
 

     

 



 

 

 

 

 

 

VOORWOORD  BURGEMEESTER 

 

 

Zaterdag 23 juni 2018 is het zover! De dag waarop de 49
e
 editie van het Zeeuwse Dag van het Paard 

op het evenementterrein in Oosterland wordt gehouden. Een dag die volledig in het teken staat van 
paarden en de paardensport. En als er iets is wat ik heb geleerd sinds ik burgemeester van dit 
prachtige eiland mag zijn, dan is het dat paarden en Schouwen-Duiveland onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Veel inwoners van Schouwen-Duiveland beoefenen dan ook één of meerdere 
paardensporten en zijn in veel gevallen zelfs de trotse eigenaar van een paard of pony. 
 
Ikzelf had op 31 maart van dit jaar het genoegen op een paard te rijden. Tijdens de Landschapsdag in 
Burgh-Haamstede werd ik gevraagd mee te rijden omdat de straô was uitgeroepen tot immaterieel 
erfgoed. Een hele eer uiteraard! Maar het bevestigde weer wel dat ik niet gemaakt ben om paard te 
rijden. Met enige aarzeling zat ik op het grote paard, me volledig bewust van het feit hoeveel kracht er 
in het prachtige dier schuilging. Het mag duidelijk zijn, ik ben een bewonderaar van paarden maar bij 
voorkeur op enige afstand.  
 
De Zeeuwse Dag van het Paard biedt een gevarieerd programma waar  - jaar in jaar uit – ontzettend 
veel publiek op af komt. De bezoekers komen soms van heinde en verre om te genieten van de vele 
demonstraties of de keuringen van de verschillende stamboeken. Sinds 2015 wordt de Zeeuwse Dag 
van het Paard in Oosterland gehouden. Een evenement dat zowel het landelijke als recreatieve 
karakter van Schouwen-Duiveland accentueert. Ik ben dan ook enorm trots op deze mooie aanwinst 
voor Oosterland en Schouwen-Duiveland. 
 
Het organiseren van een evenement zoals deze is alleen mogelijk dankzij de enthousiaste inzet van 
veel mensen. Ik dank dan ook de organisatie en alle betrokkenen die – op welke manier dan ook – 
aan de totstandkoming van deze dag hebben bijgedragen. Ik wens iedereen een sportieve en 
gezellige dag toe! 
 
Gerard Rabelink, 
burgemeester van Schouwen-Duiveland 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord Voorzitter Zeeuwse Dag van het Paard 

 

 

 

Beste deelnemers en belangstellenden. 

Namen het bestuur van de Zeeuwse Dag van het Paard nodig ik u van harte uit om aanwezig te zijn 

op onze 49ste editie. Onze organisatie biedt de mogelijkheid aan alle paardenstamboeken op het 

uitgestrekte terrein te Oosterland exterieur keuringen en diverse sport rubrieken te organiseren. 

Een dag waar velen hun passie met paarden met elkaar beleven in competitie en respect voor elkaar. 

Onze dank gaat uit naar allen die deze dag mogelijk maken. Van degene die haar terrein beschikbaar 

stelt, de medewerking van de Gemeente Schouwen Duiveland, de vele sponsoren, de vele 

vrijwilligers en belangstellenden die er een jaarlijkse feestdag van maken. 

Ik wens u allen een prachtige dag 

Mat Weststrate 

 



STICHTING ZEEUWSE DAG VAN HET PAARD 
Secretariaat: Hoge Duvekotsweg 8 

  4356 RN  OOSTKAPELLE 
  Tel.: 0118 – 58 25 39  

Mobiel: 06 – 53 39 17 13 
Email:  de_linge@hetnet.nl 

Bestuur:  
M. Weststrate  Krabbendijke Voorzitter 
     K.V.T.H. 
 
A.Z. de Buck  Oostkapelle Secretaris 
      
 
L. Lemsom  Ellemeet Penningmeester 
      
 
J. Janssen  Vogelwaarde Lid 
     Fries Paarden Stb. 
 
L. van Graefschepe Eede (Zld) Lid 
     Ned. Shetlandpony Stb. 
 
J.W. de Roo  Kapelle Lid 
     Fjorden Paarden Stb. 
 
 
Vacant     Lid 
     N.R.P.S. 
 
 
A.J. Timmerman Burgh-Haamstede 

 Lid KNHS 
 Springen/Mennen /dressuur 
 

M Heijboer    Adviseur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Speakers: 
 
Mirjam Geerts  Gilze 
Leo Paauwe  Nisse 
 
Ringmeesters: 
 
Sam Moens   Aagtekerke 
Ludo Graefschepe  Eede 
 
Fotograaf: 
Samantha van de Voorde Koudekerke 
www. Samanthafotografie.nl 
 
Hoefsmid: 
Marcel en Paul  v d Broeke St. Laurens 
 
Terreincommissie: 
M. Weststrate   Krabbendijke 
A.Z. de Buck   Oostkapelle 
L. van Graefschepe  Eede 
 
Veterinair: 
DAC Overschelde  Oostkapelle 
 
Hulp bij ongevallen: 
E.H.B.O.   Bruinisse 
 
Verkeersregelaars: 
Scouting Schout bij nacht Karel Doormangroep, Heinkenszand 

 
Bij de desbetreffende secretariaten van de stamboeken kunt u de E.H.B.O. op 
laten roepen. 
Dit voorkomt onnodig heen en weer geloop. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

De Zeeuwse Dag van het Paard is medemogelijk gemaakt door de volgende sponsoren, bedrijven en vrienden. 

