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Voorwoord 
Fokkers , Gebruikers en Belangstellenden, die het 
KGPS een warm hart toedragen, heet ik van harte 
welkom op de eerste hengstenkeuring van het 
KGPS na de stamboekerkenning door de overheid 
in 2019. 
We zijn blij, dat manege Bullen Enk weer hun 
locatie in Hulshorst ter beschikking wil stellen. 
Afgelopen jaar is het ledenaantal van ons stamboek 
gegroeid en hetzelfde geldt voor de deelname aan 
de hengstenkeuring. 
We danken de deelnemers, want zij 
vertegenwoordigen de groep mensen, die willen 
meewerken om de populatie van ons stamboek te 
vergroten. 
Terwijl er overal minder dekkingen zijn, zorgen zij 
ervoor dat onze doelstelling: 
“Voor iedereen brave, bruikbare paarden te 
fokken “  
blijft gewaarborgd. 
Op het nieuw aangepaste logo van het KGPS is de 
vroegere Latijnse tekst vervangen door voor 
iedereen begrijpelijke taal. Er staat nu:  
“Gezond  Braaf  Allround”. Dit zijn ingefokte 
erfelijke eigenschappen van ons paardenras. 
Hiervoor is in 1890 het stamboek GPS opgericht. De 
naam GPS is in 1939 gewijzigd in Sgldt, maar het 
fokdoel is hetzelfde gebleven.  



 

 

Het KGPS is nu de voortzetting van dit GPS/Sgldt, 
met respect voor wat vroegere generaties fokkers 
hebben opgebouwd en wat nu zo geschikt is voor 
de recreatiesport: Een paard met een braaf 
karakter, dat weinig eisen stelt en lang meegaat en 
dat heel veelzijdig kan worden ingezet. Een 
ongecompliceerd familiepaard, dat ook 
topprestaties kan leveren. 
Ik hoop dat het met uw enthousiasme en onze 
inzet een goede keuringsdag wordt. 
Tevens bedank ik alle vrijwilligers en wens alle 
deelnemers veel succes, de selectie-commissie veel 
wijsheid en de bezoekers veel kijkplezier vandaag 
in Hulshorst. 
 
Rudi van Lutterveld 
( voorzitter KGPS ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Keuring 
 

1. Gothiek               vos                    Klassiek 
16.30018 KGPS         Geb.d.d. 28-05-2016      
perc KGPS  86,71 %      perc Hackney  3,13 % 
V. Go With The Flow  52800320110754 AES   
M. Onita  96.01858 ster KWPN 
      mv. Harmonie  89.06426 KWPN 
Fokker / geregistreerde: dhr. A.W. van 
Lijssel, Hoogdonkseweg 2, 5757PJ  Liessel 

 
2. Lars v/d Landhorst       vos        Edel-Klassiek 

16.00008 IHW           Geb.d.d. 08-05-2016                     
perc KGPS  70,31 %      perc Hackney  8,60 % 
V. Deifeldt’s Liberty  52802220120012 IHW 
M. Willona  03.09528 keur KWPN 
      mv. Cinovo  84.2726 keur KWPN 
Fokker / geregistreerde: dhr. F.J.M. 
Beursken, Bosstraat 26, 6942NL  Didam 
 

3. Jetisem               vos                     Register 
14.090086 KWPN     Geb.d.d. 11-04-2014                     
perc KGPS  73,82 %    perc Hackney  19,93 % 
V. Ditisem  528003000807146 KWPN 
M. Fionda  528003201003551 KWPN 
      mv. Aquarel  05.03320 KWPN 
Fokker: D.R. Ter Schure, Herenweg 24A, 
8536TN Oosterzee  
Geregistreerde: mevr. E. Nijenhuis, 
Dorpsstraat 16, 9415PF  Hijken 
 





 

 

 
Presentatie van goedgekeurde hengsten 

onder het zadel 
 

 
4. Abrilon  (Ahoy x Narona mv. Galant) IHW   

perc KGPS  100 %                     Klassiek                
Geb. 2005          1,66m         zwart 
Fokker / geregistreerde: dhr. F.J.M. 
Beursken, Bosstraat 26, 6942NL  Didam 
Ruiter/Amazone: Judy Kleintjes 
 

5. Sirius  (Zichem x Iris mv. Goudsmid) KWPN  
perc KGPS  100 %                     Klassiek 
Geb. 1999           1,66m         vos 
Fokker: dhr. H.J. Wesselink, Hengelo (Gld) 
Geregistreerde: Fam. Nahuis, Hengelo (Gld) 

             Ruiter/Amazone: Bo van Dijk 
 

6. Remy (Droomwals x Udienerose mv. Ahoy) 
IHW                                            Edel-Klassiek 
perc KGPS  89,06 %      perc Hackney  9,34 %                              
Geb. 2009           1,64             zwartbont 
Fokker: dhr. D.Veltink, Hardenbeltweg 1, 
7793HE Hogenweg.  
Geregistreerde:  dhr. A. v.d. Zouwen / Van 
Gijssel, Purmerdijk 7A, 1446RJ Purmerend 
Ruiter/Amazone: Bianca Soerink 

 



 

 

 

Algemene keuringsbepalingen: 
 

 Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor 
eventuele ongelukken welke op of rond de 
keuringsterreinen plaats mochten vinden. Deelname 
is geheel op eigen risico. 

 Alle deelnemers zijn gehouden de instructies op te 
volgen van het bestuur, de ringmeester en de jury. 

 Het bestuur behoudt zich het recht voor in het 
programma wijzigingen aan te brengen. Het bestuur 
is gerechtigd rubrieken te splitsen of samen te 
voegen. 

