minimale stokmaat 160 cm.
d. Voor definitieve Elite verklaring moet de merrie een IBOP positief hebben afgelegd. Voor dressuur minimaal 60 punten
en/of voor de menproef 45 punten.
e. Het behalen van een Sportpredikaat is tevens toereikend als verrichtingseis voor definitieve Elite verklaring.
4. Sportpredicaat.
Het Sportpredicaat kan worden vergeven aan merrie, ruinen en hengsten, met goede resultaten in de wedstrijdsport. Het
Sportpredicaat kan alleen verkregen worden op basis van resultaten 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 Sportpredicaat. De minimumeisen voor het behalen van het Sportpredicaat zijn:
a. Dressuur: Z1 + 5 winstpunten x 60%.
b. Mennen (dressuur): Z + 5 winstpunten x 60%.
c. Mennen (samengesteld): klasse 3 + 10 winstpunten x 60%.
5. Topsport-predicaat.
Het Topsport-predicaat kan worden vergeven aan paarden met dezelfde criteria als bij ad. 4. ‘sportpredicaat’. De minimumeisen
voor het behalen van het Topsport-predicaat zijn:
a.

Dressuur: Prix St. George + 5 winstpunten.

De bovengenoemde eisen zijn van toepassing voor in Nederland behaalde sportprestaties.
Voor in het buitenland behaalde sportresultaten zullen vergelijkbare eisen gesteld worden,
ter beoordeling van de BPS –sportcommissie.
6. Preferentschap voor merries.
Merries ingeschreven in één van de BPS-boeken kunnen preferent verklaart worden op
afstammelingen. Het Preferentschap wordt automatisch toegekend. Een Preferentschap kan
ook postuum worden toegekend. Het Preferentschap voor merries wordt verleend d.m.v. een
puntensysteem, wanneer de betreffende merrie minimaal 15 punten behaald wordt de
merrie Preferent verklaart.
Nakomelingen:
a. Jeugd (tot 3 jaar) éérste premie 1 punt.
b. Ster merrie/hengst/ruin 3 punten.
c. Elite merrie 5 punten.
d. Goedgekeurde hengst 10 punten.
7. Preferentschap voor hengsten.
Het preferentschap kan aan stamboekhengsten verleend worden die een bijzondere positieve invloed op de fokkerij hebben.
Het Preferentschap wordt automatisch toegekend. Een preferentschap kan ook postuum worden toegekend. Het preferentschap
voor hengsten wordt verleend d.m.v. een puntensysteem, wanneer de betreffende hengst minimaal 250 punten behaald wordt
de hengst Preferent verklaart.
Nakomelingen:
a. Jeugd (tot 3 jaar) éérste premie 1 punt.
b. Ster merrie/hengst/ruin 5 punten.
c. Elite merrie 10 punten.
d. Goedgekeurde hengst 25 punten.
e. Ibop met positief resultaat 5 punten.
f.

Sport 10 punten.

8. Prestatiemoederpredikaat.
Het predikaat Prestatiemoeder wordt toegekend d.m.v. van een puntensysteem, wanneer een merrie minimaal 15 behaald wordt
de merrie Prestatie.
Nakomelingen:
a. Sport 5 punten.
b. Ibop met positief resultaat 3 punten.
Artikel 14: Veulenregistratie.
1. Identificatie
Wettelijk gezien dient een veulen geïdentificeerd (gechipt) te worden binnen 6 maand na de geboorte. Verzuimt de eigenaar dit,
dan kan voor een paard ouder dan 6 maanden nog een paspoort worden verstrekt (het paard wordt uitgesloten voor de slacht
ten behoeve van menselijke consumptie). Het veulen dient geïdentificeerd (gechipt) te worden door een erkend
paardenpaspoortconsulent. Het BPS stelt op ieder keuring een gekwalificeerd paardenpaspoortconsulent beschikbaar. Indien
het veulen niet op een van de keuringen wordt gechipt, dan dient de paspoortaanvraag te worden ingediend met een
aanvraagformulier dat volledig is ingevuld door een paardenpaspoortconsulent of een gekwalificeerde dierenarts en
ondertekend door de aanvrager. Het aanvraagformulier en geboortebericht moet uiterlijk 7 dagen nadat het paard is gechipt
worden ingediend bij een paspoort uitgevende instantie. Als het formulier door de paardenpaspoortconsulent is meegenomen
is aan deze verplichting voldaan.
2. Registratie van veulens
De vereniging Barock Pinto Studbook voert t.b.v. leden en niet leden van de vereniging stamboekregistratie uit van paarden die
voldoen aan ons fokdoel. Onder registratie wordt verstaan het registreren van de afstamming van een paard alsmede de
registers, predicaten en behaalde premies van een paard.