Gemeente Schouwen Duiveland 

Yolande van Dijk  Oosterland 

Airpack    Zierikzee 

KMWP   Wilheminapolder 

Japerse Praktijkencentrum Vlissingen 

Rabobank   Goes 

Wielemaker  Middelburg 

Harrie Verkaik  Middelburg 

Bouwbedrijf Boogert  Oosterland 

De Linge   Oostkapelle 

Fouragehandel de Buck Oostkapelle 

PWG   Goes 

Power Horse Competion Oostkapelle 

Hoefsmederij vd Broeke Sint Laurens 

Loonbedrijf vd Maas  Oosterland 

JMC Signmakers  Bruinisse 

Stefan’s Tuinmachines Zuidland 

Stouten Fourage  Bruinisse 

De Reus Aanhangwagens Nieuwerkerk 

PAC   Grijpskerke 

Cavalo   Kortgene 

Bodbijl   Dreischor 

Vander Slikke Rentmeeters Ellemeet 

Houmes   Aagtekerke 

Van Langwerden Veevoeders Hengelo 

Oliehandel Dekker  Grijpskerke 

JMS de Booy  Middelharnis 

Andries Zandee  Schalkwijk 

Agro Duiveland  Sirjansland 

Petra Zandijk  Sirjansland 

 



KNHS wedstrijd  springen/dressuur en mennen 

Federatie vertegenwoordiger: C Abrahamse Serooskerke 

Parcourbouwer springen: A Wattel  Vrouwenpolder 

Jury springen: M Augustijn   Colijnsplaat 

Jury springen: C Abrahamse   Serooskerke 

Parcoursbouwer minimarathon:  S vd Welle Oud Beijerland 

Jury mini marathon: C vd Heijden  Made 

Jury dressuur: Y Schouten   Zaamslag 

Jury Dressuur: H Kamp   Numansdorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parkeren vrachtauto’s 

Shetland

pony’s 

 

Woon

boerd
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Ring 2 

springen 

Parkeren mennen en 

springen dressuur 

nrps 

nrps 

kvth 

kvth 

Fries 

90 x 40 

fjord 

Parkeren vrachtauto’s 

stamboeken 

                  Ingang 

Parkeren bezoekers 

woonboerderij 

Meetplaats    fietsstalling     

N59 

b

r

e

d

e

w

e

g 

vip 

Jury wagens 

wc 
secretariaat 

minimarathon 

Ring 3 



 

 

 

Route beschrijving 

 

Vanuit Noord Brabant 

Via knookpunt Hellegatsplein N 59 richting Zierikzee 

Bij afslag Sirjansland bent U bij het evenemententerrein 

 

Vanuit Zuid-Holland 

Zie boven 

Of via N 57 richting Zierikzee/Bruinisse N59 volgen 

Bij afslag Sirjansland bent U bij het evenemententerrein 

 

Vanuit Zeeuwse Vlaanderen/België 

A 58 afslag Goes, Zeelandburg richting Zierikzee, daarna rechts N 59 richting Bruinisse. 

Bij afslag Sirjansland bent U bij het evenemententerrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene bepalingen en voorwaarden 

1. De paarden en pony’s  voor de keuring moeten tijdig op het terrein aanwezig zijn. 

2. Drinkwater is op het terrein aanwezig. 

3. De inzenders moeten zelf voor voer zorgen. 

4. De dieren mogen niet uit waterbakken drinken, de inzenders moeten emmers meenemen 

om de dieren te drenken. 

5. De nummerkaarten dienen goed zichtbaar aangebracht te worden. 

6. Alle inzenders zijn gehouden zich te onderwerpen aan de uitspraken van de jury, alsmede 

zich te voegen naar de voorschriften en aanwijzingen van het bestuur en terreincommissie. 

7. De eigenaren der dieren zijn zelf aansprakelijk voor schade aan vee, personen of goederen. 

8. In gevallen waarin deze bepalingen niet zijn voorzien beslist het bestuur. 

9. Begeleiders dienen in het wit of rijkostuum gekleed te zijn. 

10. Zorg dat uw paard en/of pony ingeënt is tegen influenza, voorkomen is beter dan genezen!!! 

11. Plaats uw parkeerkaart duidelijk zichtbaar voor uw voorruit en volg de instructies van de 

parkeerwachters strikt op! 

12. Bestudeer voor de keuring waar uw keuringsring zich bevind, deze staat vermeld op de 

website. 

 

NEEM PASPOORT OF REGISTRATIEBEWIJS MEE I.V.M. CONTROLES VAN 

OVERHEIDINSTANTIES. 

 

METEN IS WETEN 

Voor alle stamboeken is er gelegenheid gebruik te maken van een vaste meetplaats met 

Stelconplaten. 

Deze meetplaats staat aangegeven op de tekening van de website, gesitueerd tegenaan de 

woonboerderij nabij de keuringsring van de Friezen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Power  

    Horse  

       Competition  
                        2018 
 

 

 

Outdoor wedstrijden 

 

 
26 en 27 mei, Duiven ( Nederland) 

 

9 en 10 juni, Haps (Nederland) 

 

30 juni en 1 juli, Bilzen (België) 

 

4 en 5 aug, Noordwelle (Nederland) 

 

25 en 26 augustus, Tilburg (Nederland) 

 

8 en 9 sept, Werkendam (Nederland) 

 

22 en 23 september, Halsteren (Nederland) Finale 

 

Meer informatie 

PHC-coördinator 

Andrie de Buck 

telefoon +31 653391713 

email: de_linge@hetnet.nl 

www.powerhorsecompetition.nl 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Weststraat 41 
4306 CM, Nieuwerkerk 
Telefoon: 0111 - 64 42 92 
Mobiel nummer: 06 - 536 934 60 
  
info@dereusaanhangwagens.nl 

 www.dereusaanhangwagens.nl 

mailto:info@dereusaanhangwagens.nl
http://www.dereusaanhangwagens.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 www.deweidewinkel.nl 

De specialist voor de inrichting van uw paardenstal, weide, paddock en rijbaan 

 

Cavalo Stal- en Weidetechniek 

 Westdijk 21 

 4484 NE Kortgene 

 Nederland 

 Advies? Bel + (31 0)113 306399 

 www.cavalo.nl 



 

 Producten 

 Mest strooien/injecteren 

 Grondwerk 

 Strandreinigen 

 Riooltechniek 

 Straat- en groenonderhoud 

Levering van: 

Alle soorten van vaste en vloeibare meststoffen, compost, en diverse soorten kalk. 

