
OB 12 
 
Algemeen 
 
Opgenomen in het register van deelnemers 
59903 mw. D. van der Harst, Den Haag 
59908 L. Snackers, Heerlen 
59909 mw. M.F. Verkijk, Heerlen 
59912 S. Appelhof, Zandhuizen 
 
Stamboek 
 
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR IEDEREEN DIE PAARDEN HOUDT 

Houdt u paardachtigen? En blijven deze normaal langer dan 30 dagen op dezelfde 
plaats? Dan moet u de verblijfplaats gaan registreren. 

Een verblijfplaats wordt ook wel locatie genoemd. De locatie van de dieren is belangrijk om 
snel te kunnen handelen bij een dierziektecrisis of problemen voor de volksgezondheid. Alle 
locaties krijgen daarom een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Dit nummer heeft u nodig bij al 
uw meldingen in I&R van het RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland). 

Locatie paardachtigen registreren 

Houdt u paarden, pony’s, ezels of zebra’s? Dan moet u vanaf 21 april 2021 de locatie van 
deze dieren registreren. Dan gaat namelijk de Europese Diergezondheidsverordening in. Deze 
bepaalt dat de locaties waar paardachtigen verblijven ook een UBN moeten hebben. 

Wanneer een UBN voor paardachtigen registreren? 
Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. U vraagt een UBN aan op 
mijn.rvo.nl. Heeft u al een UBN? En wilt u de diersoort paardachtigen toevoegen? Dat doet u 
ook op mijn.rvo.nl. U vindt daar een handleiding waarin we uitleggen hoe u dit makkelijk 
doet. 
 
Het is op dit moment nog niet mogelijk om de paardachtigen op het UBN aan te melden. Men 
verwacht dat dit vanaf 12 april 2021 mogelijk is. Hoe u dit doet leest u dan op de website van 
het RVO www.rvo.nl 

Wat is een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) 

Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie met runderen, varkens, schapen of geiten. 
Locaties waar paardachtigen normaal langer dan 30 dagen blijven moeten ook een UBN 
hebben. Het RVO registreert een UBN voor: 

 veehouders en hobbydierhouders 
 slachtplaatsen 
 verzamelplaatsen (bijvoorbeeld een veemarkt) 
 evenementen (bijvoorbeeld een keuring) 



Houdt u dieren? Op een locatie kunt u maar één UBN registreren. Wel is het mogelijk om op 
een locatie voor meer houders meer UBN's te registreren. Dit mag niet als er varkens op deze 
locatie zijn. Verder mag u als dierhouder ook meer UBN's hebben. Voorwaarde is wel dat het 
om verschillende locaties gaat. Zo hoeft een pensionstalhouder of managehouder maar één 
UBN aan te vragen voor de locatie. 

Wanneer een UBN nodig  

U heeft altijd een UBN nodig als u runderen, varkens, schapen of geiten houdt. Voor 
paardachtigen heeft u een UBN nodig als ze daar normaal langer dan 30 dagen blijven. Ook 
als u maar één of meer van deze dieren als hobby houdt. 
 
Aanvraag UBN  

U kunt een UBN aanvragen of wijzigen op mijn.rvo.nl. Het UBN registreert u in het 
Identificatie en Registratiesysteem voor dieren (I&R).  

 
Zodra u een UBN heeft kunt u de paardachtige(n) die zich langer dan 30 dagen op uw terrein 
bevindt/bevinden  in de database van het RVO koppelen aan uw UBN nummer. Daartoe is het 
noodzakelijk dat het paard in de database van het RVO te vinden is. Vrijwel alle bij de NDR 
stamboeken  ingeschreven  dravers en Engels volbloeds staan in de RVO database.  
 
