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STAMBOEKREGLEMENT IHW.
Fokprogramma van het International Heavy warmblood studbook:
1)
2)
3)
4)

de naam van de organisatie is International Heavy Warmblood Studbook
het fokdoel is de instandhouding en verbetering van het ras
de naam van het ras is : heavy warmblood
de gedetailleerde eigenschappen van het ras zijn:

Bloedvoering IHW.
De IHW-er stamt af van de Oud-Oldenburger, Oostfries, Groninger, Gelderse paard en van de Oud
Oldenburger nafokgebieden in Silezië (Polen) Saksen/Turingen en Alt Wurtenberg. Daarnaast worden
Hannoveraanse lijnen gelijk geschakeld wegens de verwantschap met de Ost Friese en Oldenburger
bloedlijnen.
Het originele bloedpercentage wordt vermeld op het registratiebewijs. Dit bloedpercentage wordt
berekend over 4 generaties waarvan minimaal de 5 generatie bekend moet zijn om de 4e te bepalen.
Zo nodig wordt verder terug gegaan uiterlijk tot 1960 om de zuiverheid van de 4e te bepalen.
Nakomelingen van 97,875% dieren die gekruist worden met 100% dieren worden opgetrokken qua
percentage naar 100%.
Een percentage dat is vastgesteld voor een dier blijft het levenslang behouden.
Hengsten die voor 1960 zijn goedgekeurd bij VLN of NWP, Oldenburger- of Hannoveraner Verband
en zijn gebruikt als verbeteraar, worden voor vol meegerekend in het IHW bloedpercentage
oorspronkelijk bloed. Hiervan uitgesloten zijn de Engelse volbloed paarden en het EV deel in paarden
met Anglo-Arabische afstamming.
Rasomschrijving.
-

-

-

Elegant, met harmonische verhoudingen in grootte, breedte en diepte.
Dit betekent een romp die onder te verdelen is in 2 gelijke vierkanten, die samen een
rechthoek vormen . De lengte van het voorbeen , gemeten van elleboog t/m de kogel dient in
overeenstemming te zijn met de rompdiepte welke gemeten wordt vanaf de schoft. Uit
welzijnsoverwegingen dient de lengte van hoofd en hals niet kleiner te zijn dan de
schofthoogte ter voorkoming van een “graasvoet”.
Uitdrukkingsvol hoofd, grote ogen.
Goed bespierde, middellange, hoog aangezette, rond gewelfde hals .
Hoog gelegen boeg met schuine schouder en met lange schoft, die vloeiend en ver in de rug
door loopt.
Elastische brede niet te lange rug met brede goed aangesloten en op stand licht
opgewelfde lendenpartij .
Goed bespierde, lichthellende croupe van zeer goede lengte.
Het paard dient aan de bovenkant ”gesloten” te zijn * en door zijn constructie over “veel
bodem te staan”.
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De achterhand dient voorzien te zijn van een lange broekspier en moet optisch een groot
zijvlak etaleren.
Brede borstkas met een naar voren oplopend borstbeen met diepe gewelfde ribben.
De hoek in het boeggewricht dient voldoende groot te zijn, zodat het ellebooggewricht meer
naar voren komt te liggen, zodat onderstandigheid wordt voorkomen en waardoor het paard
over meer bodem komt te staan.
De achterbenen staan onder de massa en er niet achter voor optimale draagkracht. Dat wil
zeggen dat bij het paard vierkant op te stellen er een denkbeeldige loodlijn vanaf de zitbenen
van de achterhand gelijk met de achterzijde van het pijpbeen valt.
Een robuuste body, gedragen door stevig beenwerk met ruim voldoende bot wat correct en
sterk is. Droog beenwerk, met relatief korte platte doch brede pijpen in zijaanzicht en met
grote forse sterke gelijkmatige gewrichten en goed gevormde gelijke hoeven. De
voorhoeven zijn cilindrisch gevormd.
Tactvolle, lichtvoetige, ruim grijpende beweging met goed onderbrengende achterbenen .
