
OB 50 
 
Algemeen 
NIEUWE VACCINATIEVOORSCHRIFTEN TEGEN INFLUENZA EN RHINOPNEUMONIE  
 
Volgend de besluiten van de IFHA en UET moet elke nieuwe vaccinatie van een paard tegen zowel 
influenza als rhinopneumonie vanaf 1 januari 2021 worden uitgevoerd in overeenstemming met de 
volgende voorschriften:  
 

1) Een basisvaccinatieschema bestaande uit twee entingen die worden uitgevoerd binnen een 
tijdsinterval van minimaal 21 dagen en maximaal 60 dagen; Tijdens deze periode is het niet 
toegestaan om met het paard aan een koers of kwalificatie proef deel te nemen. 

2) Een boosterenting uitgevoerd binnen minimaal 120 dagen en maximaal 180 dagen na de 
tweede enting van de basisvaccinatie;  

3) Opvolgende vaccinaties dienen te worden uitgevoerd binnen een periode van bij voorkeur 
zes maanden en in ieder geval niet langer dan 12 maanden. 

 
Het is daarbij niet toegestaan om met een paard binnen vier dagen na een vaccinatie, aan een 
koers, kwalificatie- en/of selectieproefproef deel te nemen. 
 
Deze nieuwe voorschriften zijn van toepassing op elke vaccinatie die vanaf 1 januari 2021 wordt 
uitgevoerd.  
 
Basisvaccinaties die reeds begonnen zijn, worden uitgevoerd volgens de voorschriften welke in 2020 
van kracht waren. Om hiervan de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen dient rekening te 
worden gehouden met twee scenario’s:  

 paarden die hun eerste enting van de basisvaccinatie hebben gekregen tussen 1 oktober en 
15 november 2020 dienen hun tweede basisvaccinatie te krijgen ten minste 21 dagen na de 
eerste basisvaccinatie en vóór 1 januari 2021;  

 paarden die hun tweede enting van de basisvaccinatie hebben gekregen tussen 31 mei en 
15 juli 2020, dienen hun eerste boostervaccinatie te krijgen ten minste 150 dagen na de 
tweede basisvaccinatie en vóór 1 januari 2021. 

 
Indien bij een gehouden controle uit de gegevens van het paspoort blijkt dat:  
a) niet volgens de gevraagde vaccinatie-voorschriften is gehandeld dan wel  
b) geen paspoort kan worden getoond,  
zal de trainer van het paard een heffing van € 50,- verschuldigd zijn en zal het comité, conform art. 
50 lid II sub a van het algemeen wedstrijd reglement, het paard per direct een startverbod voor de 
desbetreffende wedstrijddag opleggen en voordragen voor een startverbod tot het tijdstip waarop 
volgens de NDR aan de vaccinatievoorschriften is voldaan. 
 
Voor vragen over de vaccinatievoorschriften kan via e-mail contact worden opgenomen met het 
kantoor van de NDR. 
 
 

ATTENTIE trainers/eigenaren dravers 
Aanvraag uit- en invoer vanuit en naar Duitsland (voor koersen, training en dekking) 
Per 1.1.2021 wijzigt de HVT het proces van een aanvraag voor een tijdelijke/definitieve uit- 
en invoer. 



De aanvraag dient vanaf die datum door de trainer/eigenaar via een online 
aanvraagformulier bij HVT, schriftelijk ingediend te worden (raadpleeg hierbij Online-
Formulare). De NDR kan de aanvraag niet meer verzorgen. 
Wij verwijzen u naar de publicatie “Montag, 7. Dezember 2020, Ausfuhren/Einfuhren” 
op de website van HVT, www.hvt.de. 
De mogelijkheid van afgifte van een tijdelijke uitvoer met terugwerkende kracht komt 
hiermee te vervallen! 
 