Diverse soorten grond 

Diverse soorten zand 

Diverse soorten schelpen 

Puin 

Silage 

Bouwhekken 

In de winter leveren wij ook strooizout 

Bezoekadres/Postadres:  

Herenweg 2  

Aagtekerke  

Tel 06-51382117 

Tel 0118-581968 

Tel 0118-582030 

 

www.houmesloonbedrijf.nl 

 

 

 

http://www.houmesloonbedrijf.nl/watdoenwe/producten.html
http://www.houmesloonbedrijf.nl/watdoenwe/mest-strooieninjecteren.html
http://www.houmesloonbedrijf.nl/watdoenwe/grondwerk.html
http://www.houmesloonbedrijf.nl/watdoenwe/strandreinigen.html
http://www.houmesloonbedrijf.nl/watdoenwe/riooltechniek.html
http://www.houmesloonbedrijf.nl/watdoenwe/straat-en-groenonderhoud.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voorlopig programma 2018 

Ring 2  

Vanaf 10.00 uur springen paarden en pony’s 

Ring 3  

Vanaf 10.00 uur mennen 

Ring 1 hoofdring 

2 dressuurringen vanaf 9.00 uur 

Middagprogramma  

13.30 uur opening burgemeester Rabelink  

13.35 uur NRPS Show 

13.50 uur fjorden Show 

14.05 uur pax de deux haflingers gereden door Dominique van den Hoven en Emma Rietveld 

14.20 uur concours enkelspan trekpaarden 

14.35 uur friezen show: Clinic aangespannen 

14.50 uur phc  caroussel met 4 tweespannen gereden door dames 

15.05 uur shetlandpony show met de kampioenen 

15.20 uur schoonste geheel  zowel onder het zadel als aangespannen elk stamboek mag 

meerdere combinaties inzetten 

15.45 uur tweespan trekpaarden 

 

 

 



48  

VERENIGING 
“HET NED. FJORDENPAARDEN 

STAMBOEK” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veulen-, stamboek-, premiekeuring, 
Oosterland 23 juni 2018 

De 49e Zeeuwse Dag v/h Paard op het 
evenemententerrein, kruising 

N59/Bredeweg 
Aanvang: 10.00 uur Fjordendag 

Gratis toegang
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Stamboeksecretariaat: 
Krimweg 125                             Bank    : Rabobank Apeldoorn 
7351 TL Hoenderloo                 IBAN Rek nr.    : NL47 RABO 0336736940 
Tel: 055-3781344                      Bic                    : RABONL2U 
e-mail: post@fjordstudbook.com        K.v.K. nr.          : 40101037 
www.fjordstudbook.com                      BTWnr.             : 8059.33864.B.01 

 
HOOFDBESTUUR: 
F. de Pater       Naaldwijk         interim voorzitter 
M. Versteegh   Tiel                   afgev. Oost verenigingssecretaris 
A. v.Noord       Hellouw            afgev. Oost 
T. de Vries       Langezwaag    afgev. Noord Penningmeester 
L. vd Heuvel    Westerbeek     afgev. Zuid 
N. Luijben        Zwaanshoek    afgev. West 
A. Timmer        Leerbroek        afgev. West 

 
ADVISEURS: 
M.K. van Bon               Hoenderloo stamboeksecretaris/inspecteur 
Drs. M. Zonderland      Leuvenheim     dierenarts 
JURYLEDEN: 
Drs. M. Zonderland      Leuvenheim     dierenarts 
M.K. van Bon                Hoenderloo      inspecteur 
B.J. van Bon                 Hoenderloo 
P. Aussems                  Lelystad 
Ch. Colaers                  Meeuwen (België) 
A. Halmingh                 Onstwedde 
A. van Heeswijk           Schijndel 
L. v. Hout                      Heusden (België) 
J. Jans                          Rijkevoort 
E. Koopman                 Hoofddorp 
O. van Leeuwen           Hoenderloo 
A. Winters                     Hoogersmilde 
L. Vanesch                   Koersel (België) 
ASPIRANT JURYLEDEN: 
W.K. du Crocq              Saint Denis (France) 

 
VERRICHTIGSJURYLEDEN: 
Drs. M. Zonderland      Leuvenheim 
J. Biemans                   Emmen 
J. vd Wal                       Epe 
J. v. Bon                       Hoenderloo 
E. Koopman                 Heemstede 
T. Modderman              De Steeg 
A. Wezeman                 Heemstede

mailto:post@fjordstudbook.com
http://www.fjordstudbook.com/
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De 49
e   

Zeeuwse Dag van het Paard 

Voor deelnemers die deel willen nemen aan dressuur onder de man of 
springen kunnen rechtstreeks opgeven bij Anita Timmerman 
Voor menners is er een minimarathon, vaardigheidsparcours met verscheidene 
hindernissen, De KNHS vraagprogramma’s staan op onze site en ook U kunt 
rechtstreeks opgeven bij Anita Timmerman, Hogeweg 38 , 4328 
PE Burgh-Haamstede  0651225814, 
Email : ajtimmerman@hetnet.nl 

 

Voor het gezamenlijk stamboeknummer mag U wederom opgeven voor het 
schoonste geheel aangespannen en o/d/ zadel. U mag meerder 
combinaties aanmelden. Uiteraard krijgt U wederom 15 min. in het 
middagprogramma voor een show van Uw stamboek. 
Zorg voor een contactpersoon van Uw stamboek die kan zorgen voor een 
juiste volgorde van uw deelnemers aan het middagprogramma. 
Groetend namens Zeeuwse Dag van het Paard, 

 
Fjordendagen 2018 

Op verzoek van de leden komen we met een uitgebreider programma voor het 
komende keuringsseizoen. De fjordendagen zullen meer activiteiten bieden 
voor een ieder, zodat een fjordenliefhebber een sportieve en gezellige dag kan 
beleven met zijn/haar fjordenpaard. Hierbij willen we graag dat op elke keuring 
dezelfde volgorde wordt aangehouden voor het afwerken van de verschillende 
rubrieken en activiteiten. Op een fjordendag met één keuringsring  lopen de 
onderdelen in elkaar over. Fjordendagen met keuringen en sportactiviteiten, 
met meerdere ringen, kan er een aanpassing zijn in het programma. 
Het is ook mogelijk dat naast een keuringsring een extra ring wordt uitgezet 
voor de overige activiteiten. 