 Paarden kunnen worden opgenomen in het 
stamboek bij een hoogte vanaf 1.58 cm. Voor het 
verkrijgen van een predicaat dient de hoogte 1.60 
cm te zijn. De pijomvang dient 21 cm te meten. 

 Paarden die niet deelnemen aan de keuring worden 
op keuringsterreinen niet toegelaten, m.u.v.  

    -  zogende merries, waarvan het veulen deelneemt 
aan de keuring. 

    -  niet gespeende veulens, waarvan de moeder 
deelneemt aan de keuring. 

    -  paarden, die op uitnodiging van het KPST 
aanwezig zijn. 



 

 

 Begeleiders van paarden worden verzocht in het wit 
met stropdas te verschijnen. Per paard is 1 
voorbrenger en 1 aanjager toegestaan. 

 Elke deelnemer / deelneemster onderwerpt zich aan 
de uitspraak van de jury. 

 Paarden moeten worden voorgebracht met passend 
bit en hoofdstel en mogen op normaal beslag 
worden voortgebracht. 

 Het toiletteren van paarden: Geen enkele 
verandering van de oorspronkelijke kleur van de 
huid, vacht of hoeven is toegestaan. Gebruik van 
hoefverf, kleurloze lak, vernissen, kleurspoelingen en 
cosmetische operaties ( incl. huidtransplantaties) zijn 
verboden. Wel toegestaan: kleurloze hoefolie, 
vaseline en olie, alsmede witte kalk, alleen op benen 
met witte aftekeningen en witte hoeven. 
Aanbevolen wordt om manen, maantop en staart 
intact te laten. Het geheel verwijderen van de haren 
in de oren is niet toegestaan. Geadviseerd wordt 
circa 1 cm te laten staan. Het afscheren of afknippen 
van de tastharen is niet toegestaan. De dieren 
dienen ingevlochten te worden. Dieren dienen 
schoon en goed bekapt in de keuringsbaan te 
verschijnen. 

 Die middelen en ingrepen zijn verboden welke tot 
gevolg hebben dat aan het dier schade wordt 
berokkend en/of het paard zodanig wordt beïnvloed 
dat het de jury onmogelijk wordt gemaakt het paard 
objectief te beoordelen. 



 

 

 Het gebruik van stimulerende dan wel verdovende 
middelen is niet toegestaan. ( waaronder gemberen 
e.d.) 

 Excessief gebruik van de zweep in de ring of 
daarbuiten is verboden. Er mag een zweep van max. 
1 meter worden meegenomen; gebruik alleen voor 
correctie. 

 Striemen en andere tekenen van gebruik van 
verboden middelen en/of trainingsmethoden zullen 
het bestuur worden gezien als een overtreding van 
de regels en kunnen reeds voldoende grond zijn voor 
diskwalificatie. 

 Kreupele paarden worden ofwel gevraagd zich terug 
te trekken, of wel geplaatst  ( met inachtneming van 
de kreupelheid) zulks naar oordeel van de jury. 
Paarden die zo kreupel zijn, dat aangenomen wordt 
dat het dier pijn lijdt, worden door de jury 
gediskwalificeerd. 

 Paarden dienen gezond op de keuring te verschijnen. 
Hoestende en snotterende paarden worden niet 
toegelaten. Influenza-entingen moeten evt. getoond 
kunnen worden. Tijden de keuring dient het 
paspoort van de op het keuringsterrein aanwezige 
paard aanwezig te zijn. Het paard dient te zijn 
voorzien van een chip of een DNA-ontheffing. 

 Ter plaatse dienen tijdig nummers te worden 
afgehaald bij het secretariaat. 

         In gevallen waarin niet is voorzien ,beslist het bestuur . 



 

 

 

Bloedvoering 

Het Klassiek Gelderlander Paarden Stamboek 
(KGPS) is opgericht op 16 december 2009  en is 
vanaf 25 juli 2019 een erkend stamboek, dat 
voldoet aan de regelgeving van de Europese Unie. 
Het KGPS is het moederstamboek voor het Klassiek 
Gelderlander paardenras. 

Voor opname in het stamboek voor Klassieke 
paarden geldt de bloedvoeringseis dat het paard 
minimaal 75 % Klassiek bloed moet voeren.              
( maximaal 6.25 % Hackneybloed) 
 
Voor opname in het stamboek voor Edel-Klassieke 
paarden geldt de bloedvoeringseis dat het paard 
minimaal 50 % tot 75 % Klassiek bloed moet 
voeren. ( maximaal 12.5 % Hackneybloed) 
 
Voor opname in het Registerboek komen paarden 
in aanmerking die een volledige of gedeeltelijke 
afstamming hebben, maar niet voldoen aan de 
minimale eisen voor de stamboeken voor Klassieke 
en Edel-Klassieke paarden. 
 
 
 
 



 

 

KGPS 

allround paardenras 

130 jaar hetzelfde fokdoel 

 

Statuten GPS bij de oprichting van het 
stamboek in 1890 

 
"Het bestaande paardenras in Gelderland, op de 
stallen der fokkers aanwezig, te verbeteren, ten 

einde een constant ras te verkrijgen, dat niet 
alleen voldoet aan de eischen welke de 

landbouwer voor zijn werkpaard stelt, maar ook 
aan hetgeen men bij een krachtig rijtuigpaard en 

bij een degelijk krijgspaard vordert" 
 
 

 
Statuten KGPS in 2020 

 
"Het KGPS stelt zich ten doel het cultureel erfgoed 

en de biodiversiteit in stand te houden van het 
veelzijdige warmbloedpaard, zoals dat vanaf het 

ontstaan van paardenstamboeken in Nederland is 
gefokt als landbouwtuigpaard en 

landbouwrijpaard" 
 

                              
". . . . . . . en behoud het goede." 