Geschorst als deelnemer wegens plaatsing op de lijst van onbetaalde gelden (art. 46 
Deelnemersregl.) 
54190 mw. C. Platvoet, D-Ascheberg 
 
Stamboek 
 
Europese diergezondheidsverordening 
PER 21 APRIL 2021 wordt de Europese diergezondheidsverordening van kracht in Nederland. 
Wat betekent dat voor u als eigenaar/houder/trainer van paarden? 
 
De identificatie en registratie van paarden  zal veel strenger worden vanaf 21.04.2021. Alle 
paardenhouders dienen te registreren waar de paarden gehouden worden in een database die door 
de overheid (RVO)wordt beheerd.  
 
Iedere locatie waar paarden gehouden worden krijgt zijn eigen registratiesysteem (d.m.v. een UBN 
nummer). Of dit nu gaat om een weiland, een bedrijf of aan huis, voor hobby of professioneel. Een 
houderij is een plaats waar een paard langer dan 30 dagen wordt gehouden.  
De houder is verplicht om van ieder paard in het systeem van het RVO de volgende gegevens te 
zetten: chipnummer, paspoortnummer, geslacht, geboortedatum, geboorteland, datum uitgifte 
paspoort en de uitgevende instantie. Ieder paspoort moet op de locatie van het paard aanwezig zijn. 
 
In het online systeem van het RVO hoef je geen tijdelijke verplaatsingen bij te houden zoals 
bijvoorbeeld een meerdaagse training , wedstrijd of verplaatsing naar een dekstation. Een 
uitzondering is bijvoorbeeld een merrie die naar een hengstenhouderij gaat en binnen 90 dagen 
terugkeert. Indien zij langer dan 90 dagen op de hengstenhouderij  blijft moet ze wel in de database 
van het RVO gezet worden. 
Tijdelijke verplaatsingen  moet je wel in een eigen administratie bijhouden, bijvoorbeeld in je eigen 
computer of schriftje op stal, voor het geval het NVWA komt controleren.  
 
Definitie “houder van het paard”. Een houder van een paard is degene die verantwoordelijk is voor 
het paard. Wie is nu precies verantwoordelijk voor het paard? In de Europese bepaling wordt houder 
opgesplitst in twee natuurlijke of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor  de registratie, nl: 
1 exploitant van het paard: 
Diegene die verantwoordelijk is voor het paard 
2 exploitant van de locatie: 
Diegene die verantwoordelijk is voor de locatie 
 
De exploitant van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard en de koppeling 
aan de locatie. 
De exploitant van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie. 
 
Het feitelijke registreren van het paard mag de houder (de verantwoordelijke)  van het paard ook 
uitbesteden, bijvoorbeeld aan de stalhouder, die dit als service zou kunnen bieden richting zijn 



klanten.  Omdat er vele houdersconstructies in de paardenhouderij bestaan is het niet altijd even 
makkelijk te bepalen wie de houder van het paard is. Het eenvoudigst is te denken aan de 
eigenaar/eigenaren. 
 
Wilt u meer informatie over I&R paard, dan kunt u op de website van LTO Nederland kijken. Mocht 
uw vraag daar niet op beantwoord worden, dan kunt u deze melden bij LTO Nederland via 
mtheunissen@lto.nl 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
S190044 Elitist, bruine hengst, geb. 25 april 2019, v. From Above u. Georgia Boko v. Going Kronos. 
Eig. Topkip BV, Amsterdam 
 