 
Vaste volgorde van rubrieken en activiteiten fjordendagen 

Rubriek 01: HENGSTVEULENS 
Rubriek 02: MERRIEVEULENS 
Rubriek 03 & 4: 1 & 2-JARIGE MERRIES 
Rubriek 05: 3-JARIGE MERRIES 
Rubriek 06: 4- T/M 7-JARIGE MERRIES 
Rubriek 07: 8-JAAR EN OUDERE MERRIES 
BEST GETOILETTEERDE FJORDENPAARD 
Rubriek 08: RUINEN 
Rubriek 08a: 1 & 2-JARIGE RUINEN 
Rubriek 08b: 3-JAAR EN OUDERE RUINEN 
Rubriek 08C: MODELRUINEN 
Rubriek 08: STERRUINEN 
KIDS PROMOTIE ONDERDEEL VOORBRENGEN 
Rubriek 09: MODELMERRIES

mailto:ajtimmerman@hetnet.nl
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Rubriek 10: STERMERRIES 
Rubriek 11: ELITE-MERRIES 
FJORDENPAARDEN IN HET ZONNETJE (NIEUW) 
STAL/FAMILIE/FOKKERSGROEPEN 
KAMPIOENSKEURING 
PIMP YOUR FJORD 
GEBRUIKSRUBRIEKEN: BEST GEREDEN FJORDENPAARDEN 
ZADEL/AANGESPANNEN 
PAUZE ONDERDEEL: BEHENDIGHEID, VAARDIGHEID, FJORDSPORT 
ONDERDELEN 

 
De Fjordsportdag kent verschillende onderdelen: 
1. Exterieur keuring. Mogelijkheid voor het los bewegen van de veulens 

in stap en draf. 
2.          Best getoiletteerde fjordenpaard 
3.          Fjordsport activiteiten 

o  Diploma rijden 
o  Best gereden fjordenpaard onder het zadel. 
o  Best gereden fjordenpaard aangespannen. 
o  Horse agility/behendigheid aan de hand &  onder het zadel 
o  Aangespannen vaardigheid. 

4.          Kids Promotie 
o  Best voorgebrachte fjordenpaard 
o  Leading rein 
o  Pimp your Fjord 

5.          Familie-, Fokkers- & stalgroepen 
6.          Fjordenpaarden in het Zonnetje (NIEUW) 
De fjordenpaarden in het zonnetje is een nieuwe rubriek. Het gaat hier om 
paarden welke in de loop van de jaren iets bijzonders hebben behaald of 
gedaan. Deze paarden hebben de afgelopen jaren veel gepresteerd en 
daarom zullen ook zij in het zonnetje worden gezet. Alle paarden van deze 
rubriek zijn 18 jaar of ouder. De paarden en hun begeleiders dienen er netjes 
en verzorgd uit te zien, de begeleider in witte kleding, rijkostuum of 
klederdracht. Deze paarden ontvangen een leuke attentie. 

 
Voor verdere vragen of opmerkingen ga naar : post@fjordstudbook.com

mailto:post@fjordstudbook.com
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Rubriek 01: HENGSTVEULENS 

 

0001. Oak 20180027 02-05-2018 

Chip nr. : 528210004682944 

V. Karant I-95---- 

M. Betula 20050157 

M/V. Kunar I-95---- 

Fokk/eig.:HART S.J.C.-RENESSE 

 

0002. Orman HVB 16-05-2018      GEBOORTEBERICHT ONTBREEKT 

Chip nr. : 

V. Jaslar VB 20130139 

M. Christa 20060075 

M/V. Vjostar 20000026 

Fokk/eig.:HUIZER J.C.-HERKINGEN 

 

0003.  ``------ 

Chip nr. : 

V. 

M. M/V. 

Eigenaar : 

 

Rubriek 02: MERRIEVEULENS 

 

0004. Olivia 20180059 24-05-2018 
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Chip nr. : 528210004862964 

V. Gio 20100113 

M. Bella 20050064 

M/V. Halldor I-77-- 

Fokk/eig.:ZWAAL CHRISSY-STRIJEN 

 

 

0005. Olivia HVB 21-05-2018      GEBOORTEBERICHT ONTBREEKT 

Chip nr. : 

V. Jaslar VB 20130139 

M. Hyvana 20110053 

M/V. Anton I-83 

Fokk/eig.:LEER MV.M.V.D-SIRJANSLAND
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0006. Merrieveulen HVB           GEBOORTEBERICHT ONTBREEKT 

Chip nr. : 

V. Jaslar VB 20130139 

M. Hedwich 20110039 

M/V. Cikaro 20060305 

Fokk/eig.:SCHILDMEIJER CAROLA-BARENDRECHT 

 

0007.  ``------ 

Chip nr. : 

V. 

M. 

M/V. 

Eigenaar : 

 

Rubriek 03 & 4: 1- & 2-JARIGE MERRIES 

 

0008. Neeltje 20170030 07-05-2017   DNA getest 

Chip nr. : 528210004447450 

V. Bren 20050080 

M. Fiona 20090033 

M/V. Kventin 20050080 

Fokk/eig.:ROGGEBAND M.J.-THOLEN 

 

0009.  ``------ 

Chip nr. : 

V. 
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M. 

M/V. 

Eigenaar : 

 

Rubriek 05: 3-JARIGE MERRIES VOOR STAMBOEKKEURING 

 

0010. Lidewijde 20150053 20-05-2015 DNA getest 

Chip nr. : 528210004140470    STAMBOEKKEURING 

V. Kunar I-89-- 

M. Holbjora 20110289 

M/V. Bren I-89---- 

Fokk/eig.:STOKER ROSALIE-SIMONSHAVEN 

 

0011.  ``------ 

Chip nr. : 

V. 

M. M/V. 

Eigenaar :
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Rubriek 05a: 3-JARIGE MERRIES VOOR STAMBOEKKEURING MITS 

EEN DNA CERT. KAN WORDEN OVERLEGD 

0012. Lygna 20150062 26-05-2015 

Chip nr. : 528210004148279    STAMBOEKKEURING 

V. Topas I-92---- 

M. Danique 20070269 

M/V. Kunar I-89-- 

Fokker   :EGMOND R.VAN 

Eigenaar :ROO J.W.DE-KAPELLE 

 

Rubriek 06: 4- T/M 7-JARIGE MERRIES 

 

0013. Hedwich 20110039 27-04-2011   DNA getest 

Chip nr. : 528210002543630 

V. Cikaro 20060305 

M. Tea 980306 

M/V. Halldor I-77-- 

Fokker   :WEEMSTRA ESTHER 

Eigenaar :SCHILDMEIJER CAROLA-BARENDRECHT 

 

0014. Hyvana 20110053 15-05-2011    DNA getest 

Chip nr. : 528210002586020 

V. Anton I-83-- 

M. Ylida 20020240 

M/V. Jars I-78-- 
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Fokker   :HORST GEBRS. 

Eigenaar :LEER MV.M.V.D-SIRJANSLAND 

 

0015.  ``------ 

Chip nr. : 

V. 

M. 

M/V. 