Om tot een correcte registratie van de afstamming te komen dienen de volgende regels
nagestreefd te worden.
a. Een veulen dient ten tijde van de identificatie (chippen) aan de voet van de moeder te
lopen. Is dit niet het geval, dan kan registratie van de afstamming alleen gebeuren na
DNA-verificatie. Het BPS registreert alle veulens van goedgekeurde Sterhengsten met
dek vergunning of een erkende dekhengst d.m.v. DNA –verificatie de afstamming op
vaderschap. De uitslag wordt d.m.v. een certificaat vastgelegd. Dit certificaat wordt naar
de fokker toegestuurd. Het DNA onderzoeknummer (VHL ID nummer) wordt rechtsonder
op het stamboekcertificaat vermeld.
b. Wanneer er DNA onderzoek nodig is voor het vaststellen van vader/moederschap
van een niet goedgekeurde of erkende dekhengst vindt dit onderzoek plaats op kosten
van de eigenaar. Indien d.m.v. van DNA -verificatie geen afstamming aan het veulen
kan worden toegekend zal op het stamboekcertificaat onbekend komen te staan.
In het geval de moeder van het veulen tijdens de zoogperiode overlijdt, dient het veulen
binnen een week te worden gechipt door de dierenarts. De aanvraag dient in een dergelijk
geval vergezeld te gaan met een dierenartsverklaring waarin het overlijden van de moeder
wordt bevestigd. Indien de termijn van een week wordt overschreden, dient de afstamming eerst geverifieerd te worden
met een DNA onderzoek, op kosten van de eigenaar.
c. Een veulen dient binnen 6 maand na geboorte gechipt en geregistreerd te worden. Indien het veulen gechipt wordt na 6
maand na geboorte, dient voor registratie eerst de afstamming geverifieerd te worden middens DNA – onderzoek.
d. Het BPS wil van ieder geregistreerd veulen/paard een DNA monster in het archief hebben. Indien er geen getrokken haar
van de moeder wordt meegestuurd wordt het veulen/paard niet geregistreerd.
e. Het invullen van het dek/geboortebericht en het controleren van het chipnummer en afstamming van de moeder is
alleen toegestaan door een erkend paspoortconsulent of dierenarts. Ook moeten zij de haren trekken voor DNA
onderzoek. Indien de documenten niet zijn ondertekend en gestempeld kan het veulen/paard niet geregistreerd worden.
f.

Indien uw merrie na dekking met een stamboek of ster hengst met dekvergunning, gust gebleven is of het veulen heeft
verworpen of een doodgeboren veulen gekregen heeft of het veulen kort na de geboorte is gestorven of een mismaakt
geboren veulen heeft gekregen (dwergveulen, waterhoofd, anders) dient u het geboortebericht terug te sturen naar het
stamboek, met vermelding van de afwijking zoals bovenstaand gegeven.