VERANDERD IN RUIN 
NL180041 Louis mon Ami 
NL190068 Milo van Bremen 
 

Verkocht 
Dalton du Demon, Racing Stable 98, Callantsoog aan Drafsport Lehmann, W. Kallenkoot 
beiden te Koekange. Het paard zal gaan lopen op naam van Drafsport Lehmann 
Felicity, C.H. Loman, Wolvega aan R. Wester, Heemskerk 
High Five Renka, J. van der Wal, Bant aan R.C.M. Knipscheer, Dronten 
Joke Renka, R.C.M. Knipscheer, Dronten aan J.A.M. Knipscheer, Biddinghuizen. Onder 
gedeponeerde voorwaarde 
Magicpower, J.F. Walraven, Purmerend aan v.o.f. Consultancy Solutions, Heide 
Magic Touch, W.H.M. v.d. Sande, Nootdorp aan A.R.J. Soeten, Rottum 
Majoor Rensuma, K.  Bos, Uithuizermeeden aan A.R.J. Soeten, Rottum voor een half deel. 
Het paard zal gaan lopen op naam van K. Bos 
Matthias L Boko, Boko Stables Holland BV, West Knollendam aan Schavemaker Transport 
BV, Beverwijk 
Nordin, C.W. Siersema, Doezum aan R.J.T. Maring, Groningen 
Spark Him Lyra, Skala Speelautomaten, Groningen aan Drafsport Lehmann, W. Kallenkoot 
beiden te Koekange. Het paard zal gaan lopen op naam van Drafsport Lehmann 
 
Sport 
 
AANGEPASTE UITSCHRIJVING BREEDERS CROWN M-JAARGANG 
 
Algemene voorwaarden: 
Breeders Crown M zijn koersen voor alle Nederlandse paarden, geboren in 2019. 
 
Inschrijfgeld:  
Eenjarige paarden: 
Nederlands geregistreerde jaarlingen 
1e inleggeld € 10 op 1 juli 2020 (wordt betaald door de Fokkersvereniging) 
 
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. 
 
Vier- t/m zevenjarige paarden (Breeders Crown 2023): 
2e inleggeld € 50 op 1 juli 2021 
3e inleggeld € 50 op 1 februari 2022 



4e inleggeld € 50 op 1 juli 2022 
5e inleggeld € 65 op 1 februari 2023 
 
6e inleggeld € 65 op 1 februari 2024 (voor Breeders Crown 2024) 
7e inleggeld € 65 op 1 februari 2025 (voor Breeders Crown 2025) 
8e inleggeld € 65 op 1 februari 2026 (voor Breeders Crown 2026) 

 
 
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 
 
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. 
 
Kwalificatie, startpositie, inleggeld en samenvoeging:  
Zoals vermeld onder Breeders Crown hengsten en ruins afdeling. 
 

Schrappen uit Stakes en Klassiekers 
 
Geschrapt uit alle klassiekers: Lion Meadow 
Geschrapt uit het 3jr. Criterium: Lady Esther 
Geschrapt uit de Sweepstakes: Lady Esther 
Geschrapt uit de Fokkers Trofee: Lady Esther 
Geschrapt uit de Breeders Crown: Jazzy Mad Money 
 
 
Aangepaste uitslagen Wolvega à Mons, vrijdag 13 november 2020 
 
3e koers; PRIX DE DUINDIGT (BOKO CHAMPIONS CHALLENGE) 11.35 uur   
Draverij van meet. Winsom tot € 40.000. 
Dotering: € 5500 (2500, 1100, 650, 300, 200, 150 en 10% fokpremie) 
 0712/2  2 Zion Font 2300 2.51,3 14,5 a1 P.P. 
Davidson H. Ebbinge 1,60 
 2910/4  3 Irish Steel 2300 2.52,2 14,9 a1 Hendriks 
Trucks J. van Rijn 9,40 



 0910/3  8 Victorymoko 2300 2.52,4 15,0 a1 Stal De 
Groningers J.V.M.G. Verbeeck 4,50 
 --  7 Invit Keller Dh 2300 2.53,7 15,5 a1 L. Delaere
 K. Depuydt 11,-- 
 2211/7  5 Ebba Lotta 2300 2.55,6 16,3 a1 H. De 
Ridder H. De Ridder 62,-- 
 2910/4  6 Cashflow 2300 2.56,0 16,5 a1 D. Hol
 Mw. R.C.M. Janssen 45,-- 
 1109/2  1 John King Boko 2300   a1 L.G. 
Gerrits E. Bot 13,-- 
 0311/87  4 Disco Jet 2300 gal  a1 J. van der Wal
 Mw. H. Huygens 32,-- 
 
