VERENIGING
“HET NED. FJORDENPAARDEN
STAMBOEK”

Hengstenkeuring,
zaterdag 2 april 2016
Locatie: Fjordhest-gard
Krimweg 125, Hoenderloo
10.00 uur verrichtingsproeven
12.00 uur premiekeuring
Gratis toegang
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Stamboeksecretariaat:
Krimweg 125
7351 TL Hoenderloo
Tel: 055-3781344 Fax: 055-3782377
e-mail: post@fjordstudbook.com
www.fjordstudbook.com

HOOFDBESTUUR:
T. de Boer
S.J.C Hart
K. Kuipers-Verweij
R. K. Janssen
H. Verspeek
E. E. van Leeuwen
M. v. Rooijen-Groot

Bank
IBAN Rek nr.
Bic
K.v.K. nr.
BTWnr.

Wijk bij Duurstede
Renesse
afgev. Zuid
Hoenderloo
afgev. Zuid
Ter Aard
afgev. Noord
Lissebroek
afgev. West
Zuid-Beijerland afgev. West
Maurik
afgev. Oost
afgev. Noord
afgev. Oost

: Rabobank Apeldoorn
: NL47 RABO 0336736940
: RABONL2U
: 40101037
: 8059.33864.B.01

voorzitter
penningmeester
lid
lid
ver. secretaris
lid
lid
lid
lid

ADVISEURS:
M.K. van Bon
Hoenderloo stamboeksecretaris/inspecteur
JURYLEDEN:
Drs. M. Zonderland
Leuvenheim dierenarts
M.K. van Bon
Hoenderloo
inspecteur
B.J. van Bon
Hoenderloo
P.A. van Asten
Helvoirt
P. Aussems
Lelystad
Ch. Colaers
Meeuwen (België)
A. Halmingh
Onstwedde
A. van Heeswijk
Schijndel
J. Jans
Rijkevoort
E. Koopman
Hoofddorp
P. Michels
Ysselsteyn
O. van Leeuwen
Hoenderloo
A. Winters
Hoogersmilde
ASPIRANT JURYLEDEN:
W.K. du Crocq
Olot Gerona (Spanje)
L. v. Hout
Heusden (België)
L. Vanesch
Koersel (België)
VERRICHTIGSJURYLEDEN:
J. Biemans
Emmen
J. vd Wal
Ugchelen
J. v. Bon
Hoenderloo
B.J v. Bon
Hoenderloo
E. Koopman
Heemstede
T. Modderman
De Steeg
A. Wezeman
Heemstede
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Ringmeesters:
Secretariaat:
Algemene leiding:

L. van Pommeren
I. Jeths
M. van Bon

VOORLOPIGE PLANNING VAN DEZE DAG
10.00 uur
12.00 uur

Verrichtingen van de hengsten
Identiteitscontrole (paspoort meenemen) &
Dierenarts controle

Gevolgd door:
12.15 uur
Rubrieken 1 t/m 6 op catalogusvolgorde, per paard een
ronde in stap en draf aan de hand, daarna los in de
binnenmanege, om de drie basisgangen te laten zien
13.00 uur

Rubrieken 1 t/m 6 worden op catalogusvolgorde per
groep, buiten in de keuringsbaan gekeurd.

14.15 uur

Pauze

~15.00 uur

Uitslag van de hengsten

PREMIEKEURING VAN DE HENGSTEN.
DE HENGSTEN WORDEN BEOORDEELD OP DE VOLGENDE PUNTEN:
1.

VETERINAIRE KEURING.
*
Algemene gezondheidsindruk
*
Huid
*
Hart en longen
*
Tanden
*
Testikels
*
Ogen
*
Hoeven
*
Ledematen en bovenlijn
*
Bewegingen (hard en zachte ondergrond)
*
Karakter

2.