3. Paspoort
Een veulen dient wettelijk te worden gechipt op een leeftijd van minimaal 6 weken en maximaal 6 maanden. Wanneer een
veulen dat jonger is dan 6 weken aangeboden wordt om te chippen, dan is dit geheel op eigen risico en is dit niet verzekerd.
Vanaf 2004 moet ieder paard voorzien zijn van een microchip, in overeenstemming met EU-regelgeving. Voor ieder gechipt
paard wordt een paspoort afgegeven. Paarden/ veulens van ouder dan 6 maand mogen vanaf 2004 ook niet meer zonder een
paspoort vervoerd worden of ter keuring verschijnen. Een paspoort is een identificatiedocument dat altijd bij het paard dient te
zijn.
Artikel 15: Registratienummer en naamgeving
1. Aan ieder bij het BPS ter registratie aangeboden veulen wordt voorzien van een uniek registratienummer. Het
registratienummer is een 9 cijferig nummer. Het registratienummer is opgebouwd door het geboortejaar en door het stamboek
toegewezen nummer.
2. Een registratienummer kan niet worden gewijzigd.
3. De namen van de in een bepaald jaar geboren veulens dienen met een vaste letter beginnen. Deze letter(s) worden jaarlijks
vastgesteld door het BPS. De naam van een veulen mag per jaar maar één keer voorkomen. Een naam mag, inclusief stalnaam,
maximaal 30 posities bevatten. Indien dezelfde naam meerdere keren voorkomt, dan komt de letter van de achternaam van de
fokker achter de naam van het veulen.
4. Naamsverandering kan alleen plaatsvinden op het moment dat een veulen (merrie en hengst) wordt ingeschreven in het
stamboek. Goedgekeurde of Sterhengsten met een dekvergunning in, moeten een Nederlandse of Koninklijke naam hebben.
Achtervoegsel of stalnamen zijn niet toegestaan.
5. In de documenten van het BPS worden altijd de stamboeknamen weergegeven.

Artikel 16: DNA-verificatie
1. Alle veulens die worden ingeschreven en als vader een goedgekeurde Sterhengst met
dekvergunning of erkende dekhengst van het BPS hebben worden gecontroleerd d.m.v. DNA
op vaderschap. De kosten voor het DNA onderzoek zit verwerkt in de registratiekosten.
2. Veulens of paarden die gechipt worden op een leeftijd ouder dan 6 maanden.
De kosten voor het onderzoek zijn voor de geregistreerde.
3. Indien het veulen niet aan de voet van de moeder wordt aangeboden voor identificatie.
De kosten voor het onderzoek zijn voor de geregistreerde.
4. Indien aan de juistheid van dek/geboortegegevens wordt getwijfeld. Indien de afstamming
klopt zijn de kosten voor het BPS. Indien de afstamming niet klopt zijn de kosten voor het
onderzoek voor de geregistreerde.
5. Indien de op het dek/geboortebericht geregistreerde dek datum niet correspondeert met
de geboortedatum van een veulen. (geboortedatum: 3 weken voor de dek datum en 3 weken
na de dek datum). Indien de afstamming niet klopt zijn de kosten voor het onderzoek
voor de geregistreerde.
6. In het geval het veulen is geïdentificeerd (gechipt) door een niet gecertificeerde persoon. De kosten voor het onderzoek zijn
voor de geregistreerde.
7. Indien de microtransponder onvindbaar blijkt of defect is geraakt. De kosten voor het onderzoek zijn voor de geregistreerde.
8. Indien het chipnummer niet overeenkomt met het verwachte chipnummer. De kosten voor het onderzoek zijn voor de
geregistreerde.
9. Registratie van veulens geboren middels embryotransplantatie. De kosten voor het onderzoek zijn voor de geregistreerde.
10. Paarden die afstammen van niet goedgekeurde of erkende hengsten. De kosten voor het onderzoek zijn voor de geregistreerde.
11. Registratie van veulens/paarden in het veulenboek van een geregistreerde hengst. De kosten voor het onderzoek zijn voor de
geregistreerde.
12. Het eigendom van ingediende DNA monsters zal bij het indienen overgaan op het BPS. Het BPS zal ook eigenaar zijn van de
DNA profielen welke zijn aangevraagd door het BPS. Deze profielen zullen ten alle tijde beschikbaar zijn voor het BPS en haar
registratie.
13. Het DNA profiel van een bij het BPS geregistreerd paard wordt alleen gebruikt voor de controle op afstammeling, juiste
registratie en identificatie.
Haarmonsters ten behoeve van DNA-verificatie dienen te worden genomen door een erkend paspoortconsulent, een BPS-official of
een dierenarts, tenzij door het BPS anders is aangegeven. Haarmonsters worden opgestuurd naar het BPS en dienen te zijn
vergezeld door een verklaring van diegene die het haarmonster heeft genomen (naam, datum, stempel en handtekening).
Artikel 17: Fokker en geregistreerde
1. Bij een geboortemelding wordt diegene als fokker van een veulen aangemerkt, die op het moment van de geboorte van het
veulen als geregistreerde van de moeder van het veulen bij het BPS is weergegeven.
2. Wanneer uit de geboortemelding blijkt dat er een ander lid eigenaar is van de merrie, dan de geregistreerde bij het BPS, wordt
dit beschouwd als een verkoop en worden de daarbij horende overschrijfkosten in rekening gebracht. Het stamboekcertificaat
moet dan worden opgestuurd.
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 BPS worden
ingediend. De geregistreerde is verantwoordelijk voor de aan de registratie van een paard verbonden rechten en verplichtingen.
4. Door het indienen van een verzoek tot registratie in één van de registers van het BPS, verklaart de geregistreerde zich bekend
en akkoord met de van toepassing zijnde bepalingen, zoals bedoeld in dit reglement.
5. Voor registraties, afgifte van stamboekcertificaten en keuringen, worden tarieven in rekening gebracht aan de geregistreerde
overeenkomstig de door het BPS vastgestelde tarieven.
6. De registratie van een geregistreerde geschied louter voor de interne registratie van het BPS, in verband met de aan de
registratie verbonden rechten en verplichtingen. Hieraan kunnen tegenover het BPS geen rechten worden ontleend.