Indien u  een draver of een volbloed heeft die niet in het stamboek is ingeschreven en/of niet 
in de database te vinden is, dan kunt u deze bij het stamboek doorgeven d.m.v. het formulier 
registratie buitenlands paspoort (te vinden bij downloads op www.ndr.nl). Dit formulier is 
uitsluitend bedoeld voor paarden die NIET in het stamboek staan ingeschreven, maar zich wel 
op Nederlands grondgebied bevinden. U stuurt dit formulier met scans van het paspoort naar 
het stamboek. De kosten hiervoor zijn €20 + BTW. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F100200 Assword de Bea, bruine hengst, geb. 26 april 2010, v. Password u. Lea de Fourcade v. 
Dahir de Prelong. Eig. mw. C.D. Aalbers, Warmenhuizen. 
S120019 Fuchsia Boko, donkerbruine merrie, geb. 9 mei 2012, v. Muscles Yankee u. Ottey Boko v. 
Sugarcane Hanover. Eig. Boko Stables Holland B.V., Zaanstad. 
S130024 Genuine Boko, donkerbruine merrie, geb. 10 mei 2013, v. Jaded u. Lucky Lavec v. Pine 
Chip. Eig. Boko Stables Holland B.V., Zaanstad. 
S070023 Hello I Love You, bruine merrie, geb. 15 mei 2007, v. Love You u. Sweet Cindy v. Malabar 
Man. Eig. Boko Stables Holland B.V., Zaanstad. 
F170069 Hera the Best, vos merrie, geb. 18 mei 2017, v. Bolero Love u. Beltis v. Oceano Nox. Eig. J. 
Stins, Alkmaar. 
D160046 Jade Beuckenswijk, bruine merrie, geb. 3 maart 2016, v. Quick Wood u. Monica di Quattro 
v. SJ's Photo. Eig. Noaske Foar, Ankeveen. 
D110085 Red Diamond, bruine merrie, geb. 1 juni 2011, v. Diamond Way u. Harriet Frido v. Coktail 
Jet. Eig. S. Appelhof, Zandhuizen. 
 
GESTORVEN 
NL100221 Doctor Love 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
US110003 Barbert 
D150052 Impress Rensuma 
NL160125 Jee mie nee 
NL180149 Lion JE 
NL180150 Louis Skoatter 



NL060265 Zenswa Skoatter 
 
NAAMGEVING 
NL200049 N5, v. Niky u. Gentiane de Bomo, wordt: Nikyta de Bomo 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Gentiane de Bomo, t.l.v. mw.C.J.M.P. Gouyon, Courtomer. (Frankrijk) 

 
Verkocht 
Amelie du Nord, P.P. Davidson, Haarlem, C. Haisma, Lippenhuizen aan J.G.J. Maurix, IJlst, 
ieder éénderde deel 
Ids Mass, SPM horse racing, Zoetermeer aan Stal ter Sype, Loosdrecht 
Natimuk Boko, Boko Stables Holland BV, West Knollendam aan Stal Amstel Dordrecht, 
Dordrecht 
 
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid 
IV Deelnemersreglement) 
NL070380 Alie JE 
NL070265 Alonso Meadow 
NL080537 Be my luck 
NL140048 Herbert 
NL000297 Sirocco West 
NL010198 Tokyo Dragon 
 
Sport 
 

DRIEJARIGEN STAKES 2021 
 
U dient zelf voor deze koersen in te schrijven 

Inschrijven tot en met 1 april 

 
UITSCHRIJVING DRIEJARIGEN STAKES 
Voor alle Stakes koersen geldt dat aan het basisprijzengeld het totaal van de inleggelden zal worden 
toegevoegd. Bij 8 of meer vooraangiftes (per afdeling) wordt 100% van het basisprijzengeld 
uitgekeerd. Bij 6 of 7 vooraangiftes wordt 75 % van het basisprijzengeld uitgekeerd. Bij 5 
vooraangiftes wordt 50% van het basisprijzengeld uitgekeerd. 
 
Bij minder dan 5 vooraangiftes wordt 25% van het basisprijzengeld uitgekeerd, indien het koers is 
waar weddenschappen kunnen worden afgesloten. Tevens bestaat de mogelijkheid bij minder dan 5 
vooraangiftes dat het een non-betting koers wordt, dan wordt er geen basisprijzengeld uitgekeerd.   
 
De Stakes kan, in overleg met de SNDR en de organiseerde baan bij minder dan 6 vooraangiftes of bij 
annulering van de meeting worden uitgesteld. De uitgestelde Stakes moet dan binnen 1 maand op 
dezelfde baan en met dezelfde bepalingen worden uitgeschreven. De Stakes kan slechts éénmaal 
worden uitgesteld. 
 