EXTERIEURKEURING.
A.
Rastype.
B.
Lichaamsbouw en gespierdheid.
C.
Beenkwaliteit en beenstanden.
D.
Correctheid van de gangen.
E.
Totale indruk en ontwikkeling.
Bij min. 35 punten krijgen de 1- en 2-jarige hengsten een aanhoudpremie,
de 3-jaar en oudere hengsten krijgen een 3de premie.
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3.
BRUIKBAARHEIDSONDERZOEK.
Minimale eis is een A-certifikaat voor een van de volgende proeven:
zadelproef, aangespannen proef, landbouwbruikbaarheidsproef, of de
hengsten moeten bij Fjordsport min. LL-dressuur en B-springen halen.
4.
HENGSTEN IN HET HOOFDSTAMBOEK.
de
Hengsten in de leeftijd van 5 jaar en ouder, met een voorlopige 3 premie
de
kunnen na hun 5 levensjaar in het Hoofdstamboek worden
ingeschreven, mits zij voldoen aan het afstammelingenonderzoek.
5.
PRESTATIE HENGST.
Op grond van het behalen van min. A-certifikaat voor een aangespannen
proef en een A-certifikaat voor de zadelproef of LL-dressuur en Bspringen Fjordsport.
6.
KEURHENGST.
Op grond van het aantal nakomelingen, berekend over minimaal drie
aaneensluitende dekjaren, hetgeen aangeeft dat de hengst een goed
vruchtbare fokhengst is.
7.
PREFERENTE HENGST.
Op grond van het aantal in het Stamboek opgenomen nakomelingen
welke MODEL zijn. Minimaal 30 % gerekend over 3 dekjaren.
8.
MODELHENGST.
Hengsten, ingeschreven in het Hoofdstamboek, welke een van de
bovenstaande predicaten hebben behaald (keur, preferent, prestatie)
de
worden Modelhengst als zij op- de keuring een 2 premie behalen met
min. 35 punten.
9.
STERHENGST.
Hengsten, ingeschreven in het Hoofdstamboek, met min. twee extra
predicaten (keur, preferent, prestatie) worden sterhengst als zij op de
ste
keuring een 1 premie behalen met min. 37 punten.
10.
ELITE HENGSTEN.
Op grond van het behalen van alle voor een hengst te behalen predicaten,
te weten: Sterhengst, Keurhengst, Preferente hengst en Prestatie hengst.

4

KEURINGSPLICHT VAN DE HENGSTEN.
Hengsten welke in het hoofdstamboek zijn opgenomen zijn vrijgesteld
van de jaarlijkse keuring.
Zij kunnen alsnog om de volgende redenen uit de fokkerij worden
genomen:
A. Als de fertiliteit van de hengst onvoldoende blijkt te zijn.
Uit bovenstaande blijkt dat het Stamboek er van uitgaat dat de eigenaar
van de hengst verantwoordelijk is voor de fertiliteit van de hengst. Mocht
uit de gegevens blijken dat de hengst bijv. door een slechte bevruchting,
te weinig nakomelingen brengt, dan kan het Stamboek de bovenstaande
maatregel treffen. Ook komt het afstammelingen onderzoek in gevaar als
er van de betreffende hengst te weinig nakomelingen komen, aangezien
hij dan niet het vereiste aantal kan tonen. Indien de hengst niet voldoet
aan deze bepaling wordt hij uit de fokkerij genomen.
B. Als blijkt dat de nakomelingen bij de verrichtingen onvoldoende
resultaten behalen. Bij de keuring zal zoveel mogelijk rekening
gehouden worden met het exterieur, met de verrichtingen, de
afstammelingen en de kwaliteit van de afstammelingen.
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Rubriek 01: 3-JAAR EN OUDERE HENGSTEN
0001. Jelte 20130002 27-03-2013
Chip nr. : 528210002904966
V. Hermansen I-93-M. Viola 20000290
M/V. Briggen I-70-Fokker
:DIJKHUIS J.
Eigenaar :STAL HAAS

DNA getest

FRIESESTRAATWEG 6
9843 TL GRIJPSKERK

0002. Flurry S297---- 04-09-2011
DNA getest
Chip nr. : 752098100529493
V. Curry S263---M. Flora S3441--M/V. Torps Gusten S263---Fokker
:ANDERSSON ELIN & PER-INGE
Eigenaar :ST.HET HENGSTENFONDS HOENDERLOO

Rubriek 02: HENGSTEN WELKE NOG EEN
AFSTAMMELINGENONDERZOEK MOETEN ONDERGAAN
0003. Zoran 20030431 16-07-2003
Chip nr. : 528210001151183
V. Tunar I-52-M. Rimska 960485
M/V. Halstor I-57--

