OB 4
Algemeen
VERPLICHTE VACCINATIE TEGEN INFLUENZA
a. Alle paarden dienen gevaccineerd te zijn tegen influenza en rhinopneumonie (vanaf 01-01-2019). De
vaccinatie dient door een dierenarts te worden verricht .
Volgens gegeven voorschriften bestaat de vaccinatie uitde volgende onderdelen:.
a)
Basis enting bestaande uit twee op een volgende entingen die binnen een interval van minimaal
21 en maximaal 92 dagen gegeven moeten worden. Tijdens deze periode is het niet toegestaan
om met het paard aan een koers of kwalificatie proef deel te nemen.
b)
Eerste herhaling van voornoemde vaccinaties binnen minimaal 150 en maximaal 215 dagen na
de tweede injectie van de basis enting.
c)
Jaarlijkse herhaling minimaal 6 en maximaal 12 maanden na de voorgaande enting.
Voor nadere inlichtingen en adviezen wenden men zich tot de dierenarts.
b. Iedere vaccinatie dient in het bij het paard behorende paspoort door de dierenarts te worden
geregistreerd, voorzien van zijn handtekening en een sticker van het gebruikte vaccin.
c. Volgens landelijk geldende voorschriften bij transport van paarden dienen de paspoorten te allen tijde
bij de op transport zijnde paarden aanwezig te zijn, hetgeen betekent dat onder meer op wedstrijdbanen
de paspoorten van aan wedstrijden deelnemende paarden op verzoek van functionarissen getoond
moeten kunnen worden.
d. Controle op naleving van de vaccinatiebepalingen zal op de wedstrijdbanen steekproefsgewijs worden
gehouden
e. Indien uit een gehouden controle blijkt dat geen paspoort kan worden getoond, zal de trainer van het
paard een heffing verschuldigd zijn van € 50,- en rust op hem de verplichting binnen zes werkdagen na
de dag waarop de controle heeft plaatsgevonden het paspoort alsnog aan te bieden.
Bij het niet nakomen van deze verplichting zal het desbetreffende paard een startverbod opgelegd
krijgen tot het tijdstip waarop aan vorenstaand is voldaan.
f. Indien bij een gehouden controle uit de gegevens van het paspoort blijkt dat niet volgens de
voorschriften is gehandeld zal de trainer van het paard een heffing van € 50,- verschuldigd zijn en het
paard een startverbod opgelegd krijgen tot het tijdstip waarop aan vorenstaand is voldaan.
g. Een startverbod gaat in de dag volgend op de dag, waarop het paard nog voor een wedstrijd is
aangegeven.
Voor-aangiften op naam van het desbetreffende paard zullen eerst worden geaccepteerd nadat naleving
van de vaccinatiebepalingen is aangetoond.

Onderzoek verboden stoffen
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief
bevonden:
December: Notime to play, Cover Dream, Betty Somolli, Giant di Mucho, Devil, Eagle
Transs R, Gigi l’Amoroso, Dream Gibus, General Lee, Croatie d’Amour, Diamond ER,
Ustang Ludois, Fancy Horse, Norah As
Januari: Falcao Boko, Henri Mon Ami, Ultra Tivoli, Goo River Flevo, Hour of Power, Do
You Love Me
Dopingcontrole
Wolvega 18 januari: French Kiss, Emilion, Hoe Well, Gipsy Starlake, Galilee, Dolly du
Quesne
Opgenomen in het register van deelnemers
59388 R.H. Colpaert, B-Eeklo
Stamboek
GESTORVEN
F130148 Diane d'Occagnes

NL900352 Hoogkanje
NL970344 Old Star Z
NL000117 Special Victory
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN
NL070227 Amber Vryenesse
NL080054 Be my friend
NL120022 Floor Petnic
REGISTRATIE STOETERIJNAAM
Schneider, t.l.v. D. Schneider, Zaandam.
DEFINITIEF UITGEVOERD
Raoel Attack, t.l.v. J. Stins, Alkmaar. (Zweden)

Verkocht
Kendall Transs R, K. Redder, R. Redder beiden te Staphorst aan P.J.P. Hagoort, Sonnega
Secret Honey, B. Kuijper, Stompetoren aan C.W. Siersema, Doezum. Onder gedeponeerde
voorwaarde
Verhuurd
Dame Alki, Alki Racing, Medemblik aan Longway Breeding, ’t Zand. Verhuurd van 1.1.2019
t/m 10.1.2021 voor de fokkerij.
Haley Vredebest, D. Verschoor, Voorschoten aan B.C.F. te Pas, Nootdorp. Verhuurd vanaf
16.1.2019 voor onbepaalde tijd onder voorwaarde.
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid
IV Deelnemersreglement)
S930002 Kramer Beloved
Sport
Afgegeven de volgende vergunning(-en):
Mw. K. Hagoort, Sonnega

