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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. 
 
Geschorst als deelnemer wegens plaatsing op de lijst van onbetaalde gelden (art. 46 
Deelnemersregl.) 
56307 P. Joyeux, F-Occagnes 
 
Stamboek 
 



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! 
 
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 
 

AANMELDING VAN HENGSTEN VOOR DE DEKDIENST IN 2021 
 
Alle hengsten die in 2021 voor de dekdienst op Nederlands grondgebied zullen worden 
ingezet dienen te worden aangemeld voordat een dekboek kan worden afgegeven. 
Dit geldt voor zowel de hengsten die live ter dekking staan als voor gebruik van de invoer van 
sperma van in het buitenland gestationeerd en goedgekeurde hengsten.  
Producten van hengsten, waarvoor geen dekboek is aangevraagd kunnen niet worden 
geregistreerd.  
 
Alle live 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 (ex btw) 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,- 
 
Spermaonderzoek 

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

 

Voor hengsten die in 2021 voor de eerste maal ter dekking worden aangeboden, geldt: 

1. Exterieur  
De beoordeling hiervan richt zich op een functionele bouw, het gebit,  
de ademhalingsorganen (cornage) en het geslachtsapparaat. Tevens zal de hoogtemaat, 
kruishoogte en lichaamslengte gemeten 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 2021 sluit op  
31 januari 2021 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 publicatie is de enige bekendmaking van de uitschrijving. 
 
INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE DEKDIENST 2021 
 

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 2021 bij het Stamboeksecretariaat van de Stichting 

NDR, Postbus 60, 2240 AB Wassenaar. Fax 070-3047135. E-mail i.verschuur@ndr.nl. 
 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN 
(HARDDRAVERS) 
NL200143 N21, bruine hengst, geb. 30 april 2020, v. Southwind Frank u. Halo Effect v. Andover Hall. 
Fokkers J.A. Glas te Diever en H. Glas te Goutum. 
NL200144 Nicolas Matisse, bruine hengst, geb. 19 maart 2020, v. Brillantissime u. Breeze Energy v. 
Love You. Fokker W.C. van der Jagt te Nootdorp. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F150120 Fanika du Moulin, vos merrie, geb. 7 maart 2015, v. Atlas de Joudes u. Amanda Maza v. 
And Arifant. Eig. mw. A.A. de Heer, Wassenaar. 
S190051 Merrill Boko, donkerbruine merrie, geb. 30 april 2019, v. Chelsea Boko u. Elsa Boko v. 
Muscles Yankee. Eig. Boko Stables Holland B.V., Zaanstad. 
 
WEDEROM OPGENOMEN IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
NL080530 Breeze Energy, vos merrie, geb. 13 april 2008, v. Love You u. Imfine v. Zoot Suit. Eig. 
W.C. van der Jagt, Nootdorp. 
 



GESTORVEN 
F130146 Do You Love Me 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
F100085 Artiste de Larre 
F120138 Cover Dream 
NL870414 Egriann Dear 
NL120130 Fabianomagic S 
NL140084 Harveymagic S 
NL960408 Naomimagic S 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Beauty Wind, t.l.v. J. Stins, Alkmaar. (Zweden) 
Lune Occagnes, t.l.v. mw T. Jaggy, Meggen. (Zwitserland) 

 
Verkocht 
No of Net, A. Berg, Tzum aan J. Reen, Wieuwerd 
Supergirl, Stal Serra E Mar, Roden aan K. Bos, Uithuizermeeden en mw. T.J. Iwema, Eenrum 
 
Renwezen 
 
Stamboek 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK VOLBLOEDS 
BB170025 Avalanche (FR), lichtbruine merrie, geb. 7 februari 2017, v. Pastorius (GER) u. Flamingo 
Queen (GB) v. Royal Applause (GB). Eig. C.J.M. Wolters, Boxmeer. 
BB160052 Havana (FR), bruine hengst, geb. 12 maart 2016, v. Le Havre (IRE) u. Mytographie (FR) v. 
Anabaa (USA). Eig. T.G.A. Peeters, Blitterswijck. 

 
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid 
IV Deelnemersreglement) 
BB150007 Cape Sunrise (GB) 
BB050011 Classic Future (GER) 
BB160009 Gangster (GER) 
BB120009 Hong Kong Phooey (IRE) 
BB050008 Kolnerin (GER) 
BB090003 Prairie Lord (GER) 
 
Sport 
 
Uit training: 

Angel Cakes (IRE) 

Yeah Cool (GB) 

Velvet Kossack 

In training: 

Donata (FR) J.H. Smith 

Vulcanus (FR) J.H. Smith 

 