Met takt in draf wordt verstaan, ritme, regelmaat , gelijkheid en vooral zuivere gelijktijdige
afzet van de achter benen in relatie met de voorbenen waarbij de voorhand vrij komt en het
paard in beweging duidelijk gewicht opneemt op de achterbenen en dus minder op de
voorbenen. De achterhand dient iets te dalen in de drafactie.
Gelijkmatig temperament, een niet kwalijk nemend karakter.
Komt voor als zwaar, middel en licht type, doch in alle types is het hoofdkenmerk de balans
in bouw en beweging .
Schofthoogte vanaf 157 cm, pijpomvang bij voorkeur tussen 21-24,5 cm.
Kleur: alle voorkomende kleuren en aftekeningen zijn toegestaan
Geschikt voor gebruik in de fokkerij, sport en recreatie onder het zadel of aangespannen.
5) Het geografisch gebied van de organisatie ligt voornamelijk in Nederland hoewel er ook leden in
Duitsland, Denemarken, België , Luxemburg en Polen zijn. Verwacht wordt dat deze aantallen
langzaam zullen toe nemen. Denemarken = vanaf 2003, Duitsland = vanaf 2003, Luxemburg = vanaf
2009, België = vanaf 2000, Polen = vanaf 2007 (Oostenrijk en Zwitserland)
Alle landen is voor afgifte paspoorten, alle keuringen van paarden . Het aantal totaal is > 10.
6)De identificatie en registratie geschiedt aan de hand van het insturen van een geboortemelding
door de fokker aan de organisatie. Deze melding dient een genummerd drievoudig geboortebericht
te bevatten, welk door de organisatie aan de hengstenhouder ter beschikking wordt gesteld, indien
deze hengstenhouder over een door de organisatie goedgekeurde hengst beschikt . Ook worden
geboortemeldingen van hengstenhouders die de beschikking hebben/hadden over hengsten van
andere EU erkende fokkerijorganisaties door de organisatie erkend en in behandeling genomen. Op
ieder geboortebericht dient vermeld te worden of er sprake is van afwijkingen. Vervolgens wijst de
organisatie een erkende veulenchipper aan om het veulen te schetsen, het van een transponder te
voorzien en te controleren of de moeder ,waarbij het veulen zoogt, daadwerkelijk de opgegeven
moeder is aan de hand van controle van het chipnummer van de moeder en het vergelijken met het
nummer in het paspoort van de moeder. Op verzoek van de fokker kan dit ook door een erkende
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dierenarts verricht worden. Veulens die niet aan de voet van de biologische moeder geschetst
worden zoals ET producten of veulens die al afgespeend zijn of waarvan de moeder overleden is,
zullen standaard tevoren op ouderschap via DNA onderzocht dienen te worden , tenzij het gaat om
een I&R paspoort of een paspoort met gedeeltelijk onbekende afstamming omdat de identiteit van
een ouder niet achterhaald kan worden.
Het stamboek registratiesysteem is het systeem van Delta Horses .
Het oorspronkelijke Zwaarwarmbloed bloedvoeringspercentage, wordt vermeld op het
registratiebewijs. Dit zwaarwarmbloed bloedpercentage wordt berekend over 4 generaties waarvan
minimaal de 5 generatie bekend moet zijn om de 4e te bepalen. Zo nodig wordt verder terug gegaan
om de zuiverheid van de 4e te bepalen tot maximaal 1960
Paarden met een berekende oorspronkelijke Zwaarwarmbloed bloedvoeringvoering van 75% en
hoger een exterieurscore van 65 punten of meer, worden geplaatst in het hoofdboek A. Het
hoofdboek A heeft een onderverdeling in typ zwaar , midden zwaar en licht. Deze onderverdeling
wordt bepaald tijdens de exterieur score door de jury op grond van de gemeten borstomvang en
wordt genoteerd op de registratiekaart, die voor ieder paard wordt afgegeven. De registratiekaart
bevat naast indeling in het stamboek ook de meest relevante gegevens zoals geboortedatum,
afstamming, fokker, kleur, predicaten, enz
Paarden met een berekende oorspronkelijke Zwaarwarmbloed bloedvoeringvoering tussen 75% en
25% worden in het hoofdboek B geplaatst. Ook dit boek heeft een onderverdeling in het zwaar ,
midden zwaar en lichte type. Ook hierbij wordt voor ieder paard een registratiekaart als boven
omschreven afgegeven.
