
OB 52 
 
Algemeen 
 
Openingstijden feestdagen kantoor NDR 
Van 28 t/m 31 december is de NDR beperkt bereikbaar. 
Op 24 en 31 december is het kantoor om 13.00 uur gesloten. 
De aanvraag van een tijdelijk uitvoercertificaat en RCN moet tijdig worden gedaan. 
 
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. 
 
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 register van deelnemers 
59755 A. van den Broek, Apeldoorn 
59757 H.A. Hoogendijk, Nieuwerkerk ad IJssel 
59760 Ecurie Golden Sniper, Deurze 
59761 Stal Amstelwijk Dordrecht, Dordrecht 
 

Stamboek 



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) 
NL200145 Naughty Boy, bruine hengst, geb. 19 mei 2020, v. Timoko u. Whopper Rich v. Coktail Jet. 
Fokker Stal Van Nierop te Monster. 
NL200146 Nibaldi Idzarda, bruine hengst, geb. 14 maart 2020, v. Love You u. Dana Stardust v. 
Juliano Star. Fokker Y.E. van der Velde te Oldeholtwolde. 
NL200147 Nikita Newport, zwartbruine merrie, geb. 16 april 2020, v. Crazed u. Gilda de Vie v. 
Glidemaster. Fokker Newport Breeding BV te Zuidoostbeemster. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
US110012 A Perfect Gem, bruine merrie, geb. 17 april 2011, v. Yankee Glide u. Asixpakfromperfect 
v. Windsong's Legacy. Eig. mw. T.J. Iwema, Eenrum. 
SF150003 Barbossa Beyonce, vos hengst, geb. 13 april 2015, v. Mr Pine Chip u. Nice Lavec v. Love 
You. Eig. Ecurie Golden Sniper, Deurze. 
BL130023 Dream Power TF, zwartbruine hengst, geb. 15 april 2013, v. Power Jet u. Liana Blue v. 
Full Account. Eig. vof Consultancy Solutions, Heide. 
F160108 Geena, bruine merrie, geb. 27 maart 2016, v. Robert Keeper u. Piazza d'Ostal v. Fleuron 
Perrine. Eig. Stal Malmaison, Lemmer. 
S190010 Maverick Boko, bruine hengst, geb. 30 mei 2019, v. SJ’s Caviar u. Gwyneth Boko v. Going 
Kronos. Eig. Stal Amstelwijk Dordrecht, Dordrecht. 
S190058 Mercury Boko, donkerbruine hengst, geb. 13 april 2019, v. Yarrah Boko u. Fox Valley Lover 
v. Vaporize. Eig. Stal Amstelwijk Dordrecht, Dordrecht. 
S190059 Mondriaan Boko, bruine hengst, geb. 17 april 2019, v. Chelsea Boko u. Vision Boko v. 
Donerail. Eig. Stal Amstelwijk Dordrecht, Dordrecht. 
S190057 Montserrat Boko, lichtbruine merrie, geb. 14 mei 2019, v. Yarrah Boko u. Holly Boko v. 
Cantab Hall. Eig. R.T. de Vlieger, Zwaanshoek. 
S190060 Moses Boko, zwartbruine hengst, geb. 19 maart 2019, v. Chelsea Boko u. Demi Boko v. 



Yankee Glide. Eig. Stal Amstelwijk Dordrecht, Dordrecht. 
BL190016 Parodie Vrijthout, bruine merrie, geb. 27 mei 2019, v. Andover Hall u. Fille du Lauzet v. 
Love You. Eig. T.H. Kooyman, Lynden. 
 
WEDEROM OPGENOMEN IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
NL080443 Balance Fanatic, donkerbruine merrie, geb, 4 juni 2008, v. Castleton Bass u. Super 
Fanatic v. Incredible Crafts. Eig.. H.A. Hoogendijk, Nieuwerkerk a/d Ijssel. 
NL170097 Katrionalemayrocks, bruine merrie, geb. 15 maart 2017, v. Virgill Boko u. Frisia CR v. 
Malabar Man. Eig. J. Offeringa, Wolvega. 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
D080024 Beau Jewel 
D100092 Dawson City Jewel 
F130095 Declic Sautreuil 
NL100171 Discovery's Wish 
NL160117 Jinuck Boko 
NL930186 Krasna Jewel 
NL940344 Laser Jewel 
NL180143 Lola Jheq 
NL940567 Longranger Crown 
 
VERANDERD IN RUIN 
NL190090 Magnifiquedelucia 
US160002 Soul Strong 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Beryl Boko, t.l.v. D. Buyl, Derderhoutem. (Belgie) 
Giralda du Vivier, t.l.v. Stal Payday, Almere. (Frankrijk) 
Hunter Montana, t.l.v. Sanda Racing Stable AB, Arjanj. (Zweden) 
Lluc Boko, t.l.v. F. Kjelde, Nykobing Mors. (Denemarken) 
Newcapitano Turbo, t.l.v. Ideal Maskin I Sverige AB, Norrtalje. (Zweden) 

 
Verkocht 
Ivor VH, J.S. Vink, Monster aan E. van den Bergh, Voorburg 
Jane Transs R, Boko Stables Holland BV, West Knollendam aan mw. A.J. de Wit-Minneboo, 
Beets 
Laith H Boko, J.J. Hayema, De Punt, M. Hauber, Deurze aan Ecurie Golden Sniper, Deurze 
Lotte Flevo, mw. T.J. Iwema, Eenrum haar halve deel aan A. van Schie, Rotterdam 
Macaenzy Petnic, P.C. van Opzeeland, Boerakker aan J. Offeringa, Wolvega 
Macci Marcelino, M. Hauber, Deurze aan Ecurie Golden Sniper, Deurze 
Madness, mw. M.H. van der Meulen, Haskerdijken aan mw. C.M.C. van Dam, Zandvoort 
Majestic, J.P. Jongerbloed, Koudekerk ad Rijn aan A. van den Broek, Apeldoorn 
Melissa Boko, Boko Stables Holland BV, West Knollendam, J. van der Pol, Harlingen aan 
Stal Amstelwijk Dordrecht, Dordrecht 
Melody Boko, Boko Stables Holland BV, West Knollendam, J. van der Pol, Harlingen aan 
Stal Amstelwijk Dordrecht, Dordrecht 
Mignonne Hazelaar, M.P.G. Stassen, Echt aan W.J.J. Swart, Egmond Binnen 
Mohawk Renka, R.C.M. Knipscheer, Dronten aan Stal Amstelwijk Dordrecht, Dordrecht 
Nashville Petnic, P.C. van Opzeeland, Drachtstercompagnie aan Jachthaven de Groot, BV, 
Grou 
 
Afgegeven duplicaat paspoort 
Soul Strong t.l.v. 57434 Stable Why Not, Leeuwarden 
 



Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid 
IV Deelnemersreglement) 
D030175 Valois Heikant 
 
Sport 
Afgegeven de volgende vergunning(-en): 

L.J. Mollema, Zandvoort  Beroepstrainer (draf) 

Mw.  A. Lehmann, Koekange  Beroepstrainer (draf), voorlopig en onder voorwaarden 

 
Renwezen 
 
Stamboek 
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid 
IV Deelnemersreglement) 
BB140024 Afterburner (GB) 
BB160024 Kimberley Girl (GB) 
 
Sport 
 
Uit training: 

Shiny Blue (FR) 

 