1e Zion Font, 5 j. br. r. v. Village Mystic u. Silhouette Spin. Trainer 
J.W.M. Engwerda. Fokker Gefokt in Italie  
2e Irish Steel, 5 j. br. m. v. Broadway Fortuna u. Baukje Meadow. 
Fokker C.W. Siersema  (€ 250) 
3e Victorymoko, 6 j. v. m. v. Timoko u. Victory As. Fokker Gefokt in 
Duitsland  
4e Invit Keller Dh, 8 j. br. r. v. Keller Lobell u. Tina Turner Df. 
Fokker Gefokt in Belgie  
5e Ebba Lotta, 6 j. br. m. v. Jasmin de Flore u. Quite A Girl. Fokker 
Gefokt in Frankrijk  
6e Cashflow, 11 j. br. m. v. Incredible Crafts u. Venus WT. Fokker D. 
Hol  (€ 110) 
7e John King Boko, 4 j. br. h. v. Yankee Glide u. JC Josie. Fokker Boko 
Stables Holland B.V.  (€ 65) 
 
4e koers; PRIX DE WAREGEM (TROTTEUR FRANCAIS BRONZE CHALLENGE) 12.05 uur   
Draverij van meet voor Franse paarden. Winsom tot € 15.000. (g.l.s.) 
Dotering: € 5500 (2500, 1100, 650, 300, 200, 150 en 10% fokpremie) 
 0611/5  5 Free Victory 2300 2.53,2 15,3 a1
 Spangahoeve B.J. Crebas 40,-- 
 --  8 Firoline 2300 2.53,3 15,3 a1 K. De Letter
 Mw. H. Huygens 23,-- 
 0611/5 10 Eternel des Hayes 2300 2.53,4 15,4 a2
 P. Wauters K. Depuydt 12,-- 
 2910/3  6 Flashing Smart 2300 2.54,4 15,8 a1 W. 
Coysman M. Brouwer 48,-- 
 --  9 Genie du Pin 2300 2.55,3 16,2 a2 J. Bauwens
 E. Bot 42,-- 
 2910/6  1 Esperanzo Dipo TF 2300   a1 D.R. 
Diercks J. van Rijn 53,-- 
 0611/5  4 Eh Petit des Vents 2300 gal  a1 R. 
Wester R. Wester 8,20 
 --  7 Gust Elji 2300 gal  a1 Mw. E. Vandeweghe
 J. Corbanie 30,-- 
 1408/1  3 Hokus d'Hertals 2300 gal  a1 J.G.J. 
Maurix H. Ebbinge 1,20 
 2809/3  2 Hino du Maneret 2300 ing  a1 J.L. Sijm
 J.V.M.G. Verbeeck 32,-- 
 
1e Free Victory, 5 j. br. m. v. Igor de Loumade u. Nymphe de Mykonos. 
Trainer B.J. Crebas. Fokker Gefokt in Frankrijk  
2e Firoline, 5 j. v. m. v. Sereno u. Tendre Pensee. Fokker Gefokt in 
Frankrijk  
3e Eternel des Hayes, 6 j. br. r. v. Qwerty u. Lorette des Hayes. 
Fokker Gefokt in Frankrijk  



4e Flashing Smart, 5 j. br. r. v. Jitterburg u. Aventure des Vaux. 
Fokker Gefokt in Frankrijk  
5e Genie du Pin, 4 j. d.br. r. v. Mercenaire u. Palea des Jacquets. 
Fokker Gefokt in Frankrijk  
6e Esperanzo Dipo TF, 6 j. d.br. r. v. Panache de l'Iton u. Pensee du 
Fruitier. Fokker D.R. Diercks  (€ 250) 
 

 