Paarden en veulens die geboren zijn uit hoofdboek ouders komen , maar nog geen exterieurscore
hebben komen in hoofdboek C. Na het behalen van een exterieurscore van 65 punten of meer
kunnen deze dieren in het hoofdboek A of B geplaatst worden afhankelijk van het bijbehorende
Zwaarwarmbloed bloedvoeringspercentage .
7) De afstamming wordt gecontroleerd aan de hand van het paspoort en de controle middels de
chipreader of het chipnummer overeen komt met dat wat in het paspoort vermeldt staat. Bij twijfel
dient altijd DNA onderzoek plaats te vinden. Blijkt de afstamming niet te kloppen dan wordt het dier
in de registers verplaatst waar het dan thuis hoort. Dieren die niet bij de natuurlijke moeder
geschetst worden dienen altijd op DNA onderzocht te worden voor de juiste vastlegging van de
afstamming. Van alle mannelijke dieren die ingezet worden voor de reproductie dient een juist DNA
profiel aanwezig te zijn. Ook dienen deze dieren onderzocht te zijn op gendefecten voor zover
mogelijk.
.
8) Selectiecriteria binnen de organisatie bestaan uit exterieur , waarbij ook het karakter beoordeeld
wordt. Deze prestatiescore wordt uitgedrukt in een puntentotaal. Daarnaast wordt de eigen
bruikbaarheid op gebied van sportverrichtingen in dressuur en springen en aangespannen
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onderzocht, middels een eigen verrichtingsproef. Deze is bij hengsten voor de reproductie verplicht
af te leggen tussen 5 en 7 jarige leeftijd. Bij merries is deze vrijwillig. De proeven staan vermeld in
het keuringsprogramma van het IHW. Ook kunnen sportstanden voor 1 of meer disciplines bij de
KNHS geaccepteerd worden De minimale sportstanden zijn vastgelegd in het IHW keuringsreglement.
Hierbij is geen ranking omdat de trajecten niet vergeleken kunnen worden. Bij de exterieur/ karakter
prestatie zou een ranking toegepast kunnen worden, omdat de punten onderling wel vergelijkbaar
zijn . In het kader van verbetering van het ras op een gemakkelijk karakter om mee om te gaan wordt
op het keuringsformulier een cijfer gegeven voor karakter. Dit cijfer wordt gegeven door de jury na
visuele waarneming van de gedragingen van het paard. Verder kunnen goedgekeurde hengsten , die
over zeer goed karakter eigenschappen beschikken opgenomen worden in het aanvullende E
register om karakter binnen het ras verder te verbeteren. De nakomelingen van deze dieren in het E
register kunnen opgenomen worden in het Hoofdboek C (verzamelboek) . Ook hengsten die
uithouding svermogen, springvermogen, dressuur vermogen, behendigheidsvermogen of
aangespannen vermogen bezitten of vererven of uit lijnen komen die dit duidelijk vererven, kunnen
in datzelfde aanvullende E register opgenomen worden, om de veelzijdigheid in gebruik van het
Zwaarwarmbloed ras te verbeteren. Hengsten en merries van andere rassen, die een bijdrage zouden
kunnen leveren aan de veelzijdigheid van het Zwaarwarmbloed ras, die nog nergens goedgekeurd
zijn kunnen direct in het hoofdboek A of B ingeschreven worden mits ze aan de selectiecriteria en
voldoende aan de rasomschrijving van het Zwaarwarmbloed stamboek voldoen. Het betreft hier
uitsluitent dieren van het Groninger, KWPN, NRPS, DWB, Zweeds- Hannoveraanse-, Oldenburgse-,
Westfaler-, Brandenburger-, Holsteiner-,SWS- Arabische- Shagya Arabische-, BWP-, sBs-, Trakehner-,
SF- rassen.