Eigenaar : 

 

Rubriek 06a: Rubriek 06: 4- T/M 7-JARIGE MERRIES VOOR 

STAMBOEKKEURING MITS EEN DNA CERT. KAN WORDEN OVERLEGD 

0016. Kjeme 20140090 07-06-2014     STAMBOEKKEURING 

Chip nr. : 528210004017972 

V. Bren 20050080 

M. Tjemke 980151 

M/V. Faun Tor I-74-- 

Fokker   :STAATSBOSBEHEER 

Eigenaar :ROO J.W.DE-KAPELLE
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Rubriek 07: 8-JAAR EN OUDERE MERRIES 

 

0017. Odette 940436 25-05-1994      DNA getest 

Chip nr. : 528210000144867    C-CERT.ZADELPROEF 

V. Arin I-60--                B-DRESSUUR NPC. 

M. Gonda G-135- 

M/V. Brusvein I-51-- 

Fokk/eig.:LEER MV.M.V.D-SIRJANSLAND 

 

0018. Alida 20040443 23-05-2004     DNA getest 

Chip nr. : 528210000561120 

V. Ronnie 960122 

M. Sarola 970507 

M/V. Gardar I-73-- 

Fokker   :ELST C.P.J.V.D. 

Eigenaar :HART S.J.C.-RENESSE 

 

0019. Bella 20050064 28-04-2005     DNA getest 

Chip nr. : 528210000681609 

V. Halldor I-77-- 

M. Valeta 20000352 

M/V. Anton I-83-- 

Fokker   :ZWAAL J. 

Eigenaar :ZWAAL CHRISSY-STRIJEN 
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0020. Betula 20050157 16-05-2005    DNA getest 

Chip nr. : 528210000679015 

V. Kunar I-89---- 

M. Selina 970242 

M/V. Drageset I-48-- 

Fokker   :JAGER K. 

Eigenaar :HART S.J.C.-RENESSE 

 

0021. Lucretia v/d. Bilterhoeve 2O10 DNA getest 

Chip nr. : 981100002448309    STAMBOEKKEURING 

V. Brijol 20050298 

M. Aislynn 20040171 

M/V. Timor 980385 

Fokker   :DIERCKX D.&.P.-OOSTMALLE 

Eigenaar :SCHEPPER W.R.M.DE-KUITAART
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0022.  ``------ 

Chip nr. : 

V. 

M. 

M/V. 

Eigenaar : 

 

RUINEN 

Rubriek 08 

 

0023.  ``------ 

Chip nr. : 

V. 

M. 

M/V. 

Eigenaar : 

 

Rubriek 09: MODELMERRIES 

 

0024. Christa 20060075 03-05-2006   DNA getest 

Chip nr. : 528210000862458    B-DR.MENNEN FJORDSPORT 

V. Vjostar 20000026           A-CERT.LANDBOUWBRUIKB 

M. Roos 960723                C-CERT.ZADELPROEF 

M/V. Bjorgard B-180-          B-CERT.MENPROEF 

B-DRESSUUR FJORDSPORT 

Fokk/eig.:HUIZER J.C.-HERKINGEN 
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0025. Isabel 20120005 30-03-2012    DNA getest 

Chip nr. : 528210002715031    A-CERT.LANDBOUWBRUIKB 

V. Kunar I-89--               A-CERT.MENPROEF 

M. Fione 20090072 

M/V. Anton I-83-- 

Fokker   :BARTELS R.J. 

Eigenaar :PROVOOST C.-DOMBURG 

 

0026.  ``------ 

Chip nr. : 

V. 

M. 

M/V. 

Eigenaar :
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Rubriek 10: STERMERRIES 

0027. Femke 20090003 12-03-2009     DNA getest 

Chip nr. : 528210002247857    A-CERT.LANDBOUWBRUIKB 

V. Kventin I-87----           A-CERT.MENPROEF 

M. Nusti N-359- 

M/V. Havstad I-64-- 

Fokk/eig.:PROVOOST C.-DOMBURG 

 

0028.  ``------ 

Chip nr. : 

V. 

M. 

M/V. 

Eigenaar : 

 

Rubriek 11: ELITEMERRIES 

0029.  ``------ 

Chip nr. : 

V. 

M. 

M/V. 

Eigenaar : 

 

 

Alle paarden vanaf 2-jaar met een A-premie of een 1ste
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premie  en de model-, ster-, en elite paarden, worden 

hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de 

Centrale Keuring 

op 06 oktober 2018 te Hoenderloo 

 

 

 

 

Fjordenpaarden in het zonnetje 

De fjordenpaarden in het zonnetje is een nieuwe rubriek. 

Het gaat hier om paarden welke in de loop van de jaren 

iets bijzonders hebben behaald of gedaan. Deze paarden 

hebben de afgelopen jaren veel gepresteerd en daarom 

zullen ook zij in het zonnetje worden gezet. Alle paarden van deze 
rubriek zijn 18 jaar of ouder. De paarden en hun begeleiders dienen er 

netjes en verzorgd uit te zien, de begeleider in witte kleding, rijkostuum 

of klederdracht.
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Hoe voorbrengen 

Wijze van opstellen voor de jury 

 Het paard ong. 5 a 6 meter van de jury opstellen, zoveel mogelijk horizontaal, liefst 

het paard met de voorhand iets hoger als de achterhand. 

 Het paard moet zo zijn opgesteld, dat de jury alle vier de benen kan zien, d.w.z. de 
beide benen die het verste van de jury staan moeten dichter bij elkaar worden 
gezet, dan de benen welke aan de kant van de jury staan. (Die moeten wijder uit 

elkaar staan) 

Zo behoort men ook bij het fotograferen het paard op te stellen. 

 Bij deze opstelling kan de jury het paard van de zijkant bekijken. Indien de jury het 
paard van voren wil zien dan gaat men aan de linkerkant van het paard staan, 

zodat de jury de gelegenheid krijgt de voorbenen te bekijken. 

Wijze van voorbrengen in stap 

 De begeleider loopt aan de linkerkant van het paard en houdt het paard vast met 

zijn rechterhand, ongeveer 30 cm. Vanaf het bit. De andere hand houdt het einde 

van de teugel of touw vast. 

 De begeleider moet zorgen dat het paard vooral recht loopt, dat wil zeggen zijn 
natuurlijke stappassen kan maken, zonder dat het paard zijn hoofd door de 
begeleider wordt omgetrokken. Indien dit gebeurd loopt het paard vaak niet 

correct. 

