
OB 52 
 
Algemeen 
Onderzoek verboden stoffen 
 
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief 
bevonden: 
December: Heres Beuckenswijk, Baladin Williams, Broadwell, Cyrus d’Alba, Truman 
Dairpet, Helena di Quattro 
 
Stamboek 
 
AANMELDING VAN HENGSTEN VOOR DE DEKDIENST IN 2018 
Alle hengsten die in 2018 voor de dekdienst zullen worden ingezet, dienen te worden 
aangemeld. 
 
Voor alle hengsten, die voor de dekdienst worden ingezet, dient voor aanvang van het 
dekseizoen een dekboek aangevraagd te worden. Producten van hengsten, waarvoor geen 
dekboek is aangevraagd kunnen niet worden geregistreerd. 
 
Alle ter dekking staande hengsten moeten zijn ingeschreven in één der Stamboeken van de 
NDR of de daarvoor benodigde documenten dienen  bij aanvang van het dekseizoen bij het 
Stamboek te zijn gedeponeerd. 
 
In de tabel zijn de kosten en de bijbehorende afdrachten weergegeven: 

Kosten dekboek                     € 110,-*  

Afdracht per gedekte merrie t.l.v. de hengstenhouder              €   33,-* 

Afdracht per gedekte merrie t.l.v. de eigenaar van de merrie      €   33,-* 

Inschrijvingskosten veulen          € 148,50* 

 (incl. paspoort, DNA-controle en transponder) 

*ex btw 

SPERMAONDERZOEK 

De stamboekcommissies kunnen draver- of volbloedhengsten de verplichting tot een herhaald 
spermaonderzoek opleggen. 

 

VOOR HENGSTEN DIE IN 2017 VOOR DE EERSTE MAAL TER DEKKING 
AANGEBODEN WORDEN, GELDT: 

1. EXTERIEUR 
De beoordeling hiervan richt zich op een functionele bouw, het gebit, de ademhalingsorganen 

en het geslachtsapparaat. Tevens zal de hoogtemaat, kruishoogte en lichaamslengte 
gemeten worden. De uitslag zal gepubliceerd worden. 

2. DNA ONDERZOEK DRAVER- EN VOLBLOEDHENGSTEN 
Van alle hengsten, waarvan geen DNA-patroon bekend is, zal een haarmonster moeten 

worden afgenomen. Aan de hand hiervan zal door het Dr. Van Haeringen 
Laboratorium B.V. te Wageningen het DNA-patroon worden vastgesteld en de 
afstamming worden gecontroleerd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de 



eigena(a)r(en) van de hengst. 
3. SPERMA- EN RÖNTGENONDERZOEK 
Alle hengsten dienen een sperma- en röntgenonderzoek te ondergaan aan de Faculteit voor 

Diergeneeskunde te Utrecht. Telefoon: 030-2531258. De uitslag zal gepubliceerd 
worden. 

 
AANGIFTE 
De aangifte voor de aanmelding van de hengsten voor de dekdienst in 2018 sluit op 31 
januari 2018 bij het stamboeksecretariaat van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport 
Postbus 60 
2240 AB  Wassenaar 
fax. 070 - 30 47 135 
e-mail: i.verschuur@ndr.nl 
 
DE AANGIFTE DIENT SCHRIFTELIJK TE GESCHIEDEN. 
DEZE PUBLIKATIE IS DE ENIGE BEKENDMAKING VAN DE UITSCHRIJVING. 
 
AANMELDING VAN IN HET BUITENLAND GESTATIONEERDE 
DRAVERHENGSTEN, DIE WORDEN AANGEBODEN VOOR GEBRUIK DOOR 
MIDDEL VAN INVOER VAN SPERMA 
De hengst dient schriftelijk te worden aangemeld aan de afd. Stamboek van de Stichting 
Nederlandse Draf- en Rensport. 
 
INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE DEKDIENST 2018 
 

Ondergetekende:.......................................................................................................... 

Adres:......................................Woonplaats:....................................Postcode:............. 

doet hierbij aangifte.  

Voor dekdienst aangeboden: 

 

  1. ............................................................. v.  ......................................  u. ...................... 

 Sperma-import ja/nee 

  2. ............................................................. v.  .........................................u. ................... 

 Sperma-import ja/nee 

  3. ............................................................. v.  .........................................u. ................... 

 Sperma-import ja/nee 

  4. ............................................................. v.  .........................................u. ................... 

 Sperma-import ja/nee 

 (Handtekening)  

 

Sluiting van de aangifte op 31 januari 2018 bij het Stamboeksecretariaat van de Stichting 

NDR, Postbus 60, 2240 AB Wassenaar. Fax 070-3047135. E-mail i.verschuur@ndr.nl. 



 
Verhuur beëindigd 
Fame Boko 
Zandbergen Zelf 
 
Renwezen 
 
Stamboek 
Verhuur beëindigd 
HB Ma’isah 