9) reconstructie van het ras.
Het IHW bestuur streeft er naar:
1) de statuten te volgen om het paard zoals dat voor kwam tussen 1920 en 1960 in het gebied
Groningen, Ost Friesland en Oldenburg terug te fokken.
2) In onze statuten staat in art. 2 lid 1” De vereniging heeft tot doel de instandhouding en het terug
fokken van het internationaal Zwaarwarmbloed paard, zoals deze in Groningen, Oostfriesland en
Oldenburg algemeen voorkwam tussen de jaren negentienhonderd twintig en negentienhonderd
zestig.” Het begrip “terug fokken” is analoog aan reconstructie.
Na bestudering van foto s uit die tijd , foto s van keuringskampioenen enz hebben we geconstateerd
dat er naast zware types ook lichte types bestonden en dat met name rond 1920 de populatie in
belangrijke mate bestond uit een elegant en lichter type. Daarna is men gaan verzwaren als
antwoord op de toenemende mechanisering . Na de tweede wereldoorlog kwam men tot het besef
dat de paarden voor een veelzijdig gebruik weer lichter worden moesten. Lichtere types zijn
overigens altijd gebleven voor oa de military, vierspanwedstrijden en de sport, die bij onze
Noorderburen altijd meer in aanzien heeft gestaan. In die zin vormen ook lichtere typen onderdeel
van de populatie Zwaarwarmbloedpaard. Dit betekent niet dat de hoofdboeken open staan voor zeer
lichte en verfijnde dieren.
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Het gewicht van het paard paste zich dus steeds aan de eisen van het gebruik. Om de geschiedenis
en de doelstelling in de statuten recht te doen stellen wij ons op het standpunt dat ook lichtere types
onderdak moeten kunnen hebben bij het IHW. Dat deze lichtere types bij voorbaat geen genetische
relatie hebben met de oorspronkelijke basispopulatie is uw aanname, die we niet direct
onderschrijven. Lichtere types zijn er binnen de populatie altijd geweest. Dat is ook niet
verwonderlijk omdat men binnen het historisch fokkerijconcept zowel binnen Ostfriesland,
Oldenburg en Hannover steeds gebruik gemaakt heeft van “verbeteringshengsten” van zowel
Arabische als Shagya Arabische orgine. Met name deze rassen verbeterden het evenwicht in bouw en
beweging en dat is juist wat in zowel het oude als het nieuwe fokkerijreglement prominent
beschreven is in het fokdoel. En indien enkele dieren als gevolg van deze verbeteringsparing aan de
lichte kant blijven betekent niet dat we ze de toegang tot het hoofdboek ontzeggen.
3): Het IHW paard te verbeteren met het oog op de veranderende omstandigheden.
Er zijn aspecten die gevolgen hebben gehad voor het grotendeels verdwijnen van het IHW ras. Een
ervan is de specialisatie in spring of dressuurpaarden . Hierdoor is het veelzijdige paard - de
alleskunner- die het IHW na streeft, goeddeels verdwenen.
Een ander belangrijk aspect is dat de identiteit van de fokgebieden die in onze statuten genoemd
zijn, opgegaan zijn in grotere verbanden. Voor wat betreft het fokgebied rond Groningen, is dit
aanvankelijk gebundeld in het NWP( Noord Nederlands warmbloedpaard) welke na fusie met het
VLN opgegaan is in het KWPN. Ook de identiteit van het Ostfriese paard is verloren gegaan, doordat
ze samengegaan zijn met het Hannoveraanse ras.
Met de verbetering/reconstructie van het IHW ras, trachten we het terug fokken naar dat veelzijdige
paard in de periode 1920 - 1960, door middel van die genen in die periode aanwezig in die
fokgebieden, zo zuiver mogelijk samen te voegen. Inkruisingen met Engelse Volbloeds, die geleid
hebben tot een totaal andere bouw en mentale structuur, zijn een ander aspect van identiteitsverlies
van onze basispopulatie.