 
 

Duindigt Driejarigen Stakes 
Duindigt, zondag 27 juni 
Voor driejarige paarden. Afstand 2000 m. autostart 



Alle ingeschreven paarden kunnen starten. Het bestuur van de N.D.R. en de organiseerde baan 
bepalen tijdens de vooraangifte bij hoeveel aangegeven paarden deze Stakes wordt gesplitst. Indien 
mogelijk wordt er gesplitst in een hengsten/ruins afdeling en een merrie afdeling. Het inleggeld zal dan 
evenredig over de afdelingen worden verdeeld. De plaatsing aan de start zal door loting worden 
beslist.  
 
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij 
genoemde data schriftelijk te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen. 
 
1e inleggeld:   10 Euro verschuldigd op 1 april  
2e inleggeld:   25 Euro verschuldigd op 1 mei 
3e inleggeld:   45 Euro verschuldigd op 15 mei 
4e inleggeld:   75 Euro verschuldigd op 1 juni 
5e inleggeld: 100 Euro verschuldigd op de datum van vooraangifte 
 

 
Groningen Driejarigen Stakes (Sweepstakes Trial) 
Groningen, zondag 18 juli 
Voor driejarige paarden. Afstand 2300 m. autostart 
Zie voor reglementen Duindigt Driejarigen Stakes van 27 juni 
1e inleggeld:   10 Euro verschuldigd op 1 april  
2e inleggeld:   25 Euro verschuldigd op 1 mei  
3e inleggeld:   45 Euro verschuldigd op 15 mei 
4e inleggeld:   75 Euro verschuldigd op 1 juni 
5e inleggeld: 100 Euro verschuldigd op de datum van vooraangifte 

 
 
Duindigt Driejarigen Stakes (Derby Trials) 
Duindigt, vrijdag 20 augustus 
Voor driejarige paarden. Afstand 2000 m. autostart 
Zie voor reglementen Duindigt Driejarigen Stakes van 27 juni 
1e inleggeld:   10 Euro verschuldigd op 1 april  
2e inleggeld:   25 Euro verschuldigd op 1 mei  
3e inleggeld:   45 Euro verschuldigd op 1 juni 
4e inleggeld:   75 Euro verschuldigd op 1 juli 
5e inleggeld: 100 Euro verschuldigd op de datum van vooraangifte 

 
 

Wolvega Driejarigen Stakes 
Wolvega, vrijdag 19 november 
Voor driejarige paarden. Afstand 2100 m. autostart 
Zie voor reglementen Duindigt Driejarigen Stakes van 27 juni 
1e inleggeld:   10 Euro verschuldigd op 1 april  
2e inleggeld:   25 Euro verschuldigd op 1 augustus 
3e inleggeld:   45 Euro verschuldigd op 1 september 
4e inleggeld:   75 Euro verschuldigd op 1 oktober 
5e inleggeld: 100 Euro verschuldigd op de datum van vooraangifte 

 
Geschrapt uit stakes en Klassiekers 
Geschrapt uit het 3jr. Criterium: Lion JE, Louis Skoatter 
Geschrapt uit de 4jr. Derby: Kesper 
Geschrapt uit het 4jr. Sprintkamp.: Kesper 
Abusievelijk niet gemeld bij de TCT M-jaargang: Jon Snow Dry 
 
Renwezen 
 
Stamboek 



OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (VOLBLOEDS) 
BB180010 Kenor (FR), schimmel hengst, geb. 19 februari 2018, v. Goken (FR) u. Oranor (FR) v. 
Starborough (GB). Eig. P. van der Zaag, Den Haag. 
BB170030 Orpanama Davis (FR), bruine merrie, geb. 28 maart 2017, v. Orpen (USA) u. Majesty 
Davis (IRE) v. Dansili (GB). Eig. mw. N.B. Vandenabeele, Rumbeke. 
BB180011 Samba King (IRE), bruine ruin, geb. 10 april 2018, v. Belardo (IRE) u. Brazilian Spirit (IRE) 
v. Invincible Spirit (IRE). Eig. mw. M.F. Verkijk, Heerlen. 

 

Verkocht 
Barbara Villiers (GB), SPM horse racing, Zoetermeer aan D. Postema, Zoetermeer 
Laciredeski (GB), SPM horse racing, Zoetermeer aan D. Postema, Zoetermeer 
 
Aanwijzing gevolmachtigde 
Blijkens een volmacht vermeld een verklaring van erfrecht is, voor wijlen A. Mulder 
aangewezen mw. S.J. Postema-Mulder (SPM horse racing). 