Wijze van voorbrengen in draf 

 De begeleider loopt in draf met het paard mee, naar mate de snelheid van het 
paard zich verlangt om een goede draf te laten zien. 

 Het best is de begeleider in het zelfde ritme loopt als het paard, is het rechterbeen 
van het paard gebogen, dan ook het rechterbeen van de begeleider. 

 

 

 

In het kader van de verwerking van de I & R gegevens, geeft 

u de Vereniging toestemming om de persoonsgegevens te 

gebruiken voor de stamboekboekhouding, dit geldt voor 
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houders/eigenaren/leden. Met deze gegevens zal zorgvuldig 

worden omgegaan. Gebruik ervan kan, binnen de 

Vereniging, worden gemaakt voor correspondentie- 

doeleinden, verwerking van betaalopdrachten, keuringen, 

Fjordsportdagen, ABOP dagen, vergaderingen en overige 

activiteiten.
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VERKOOPLIJST 

Te koop: Meerdere fjordenpaarden in verschillende leeftijdsklasse. Merries: Stijntje 

19970365 v.Jarbo m.Miriam, Donja 20070017 v.Hermansen m.Romy, Lieve 20150015 

v.Zortin m.Donja . Hengsten/ruinen: Flip 20090341 v.Zortin m.Apart, Fendt 20090342 

v.Zortin m.Stijntje, Gijs 20100019 v.Zortin m.Stijntje, Gister 20100248 v.Zortin m.Apart, 

Held 20110207 v.Zortin m.Stijntje, Kanjer 20140124 v.Zortin m.Donja, Max 20160002 

v.Zortin m.Donja. Aangeboden door M. Rens uit Wijchen tel: 024-6412961 

 

Te koop: Een 6 pers. recreatiewagen, geschikt voor 1- & 2-span. 4 nieuwe 

luchtbanden, complete verlichting op accu, aan 4 wielen geremd, met inspannen kun je 

de 4 wielen blokkeren. De wagen is gestaald, vertint en daarna gespoten in bordeaux 

rood. Geen roest aanwezig. Draait op een draaikrans. Er zit een reserve wiel bij en drie 

losse banden. Evt. met compleet paardentuig zowel borsttuig of haamtuig. Alles in zeer 

goede staat. P. Michels tel: 0493-529511 

 

Gezocht: een brave en betrouwbare merrie, ong. 4 jaar en onbeleerd of een oudere 

merrie welke reeds beleerd is. De merrie mag niet kleiner zijn van 140 cm. 

If you know of an older Fjord that may suit please let me know. Either an older one 

already broken in or a 4 year old ready to break. It must have a nice quiet temperament 
and be no smaller than 140cm. Als u een geschikt paard heeft laat het ons dan weten 

via post@fjordstudbook.com 

 

Te koop : Fjordenmerrie Christin, geb; 22-06-2006. m.Veronica, v.Inco, onbeleerd. 

Moeder loopt hier ook. Vraagprijs € 2000,-. 

Fjordemmerrie Ukrist, geb; 18-06-1999, m.Krista, v.Faun Tor. Ukrist is beleerd onder 
het zadel, en voor de wagen. Ik ben jaren met haar naar menles geweest en heb een 
aantal jaren marathons met haar gereden. Ze is verkeersmak en zeer braaf. Ze is 

drachtig van Manus werpdatum rond 20 juni. Vraagprijs € 3500,- Informatie: Roely 

Dolfing IJhorst tel:06-22032026. roely.dolfing@gmail.com 

 

Gezocht: Fjordenpaard voor mensen met een beperking zowel geestelijk als 

lichamelijk. Een merrie of een ruin, leeftijd een jaar of 8. Moet super braaf en 
betrouwbaar zijn. ingrid@stichtinghandicap.nl 

mailto:post@fjordstudbook.com
tel:06-22032026
tel:06-22032026
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Gezocht: 3 fjordenpaarden, merrie/ of ruinen, betrouwbaar, verkeersmak, betuigd. Te 

gebruiken voor de huifkar, huifbed met gehandicapten. Leeftijd tussen 7 – 15 jaar. 

Informatie G. Geerlof, Hoenderloo: tel: 055-3781182 

 

Te koop gezocht: Een geschik fjordenpaard voor het aangespannen rijden. De 

voorkeur gaat uit naar een merrie, vanaf 10 jaar. Liefst een ouderwets type 

fjordenpaard, welke super betrouwbaar en goed verkeersmak moet zijn. De fjord moet 

goed aangespannen zijn in enkel span, liefst ook dubbel-span, maar niet noodzakelijk. 

Het is voor een heer op leeftijd welk graag met zijn antieke koetsen wil rijden. Heeft u 

een paard welke mogelijk aan deze eisen voldoet neem dan contact op met Hr. Mijland 

uit Limmen 06-47663641. 

 

Gezocht: Brave, oudere, makke fjordenmerrie/ruin. Moet goed betuigd zijn en 

verkeersmak. Het paard is voor Hr. Leverink te Hengelo (O). Mocht u een geschikt 

paard weten graag doorgeven aan het stamboekkantoor
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TARIEVENLIJST 2018 met ingang van 01-02-2018 ivm BTW aanpassingen incl. BTW 

Ledengeld voor automatische betalers 2018                                          € 60,- 

Ledengeld voor niet-automatische betalers 2018                                   € 75,- 

Entreegeld eenmalig                                                                               € 12,- 

Overschrijvingskosten p.p.                                                                      € 

32,50 

Overschrijvingskosten met stamboekkaart (veulens vanaf 2016)          € 35,- 
Stamboekkaart veulens                                                                          Gratis 
Stamboekkaart aanvragen paarden (geboren voor 2016)                      € 10,- 

Opname veulenboek (paspoort en chip)                                                € 45,- 

Opname stamboek                                                                                 € 25,- 

Opname veulenimportboek                                                                    € 90,- 

Opname importboek                                                                               € 90,- 

Opname hulpveulenboek cq hulpboek register                                      € 90,- 

Exportcontrole incl. paspoort                                                                  € 45,- 

Exportcontrole                                                                                         € 25,- 

Chipregistratie                                                                                         € 15,- 

Duplicaat dekbewijs                                                                                € 20,- 

Duplicaat max. bedrag paardenpaspoort                                               € 148,50 

Inhaalslag chip (alleen paarden met paspoort)                                      € 20,- 