Amateurrijder

UITSCHRIJVING BREEDERS CROWN L-JAARGANG
Algemene voorwaarden:
Breeders Crown L zijn koersen voor alle paarden, geboren in 2018, die in het Nederlandse Stamboek zijn
opgenomen en voor buitenlands geregistreerde paarden (ongeacht hun nationaliteit) met een Nederlandse fokker.
Buitenlands gefokte paarden, door een Nederlandse Fokker, dienen hun paard(en) uiterlijk voor 1 februari waarin
het paard één jaar is geworden (voor deze jaargang dus 2019), in te schrijven bij de Sportafdeling van de NDR.
Ook Buitenlands gefokte paarden krijgen in de Breeders Crown koersen fokpremie.

Inschrijfgeld:
Eenjarige paarden:
Nederlands geregistreerde jaarlingen
1e inleggeld € 5 op 1 februari 2019 (wordt betaald door de Fokkersvereniging)
2e inleggeld € 10 op 1 juli 2019 (wordt betaald door de Fokkersvereniging)
De fokker/eigenaar van Nederlands geregistreerde paarden betalen dus niet mee aan de 1e en 2e inlegrondes.
Eenjarige paarden:

Buitenlands geregistreerde jaarlingen
1e inleggeld € 25 op 1 februari 2019 (te betalen door de Nederlandse Fokker)
2e inleggeld € 50 op 1 juli 2019 (te betalen door de Nederlandse Fokker)
Inleggeld:
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd door de eigenaar van het ingeschreven paard, tenzij hij of zijn
gemachtigde voor de daarbij genoemde data schriftelijk aan de NDR te kennen geeft op handhaving van de
inschrijving geen prijs te stellen. Dit is dan definitief en kan later niet worden teruggedraaid.
Indien de eigenaar een rekening courant verhouding heeft met de NDR wordt het inleggeld automatisch van de
Rekening Courant afgeschreven. Indien de eigenaar geen rekening courant verhouding heeft dan dient de eigenaar
zelf en op tijd het inleggeld te storten op de bankrekening van de NDR. Te late betaling kan leiden tot het
verwijderen van het betreffende paard uit de inschrijving. Verdere informatie wordt via het OB van de NDR
vermeld.
Beide Breeders Crown koersen
3e inleggeld € 50 op 1 januari 2020
4e inleggeld € 50 op 1 juli 2020
Driejarige paarden (Breeders Crown 2021):
5e inleggeld € 50 op 1 januari 2021
6e inleggeld € 50 op 1 maart 2021
7e inleggeld € 50 op 1 mei 2021
Vier- t/m zevenjarige paarden (Breeders Crown 2022):
8e inleggeld € 55 op 1 februari 2022
9e inleggeld € 55 op 1 april 2022
10e inleggeld € 55 op 1 februari 2023 (voor Breeders Crown 2023)
11e inleggeld € 55 op 1 april 2023 (voor Breeders Crown 2023)
12e inleggeld € 65 op 1 februari 2024 (voor Breeders Crown 2024)
13e inleggeld € 65 op 1 februari 2025 (voor Breeders Crown 2025)
* Van het inleggeld van de eerste vier inlegronden van de Breeders Crown gaat 25% naar de koers voor driejarige
hengsten en ruins, 25% naar de koers voor driejarige merries, 25% naar de koers voor vier- t/m zevenjarige
hengsten en ruins en 25% naar de koers voor vier- t/m zevenjarige merries.

UITSCHRIJVING BREEDERS CROWN KOERSEN DRIEJARIGEN &
UITSCHRIJVING BREEDERS CROWN KOERSEN VIER- T/M ZEVENJARIGEN
BREEDERS CROWN HENGSTEN EN RUINS AFDELING
Draverij van meet voor hengsten en ruins die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.
Fokpremie:
20% fokpremie (ook Buitenlands gefokte paarden krijgen fokpremie)
Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Bij meer dan 16 paarden wordt deze afdeling gesplitst.
Startposities:
De plaatsing aan de start wordt door loting bepaald, met dien verstande dat de paarden met het hoogste werkelijke
winsom in het eerste gelid zullen starten. Bij gelijke winsom beslist de snelste record tijd. In derde instantie beslist
het lot.
Inleggeld:
€ 160, op de datum van de vooraangifte.

Samenvoeging Hengsten en Ruins en Merrie-afdeling:
Indien het totaal aantal aangegeven paarden van de Hengsten/Ruins-afdeling en de Merrie-afdeling minder is dan
14 paarden, kan de NDR in samenwerking met de organiseerde baan besluiten om de afdelingen samen te voegen.