Het is dus niet voor niets dat in ons oude stamboekreglement expliciet genoemd is: dat Engelse
Volbloeds voor het IHW als verbeteraar niet in aanmerking komen.
De reconstructie heeft ten doel de oude genen uit onze basispopulatie te verwerven met zo min
mogelijk vermenging met het Engelse Volbloedras . Een van de hoofddoelen in de reconstructie is
het terug brengen van balans in bouw en beweging.
Dat is de achtergrond van de reeds jaren gevolgde werkwijze van percentage berekening van de
oorspronkelijke bloedvoering, die gerekend wordt gerekend naar 1960, het laatste jaar van de
periode 1920-1960genoemd in onze statuten.
De rechtvaardiging van de reconstructie dient aangegeven te worden. Deze is gelegen in het feit dat
het fokdoel van het IHW altijd geweest is: een veelzijdigheidspaard te fokken. Specialisatie naar
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dressuur of springen zou afbreuk doen aan de doelstelling en de ras omschrijving. Bij dit laatste kan
men denken aan de lange gewenste voorbenen van een dressuurpaard of het "op de kop "gebouwde
galopperende springpaard. Er is ook markt voor onze veelzijdigheids paarden, die een ritje in het bos
kunnen maken, aangespannen kunnen worden, een spring parcourtje kunnen springen en een
dressuurproefje goed kunnen afwerken. In de fokkerij in de EU ligt de nadruk heel sterk op
specialisatie, hetzij in de dressuur, hetzij in het springen, waarbij het doel ligt bij een zo hoog
mogelijk prestatie niveau binnen hun specialisatie. Dit leidt tot een karakter mentaliteit van deze
paarden om te winnen. Steeds minder mensen kunnen goed overweg met deze gespecialiseerde
paarden. Wij menen dat er een rechtvaardiging is om een allround familiepaard te fokken zoals het
IHW beoogd. Omdat die populatie grotendeels verdwenen is en opgedeeld in de diverse EU
stamboeken, willen we gebruik maken van de nog aanwezige 'historische" genen die in die
stamboeken aanwezig, om een bijdrage te leveren aan het veelzijdigheidspaard zoals dat voorkwam
tussen 1920-1960 in Groningen Ost Friesland en Oldenburg. De rassen die hier een bijdrage aan
zouden kunnen leveren zijn het NWP( nu KWPN/NRPS), de Ostfries ( nu Hannoveraan), de
Oldenburger en hun nafokgebieden. Aangezien de vermenging van de rassen in Europa zeer sterk is
dienen we ook te zoeken naar bouwstenen in de rassen elders ten behoeve van ons fokkerijplan . Om
van deze “rassen” gebruik te KUNNEN maken dienen ze benoemd te zijn in ons fokkerijplan. Ook
dienen specifieke eigenschappen "geleend" kunnen worden van rassen buiten onze basispopulatie
om de veelzijdige kwaliteiten van ons IHW ras aan te scherpen. Aangezien deze reconstructie al een
aantal jaren praktijk is binnen het IHW, zijn er uiteraard tools voor ontwikkeld. Zo heeft het IHW een
hoofdboek sectie A waarin de dieren die in hoge mate raszuiver zijn, op grond van hun bloedvoering
geplaatst worden. Hierbij worden minimaal de eerste 5 generaties bekeken op hoe groot het
percentage bloedaandeel is van de oorspronkelijke populatie. Voor merries geldt bijvoorbeeld een
minimum van 75% raszuiverheid. Inkruising van andere dan de genoemde rassen uit onze
basispopulatie, zoals hierboven genoemd, worden op 0 % oorspronkelijk bloedaandeel gezet. Zo ook
de instroom van andere rassen tenzij deze gebruikt zijn voor 1960 en/of een NWP of Sgldt
stamboeknummer bezitten De gevormde achterliggende gedachten zijn Dat Dieren t/m 1960
statutair tot onze basispopulatie behoren en dat dieren met een NWP of Sgldt nummer nog tot onze
basispopulatie behoren. Het bestuur wil hier niet van afwijken. De minimale ondergrens van
oorspronkelijke bloedvoering om in het hoofdstamboek sectie B ingeschreven te worden ligt bij 25%
oorspronkelijk bloedaandeel. In het nieuwe stamboek reglement is er een tool bijgekomen. In het
hoofdboek sectie A en Sectie B wordt de exterieur prestatie, gescoord op de stamboekkeuringen,
ingedeeld in de klassen zwaar, middenzwaar en licht. Deze variatie in verschijning kwam ook al voor
tussen 1920 en 1960. De fokkers die het hele zware type willen fokken, hebben hiermee een
aanwijzing welke dieren bij hun differentiatie behoren, maar dat geldt ook voor fokkers van de beide
andere differentiaties. Gemeenschappelijk doel blijft het veelzijdigheids paard. Omdat een
veelzijdigheidspaard ook voldoende uithoudingsvermogen nodig heeft bijvoorbeeld in de marathon
zal om dit te verbeteren ook gebruik van enkele andere rassen mogelijk moeten blijven. De rassen
waarvan we gebruik mogelijk willen houden zijn in ons stamboekreglement en fokkerijplan genoemd.