Inhaalslag paarden zonder paspoort wel chip                                        € 30,- 

Paspoort RVO (paspoort en chip)                                                          € 45,- 

Paspoort RVO (alleen paspoort, reeds gechipt door dierenarts)            € 28,- 

Inschrijven buitenlandse paarden databank RVO bij opname (veulen) Importboek Gratis 

Inschrijven buitenlandse paarden databank RVO tijdelijk verblijf fjordenpaard      € 30,- 

Inschrijven buitenlandse paarden databank RVO, 

niet fjordenpaard en/of geen deelname aan stamboekactiviteiten         € 30,- 

DNA-onderzoek incl. BTW 21 %                                                            € 46,- 

Afdracht per gedekte merrie, excl. BTW                                                 € 35,- 

Afdracht per gedekte merrie, niet op naam staande merrie c.q. geen lid  excl. BTW € 70,- 
Afdracht registratie buitenlands dekbewijs excl. BTW                            € 35,- 

Na-aangiften premiekeuringen per paard t/m 3 jaar                               € 7,- 
Na-aangiften premiekeuringen 4-jaar en ouder                                      € 12,- 

Thuiskeuring 1ste paard, € 40,- en elk volgend paard van dezelfde eigenaar € 20,- 
Voorrijkosten                                                                                           € 28,- 

Verkooplijst internet /kwartaalblad per paard                                         € 15,- 

ABOP proeven onderwijs                                                                        € 27,50 
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Fjordsport vaardigheidsdiploma                                                             € 12,- 

Certificaat Model en Ster voor merries/ruinen                                        € 15,- 

Certificaat Keur en Preferente merries                                                   € 25,- 

Certificaat Prestatie merries/ruinen en hengsten                                   € 25,- 

Certificaat Keur en preferent voor hengsten                                           € 50,- 

Sport predicaat Fjordsport / KNHS                                                         € 25,- 

Certificaat Elite voor merries en hengsten                                              Gratis 

Aangetekend verzenden van paardenpaspoort                                      € 8,40 

VOOR NIET LEDEN GELDEN DUBBELE TARIEVEN 

Uitgezonderd voor de overschrijving dan is dit voor niet leden per paard € 106,50 

KEURINGSKOSTEN HENGSTEN 

Keuringskosten 1-jarige hengsten                                                          € 45,- 

Keuringskosten 2-jarige hengsten                                                          € 114,- 

Keuringskosten 3-jaar en oudere hengsten                                            € 160,- 

Keuringskosten 3-jr e.o hengsten welke reeds goed gekeurd zijn in Nederland    € 80,-* 

Keuringskosten Hoofdstamboekhengsten                                              € 80,-* 

Inschrijving i/h hoofdstamboek voor hengsten (eenmalig)                     € 230,- 

*De dag wordt geëvalueerd en dan wordt het tarief opnieuw bekeken
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Kalender 2018              Onder voorbehoud 

Fjordendagen 

Oosterland        23-jun   Fjordendag 

Sevenum          14-jul    Fjordendag 

Oldeberkoop     25-jul    Fjordendag 

Lexmond           28-jul    Fjordendag 

Hardenberg       02 aug. Fjordendag 

Kapel Avezaath 04 aug.Fjordendag 

Spoordonk        11 aug. Fjordendag 

Roden               25 aug. Fjordendag 

Rolde                8 sept.  Fjordendag 

Hoenderloo       06 okt.  Centrale keuring & Fjordsport dag 

Fjordsport 

Oosterland       23-jun    Fjordsport 

Hoenderloo       24-jun   Fjordsport Wed.             fjordhestgard@hotmail.com 

Hoornsterzwaag 30-jun Fjordsport dipl. & wed   Fjordsportnoord@kpnmail.nl 

Strijen               30-jun   Fjordsport wed. 

Hooge Zwaluwe 01 juli  Fjordsport dipl.& wed. 

Hoenderloo       8-jul      Fjordsport kampioenschap 

Sevenum          14-jul    Fjordsport 

Oldeberkoop     25-jul    Fjordsport vaardigheid, horse agility 

Lexmond           28-jul    Fjordsport Dipl. & wed 

Hardenberg       02 aug. Fjordsport Horse a., best ger. .zadel/aangesp. 

Kapel Avezaath 04 aug.Fjordsport dipl. & wed.  fjordenoost@gmail.com 

Spoordonk        11 aug. Fjordsport 

Roden               25 aug. Fjordsport dipl. & wed.  horse agilty, best ger.zadel 

Goudswaard     25 aug. Fjordsport wed. 

Rolde                8-sep    Fjordsport Horse agility, best ger. zadel 

Strijen               29 sept.Fjordsport dipl. & wed. 
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Hoenderloo       06 okt.  Centrale keuring & Fjordsport dag 

Hoenderloo       okt.       Fjordsport SGW             fjordhestgard@hotmail.com 

Gewest Noord   16 okt.               ABOP zadelpr.& Fjordsport 

Heemstede       week 42 okt.     ABOP zadelpr.& Fjordsport 

Gewest West    Week 42 okt.    ABOP zadelpr.& Fjordsport 

Lottum               17 okt.               ABOP zadelpr.& Fjordsport 

Hoenderloo       22 okt.               ABOP zadelpr.& Fjordsport 

Hoornsterzwaag 27 okt.Fjordsport dipl. & wed.  fjordsportnoord@kpnmail.nl 

Heemstede       nov.      Fjordsport dipl. 

Overige activiteiten 

Vilhelmborg       17-19 aug.        Fjordhesten Danmark 

Haarlemmermeer14-16 sept.     Horse Event 

Hoenderloo       Najaar               ABOP oefendag fjordenoost@gmail.com 

Heemserveen   15 sept.             Najaarsrit 

Hargen              13 okt.               Gewest West Strandrit
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Betekenis van de predicaten merries en ruinen. 

Model paard: 1
ste  

premie paard van 3-jaar of ouder, onderworpen aan een trek-, men-, 
zadel- of sportproef met als resultaat minimum een B-certificaat of L-dressuur + B- 

springen Fjordsport. 

Sterpaard: 1
ste   

klasse modelpaard met een A-certificaat verrichtingsproef of LL- 
dressuur + B-springen Fjordsport. 

Prestatie paard: A-certificaat bij de trek- of menproef en een A-certificaat bij de zadel- 

of fjordsportproef ongeacht primering op exterieur. 