BREEDERS CROWN MERRIE AFDELING
Draverij van meet voor merries die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.
Startpositie, kwalificatie, samenvoeging en fokpremie:
Zoals vermeld onder Breeders Crown hengsten en ruins afdeling.
Inleggeld:
€ 160, op de datum van de vooraangifte.

Uit Klassiekers
Uit alle klassiekers: Ilyapa, Ishtar, Ilyn Polly, Indira H, Immer Wieder, Ivanhoe, Jente W,
Josanne JE, Jos K, Jee mie nee, Jusain Bolt, Jess Vryenesse, Kelly Vryenesse, Kajagoogoo,
Komeet Renka, Khedira, K25
Uit Jonker-/Joffer-prijs: Hamori Memory TF, Kivati, Kanona, Kenworth Apache, Kastro
Apache, Kameraad, Kenneth Heat, Kenzo W
Uit Tweejarigen Derby: Hamori Memory TF, Kivati, Kanona, Kameraad, Kenneth Heat,
Kenzo W, Kadans Transs R
Uit Owners Cup: Dream of Money, Hamori Memory TF, Kivati, Kanona, Kenworth Apache,
Kastro Apache, Kameraad
Uit 3jr. Criterium: Juni Oldeson, Jeanne d’Arc, Jowie Joe
Uit de Sweepstakes: Hamori Memory TF, Juni Oldeson, Jeanne d’Arc, Kenworth Apache,
Kastro Apache, Kameraad
Uit de Derby: Kenworth Apache, Kastro Apache
Uit de Fokkers Trofee: Hamori Memory TF, Juni Oldeson, Jeanne d’Arc, Kivati, Kenworth
Apache, Kastro Apache
Uit 4jr. Criterium: Impressive Boko, Ivor VH, Iphigenie
Uit 4jr. Sprintkamp.: Impressive Boko, Ivor VH, Iphigenie
Uit Breeders Crown: Galaxy W, Go Lucky, High Five Renka, Haubertje, Helios Kingly,
Kenworth Apache, Kastro Apache, Kivati, Kameraad
Abusievelijk geschrapt uit de Sweepstakes: Kameraad
Bestraffingen
Wolvega, 18 januari 2019
Koers 3

Pikeur Jeffrey Mieras, rijder van het paard Henri Mon Ami, is bestraft met een boete van €
100,- voor het bepaalde in artikel DWR 36 VII (hinderen van een mededinger).
Koers 5
Pikeur Tom Verdonck, rijder van het paard Galilee, is bestraft met een boete van € 125,- voor
het bepaalde in artikel DWR 36 Ia (overmatig gebruik van de zweep).
Koers 6
Pikeur Dion Tesselaar, rijder van het paard Bleuet d’Airou, is bestraft met een boete van €
50,- voor het bepaalde in artikel DWR 33 VIII (veroorzaken van een valse bandenstart).
Koers 7
De trainer van het paard Image Expo, J.H. Janssen is bestraft met een heffing van € 50,wegens overtreding van het bepaalde in art.28 lid V van het DWR (het niet tijdig terug
brengen op de plaats van bestemming van een schoftnummer, nummerdekje, rugnummer
en/of hoofdnummer)
Koers 8
Leerlingpikeur Mats Wester, rijder van het paard Comete de Baffais, is bestraft met een
tevoetstelling van 4 wedstrijddagen voor het bepaalde in artikel DWR 36 I a (overmatig
gebruik van de zweep)
Deze straf zal op 1, 4, 8 en 11 februari ten uitvoer worden gelegd.
Renwezen
Stamboek
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK VOLBLOEDS
BB160012 Jewel of The Sea (IRE), bruine merrie, geb 16 januari 2016, v. Born To Sea (IRE) u.
Madame Boulangere (GB) v. Royal Applause (GB). Eig. The Dutch Master Stables, Rijkevoort.
BB160010 Obe Li (FR), vos merrie, geb. 28 februari 2016, v. Planteur (IRE) u. Lin Dai (GER) v. Dai
Jin (GB). Eig. R.H. Colpaert, Eeklo.
BB150025 Rory (FR), bruine ruin, geb. 1 mei 2015, v. Zanzibari (USA) u. Diki Dai (FR) v. Dai Jin
(GB). Eig. R.N.J. van Eck, Boxmeer.
BB140036 Trooper's Gold (GB), vos ruin, geb. 23 april 2014, v. Sepoy (AUS) u. Samira Gold (FR) v.
Gold Away (IRE). Eig. B. Hermans, Boxmeer.
BB160011 Unnamed (IRE), bruine ruin, geb. 27 maart 2016, v. Dutch Art (GB) u. Clorofilla (IRE) v.
Refuse To Bend (IRE). Eig. The Dutch Master Stables, Rijkevoort.

Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid
IV Deelnemersreglement)
BB130033 Athalyna (GER)