Omdat de reconstructie van een ras generaties vergt, menen wij dat we uit moeten gaan van 5
generaties met een gemiddeld generatie interval van 10 jaar. Dat betekent dat de reconstructie
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afgerond zou moeten zijn in 2069. Een maal in de 5 jaar zal er een evaluatie plaats dienen te vinden
betreffende de voortgang en concretisering van de reconstructie

10) het exterieur van ter keuring aangemelde dieren worden door een door het bestuur van de
organisatie benoemde jury beoordeeld met de rasomschrijving als uitgangspunt. Deze juryleden
krijgen ter plekke op de keuring de beoordelingsformulieren door de organisatie uitgereikt en geven
voor diverse onderdelen punten, die bij elkaar opgeteld worden waardoor een vergelijkbare
eindscore ontstaat.
Bij de verrichtingen afgelegd tijdens de verrichtingsproeven die door het bestuur vastgesteld zijnen
worden beoordeeld door een jury , is minstens een officieel KNHS jurylid vertegenwoordigd is. Zowel
de uitslag van de exterieurkeuring als van de verrichtingsbeoordeling of de sportstand zelf, wordt op
de registratiekaart van het individuele dier vermeld of aangepast . Dit is een officieel document
waarop ook de afstamming staat , alsmede de klasse waar in het dier ingeschreven staat en alle
verdere bijzonderheden van het dier inclusief gendefecten indien onderzocht
De gegevens worden geregistreerd binnen het stamboekadministratiesysteem van Delta Horses. De
registratiekaarten worden op verzoek van de eigenaar van het dier uitgereikt. Om de borging van
een accurate exterieur en karakterbeoordeling veilig te stellen dienen de juryleden een opleiding
hiervoor hebben gevolgd. Ook kunnen deskundigen met een opleiding van buiten de vereniging
ingezet worden.
12) Het hoofdboek bestaat uit 3 delen te weten:

Het hoofdboek A
Dit boek is onderverdeeld in 3 klassen: het zware type , het middenzware type en lichte type
In dit boek worden dieren ingedeeld die aan de minimale norm voldoen van75% Zwaarwarmbloed
genen. Wat onder Zwaarwarmbloed genen wordt verstaan wordt weergegeven bij de bloedvoering
De ingeschreven dieren in dit boek dienen qua bloedvoering hieraan te voldoen en op de keuring
verschenen zijn en het minimale aantal punten behaald hebben voor exterieur en karakter samen
wat voor merries op 65 ligt en voor hengsten op 75.
Daarnaast kunnen hierin hengsten en merries van andere rassen ingeschreven worden van een
speciale bloedlijn of merrielijn of kruisingsproducten, waarbij de adviescommissie fokkerij voor het
inschrijven van de hengsten een positief advies af geeft inzake hun inschrijving met het oog op de
rasverbetering. Voor merries geldt geen advies gezien hun beperktere reproductie.