Keur merrie: Op grond van het aantal nakomelingen welke aangeven een goede 

vruchtbare fokmerrie. 

Preferent merrie: Op grond van minimaal 3 nakomelingen welke hebben voldaan aan 

het predicaat "model" en aangeven een goed verervende fokmerrie. 

Elite merrie: Op grond van het behalen van de predicaten: model-ster-prestatie-keur 

en preferent. 

Rubrieken veulens en 1-2-jarige paarden:   Leeftijdsrubrieken van 3 jr e.o. 

paarden: 

A-premie (voorlopige primering)                                   1ste premie 

B-premie (voorlopige primering)                                   2
de  

premie 
C-premie (voorlopige primering)                                  3

de  
premie 

Geen premie                                                                Geen premie 

Voorlopige modelpaarden: Deze paarden moeten binnen 2 jaar de verrichtingsproef 

hebben afgelegd, nemen deel in leeftijdsrubrieken. 

Rubriek modelpaarden: I-klasse modelpaard (min. A of AA-cert. verrichtingsproef 

naar STER).         II-klasse modelpaard 

Aspirant-stermerries/ruinen: Paarden welke nog niet hebben voldaan aan de 

gestelde eisen, deze worden in de rubriek modelpaarden geplaatst. 
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TE KOOP 

Boek “Van Vestlandhest-Fjordenpaard” € 15,- Luxe uitvoering, gebonden           € 20,- 
Boek “Het fjordenpaard” (fotoboek) met kleurenfoto’s vertaling in Engels/ Duits   € 20,- 
Paraplu blauw/rood                          € 10,-     Verzilvert lepeltje/vorkje                   € 6,- 
Mapje voor paardenpaspoort           € 1,- 

Prijzen incl. BTW excl.porti, zolang de voorraad strekt, bestellen bij stamboekkantoor 

 

ALGEMENE WENKEN EN BEPALINGEN FJORDSPORT/VERRICHTINGSPROEVEN 

1.       Dit evenement wordt gehouden onder het reglement van Fjordsport met de gebruikelijke 
bepalingen. 

2.       De combinaties dienen uiterlijk een half uur voor aanvang van de rubriek op het terrein 
aanwezig te zijn. 

3.       De deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor hun dieren zowel tijdens het vervoer naar en 

vanaf, als ook tijdens het verblijf op het terrein. 

4.       De vereniging “Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek” en de organisatoren van de 

Fjordsport nemen GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID voor schade, 

toegebracht aan deelnemers en/of hun dieren en of hun eigendommen en evenmin voor 

diefstal van hun eigendommen. De eigenaren van de fjordenpaarden dienen een WA 

verzekering te hebben. 

5.       De deelnemers worden verzocht met de juiste optoming te verschijnen trenshoofdstel 

(dressuur-springen) en gaarne gekleed in wedstrijd- of verenigingstenue. 

6.       De deelnemers dienen zich stipt te houden aan de instructies door de met de organisatie 
belaste personen gegeven. 

7.       Het is noodzakelijk het paardenpaspoort van uw paard mee te nemen.
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ALGEMENE WENKEN EN BEPALINGEN KEURING 

1.       De keuring wordt gehouden onder de algemene voor de keuring gebruikelijke bepalingen. 

2.       De aan de keuring deelnemende dieren dienen uiterlijk een half uur voor aanvang van de keuring op het terrein 
aanwezig te zijn. 

3.       De deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor hun dieren zowel tijdens het vervoer naar 

en vanaf, als ook tijdens het verblijf op het keuringsterrein. 

4.       De Vereniging “Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek” en de organisatoren van de keuringen nemen GEEN 

ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID voor schade, toegebracht aan deelnemers en/of  hun dieren en of hun 

eigendommen en evenmin voor diefstal van hun eigendommen. De eigenaren van de fjordenpaarden dienen een 

WA verzekering te hebben. 

5.       De deelnemers worden verzocht hun dieren voor te brengen aan een fatsoenlijk halster of trenshoofdstel en graag  

gekleed te gaan in wit tenue of rijkostuum. 

6.       De deelnemers dienen zich stipt te houden aan de instructies die door de met de organisatie belaste 
personen worden gegeven. 

7        Geadviseerd wordt per paard een vaste begeleider. 

8.       Het is noodzakelijk het paardenpaspoort van uw paard mee te nemen naar de keuring. 

9.       Raadpleeg uw catalogus of er soms een mogelijkheid is voor gezamenlijk vervoer. 

10.     Na-aangiften mogen meedoen aan de keuring, doch na betaling van € 7,- p.p. t/m 3 

jaar en € 12,- p.p. van 4 jaar en ouder. 

11.     Elke rubriek begint met het rondstappen op catalogusvolgorde van alle paarden van die rubriek, zorg dat u op 

tijd klaar staat! 

12.     Voor alle in het stamboek op te nemen paarden, welke na 1 januari 1994 zijn geboren, dient een 
afstammingsonderzoek te hebben plaatsgevonden (DNA-onderzoek). De  uitslag van het onderzoek dient te 
rechtvaardigen dat het betreffende paard in het stamboek 

wordt opgenomen. 

 

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING VAN PAARDEN IN DE REGISTERS VAN “HET NED. FJORDENPAARDEN 

STAMBOEK” 

1.       Keuring van paarden ter inschrijving in de registers van “Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek”, het  

inbrengen van transponders en alle handelingen, welke door de vereniging “Het Nederlandse Fjordenpaarden 

Stamboek” gevestigd te 

Hoenderloo voor inschrijving noodzakelijk geacht worden, geschieden geheel voor  risico van degene, c.q. degenen 

door, of namens wie, een paard of paarden ter inschrijving wordt/worden aangeboden. 

2.       De aansprakelijkheid van de Vereniging “Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek” voor schade, ontstaan door, 

of ten gevolge van de handelingen, voor inschrijving; (tenzij ernstige nalatigheid verweten zou kunnen worden) zijn 

niet verhaalbaar. 

3.       Degene c.q. degenen, door of namens wie paarden ter inschrijving worden aangeboden, vrijwaart c.q. vrijwaren de 

Vereniging van alle aanspraken, welke derden met betrekking tot deze paarden tegen haar geldend zouden 

kunnen maken. 

 

Tot slot: “OPGERUIMD STAAT NETJES” 

Laat niet als dank voor, het aangenaam verpozen, de eigenaar van het terrein, de 

schillen en de dozen. 
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