7. Ieder persoon vanaf een leeftijd van 16 jaar uit Nederland of uit het buitenland kan als
geregistreerde worden geregistreerd. In andere gevallen dient er een bewijs van toestemming
te worden overlegd door ouder of voogd.
Artikel 18: Stalnamen
1. Leden kunnen een beschermde stalnaam aanvragen, die na toekenning, toegevoegd wordt achter
de aangemelde naam van het veulen. Derden mogen deze naam dan niet meer gebruiken.
2. De naam mag niet discriminerend, lasterend of commercieel zijn en kan, samen met de reguliere naam, uit maximaal 30 posities
bestaan. De stalnaam zelf mag uit maximaal 25 posities bestaan. Het gebruik van de merknaam BPS is niet toegestaan.
3. Een verzoek tot bescherming dient schriftelijk te worden aangevraagd. Bij toekenning is
de stalnaam één jaar geldig. Zonder tegenbericht wordt de naam jaarlijks verlengd.
Voor de bescherming van een stalnaam worden eenmalige kosten berekend (€50.=).
4. Een geregistreerde stalnaam is alleen beschermd binnen het BPS.
Artikel 19: Embryotransplantatie
Via een DNA-onderzoek (vader en moeder) zal de afstamming van het uit embryo geboren
veulen vastgesteld moeten worden, voordat het veulen geregistreerd kan worden.
Artikel 20: Veulenboek Ster hengsten met dekvergunning
Het is mogelijk dat een Veulenboekhengst een dekvergunning krijgt op basis van Ster verklaring met minimaal 42 punten. De
Veulenboek Sterhengst dient aan dezelfde voorwaarden te voldoen als een goedgekeurde hengst. De dekvergunning is geldig
voor een periode van 3 jaar. De Veulenboek Sterhengst mag maximaal 50 merries per jaar dekken.
Artikel 21: Beslissing algemeen bestuur
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur van het BPS. Het bestuur is bevoegd de in dit
reglement genoemde termijnen te verlengen.
Artikel 22: Slotbepaling
Dit registratie reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de algemene jaarlijkse ledenvergadering in 2016.