De rassen die voor inschrijving in aanmerking komen zijn het Arabische volbloedras, de Shagya
Arabier , de Holsteiner, Oldenburger, KWPN, NRPS, de Westfaler/Reinlander, de Brandenburger, de
Selle Francais, BWP en SBS, Deens warmbloed, Zweeds warmbloed en de Trakehner, warmbloed ras.
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Deze dieren kunnen bij bewezen of verwachte genetische bijdrage inzake verbeterpunten binnen het
IHW ras( verbeteringshengsten) direct in het hoofdboek worden ingeschreven. Het gaat hier om
dieren die elders nog niet goedgekeurd zijn. Zijn ze reeds goedgekeurd bij een ander EU erkend
stamboek dan kunnen ze opgenomen worden in het aanvullende erkenningsregister( E register).
De nakomelingen van de hengsten in het erkenningsregister kunnen ingeschreven worden als ware
de vader ingeschreven in het A boek.
Het Hoofdboek B
Dit boek is onderverdeeld in 3 klassen: het zware type , het middenzware type en het lichte type
In dit boek worden dieren geregistreerd welke minder dan 75% Zwaarwarmbloed genen hebben
maar meer dan 25 %. De bedoeling van dit boek is de dieren met een “verdunde”
zwaarwarmbloedvoering toch volledig voor de fokkerij te kunnen benutten. Dezelfde rascriteria
worden hierbij aangehouden en voor de prestaties worden hogere eisen gesteld. Deze groep dient
specifiek aan het bruikbaarheid binnen de populatie een positief effect te geven. De prestaties om
ingeschreven te kunnen worden dienen voor exterieur en karakter samen voor merries 65 punten te
bedragen en hengsten minimaal 75 punten. Hun nakomelingen krijgen een bloedpercentage
Zwaarwarmbloed mee wat een gemiddelde is van de vader en de moeder. Ligt dat gemiddelde van
de percentages Zwaarwarmbloed bloedvoering van beide ouders onder de 75% dan worden ze
vanuit hoofdboek C , na voldoende exterieur score, in Hoofdboek B geplaatst.
Het Hoofdboek C of wel het verzamelboek/veulenboek
Hierin staan dieren geregistreerd welke nog niet aan de minimale exterieur eisen hebben kunnen
voldoen, maar geboren zijn uit hoofdboekouders of in combinatie met een ouder uit het E of H
register. Deze dieren kunnen zich opwaarderen naar het A of B boek indien ze aan de exterieur eisen
voldoen. Voor merries en ruinen geldt 65 punten voor exterieur en karakter samen, voor hengsten
minimaal 75 punten en een positief advies van de hengstenkeuringscommissie naast het voldoen van
de reglementaire verplichting voor hengsten zoals screening op botkwaliteit en dna onderzoek enz .
De inschrijving van hengsten in het A en B boek blijft voorlopig tot ze aan de verrichtingseisen en
nakomelingenonderzoek hebben voldaan.
Aanvullende secties zijn:
Het erkenningsregister of wel E register genaamd
Hierin zijn hengsten opgenomen die in het heden of verleden zich nadrukkelijk in de fokkerij hebben
bewezen in enigerlei discipline, waarvan de adviescommissie fokkerij binnen de stamboekorganisatie
van mening is dat ze een gewenste bijdrage kunnen leveren aan de veelzijdige bruikbaarheid van het
IHW ras. De nakomelingen van deze “verbeteringshengsten” worden ingeschreven in het hoofdboek
C
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Het hulpboek ofwel het H register
Het betreft hier dieren met een onbekende of deels onbekende of niet erkende afstamming maar
nog wel voldoende zwaarwarmbloed kenmerken dragen. Indien de nakomelingen hiervan een
hoofdboek of erkende vader hebben kunnen ze ingeschreven worden in hoofdboek C.
Het I&R register.
Hierin komen dieren die in geen van de bovengenoemde klassen vallen. Deze dieren krijgen geen
afstamming in het paspoort. Dieren uit het I&R register die voldoende raskenmerken hebben van het
Zwaarwarmbloed kunnen in het H register opgenomen worden