DNA getest
B-DR.MENNEN FJORDSPORT
A-CERT.LANDBOUWBRUIKB
AA-CERT.ZADELPROEF
B-CERT.MENPROEF
PRESTATIEHENGST
LL-DRESSUUR FJORDSPORT
Fokker
:JANSSEN R.
L-SPRINGEN FJORDSPORT
Eigenaar :ST.HET HENGSTENFONDS-HOENDERLOO

0004. Gjøvik 20100015 16-04-2010
DNA getest
Chip nr. : 528210002435573
AA-CERT.ZADELPROEF
V. Karant I-95---M. Ulysses 19990059
M/V. Sverre I-67-Fokker. :ST.EPILEPSIE INST.NED
Eigenaar :ST.HET HENGSTENFONDS-HOENDERLOO
Station :M. PIJNENBURG TE UDENHOUT
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Rubriek 03: HOOFDSTAMBOEKHENGSTEN
0005. Karant I-95---- 10-05-2000
DNA getest
Chip nr. : 528210000683325
AA-CERT.ZADELPROEF
V. Kvik Halsnaes DK646--M2-DR.FJORDSPORT
M. Reia DK8161-L-SPRINGEN FJORDSPORT
M/V. Rei Halsnaes DK542Fokker
:BISGAARD CARSTEN
Eigenaar :FJORDHEST-GARD
HOENDERLOO
Station :FJORDHEST-GARD, DEKT ONDER CONTRACT MET
ST. HET HENGSTENFONDS
0006. Stendis Bue I-96- 09-05-1996 DNA getest
Chip nr. : 528210000646652
LL-DRESSUUR FJORDSPORT
V. Hertug DK677--M. Oline Halsnaes DK8863-M/V. Knast Halsnaes DK643Fokker
:STRUNCK SOLVEIG & KA
Eigenaar :WASSINK F.C.M.
MIGGELENBERGWEG 54
7352 BP HOENDERLOO
Station :CHEVAL DE VIE, DEKT ONDER CONTRACT MET ST.
HET HENGSTENFONDS

Rubriek 04: MODELHENGSTEN
0007. Kventin I-87---- 21-05-1999
Chip nr. : 528210001162858
V. Kvest Halsnaes D61689
M. Urmel D-3285
M/V. Imre D70271

DNA getest
M-DR&B-SPR.FJORDSPORT
C-CERT.LANDBOUWBRUIKB
A-CERT.ZADELPROEF
B-CERT.MENPROEF
PREFERENTE-HENGST
Fokker
:MULLER FAM.
MODELHENGST
Eigenaar :ST.HET HENGSTENFONDS HOENDERLOO
Station :J. KEMKERS TE RODERESCH

0008. Hermansen I-93-- 11-05-2001
Chip nr. : 578050000049742
V. Herman N06-2707
M. Mai Evelyn N96-2840
M/V. Haugjo N96-2707

DNA getest
AA-CERT.LANDBOUWBRUIK
A-CERT.ZADELPROEF
B-CERT.MENPROEF
PRESTATIEHENGST
B-DRESSUUR FJORDSPORT

Fokker
:NESVIK SIGMUND
Eigenaar :ST.HET HENGSTENFONDS HOENDERLOO
Station :J. KEMKERS TE RODERESCH
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0009. Havik IV I-98---- 08-06-2002 DNA getest
Chip nr. : 276098510192788
A-CERT.LANDBOUWBRUIKB
V. Haavard DE23783KEURHENGST
M. Legende DE148982
MODELHENGST
M/V. Leif DHe-56
Fokker
:BERGMANN ROLFF
Eigenaar :ST.HET HENGSTENFONDS HOENDERLOO
Station : ROOZEBOOM W.
LEMELERVELD

Rubriek 05: STERHENGSTEN
0010. Sven 970114 29-04-1997
Chip nr. : 528210000138630
V. Larsto L38--M. Hedwich H-123M/V. Toddy I-56--

DNA getest
B-CERT.LANDBOUWBRUIKB
A-CERT.ZADELPROEF
PREFERENTE-HENGST
KEURHENGST
MODELHENGST

Fokker
:ROBBEN G.
Eigenaar :ST.HET HENGSTENFONDS HOENDERLOO

Rubriek 06: ELITE HENGST
0011. Kunar I-89-- 17-05-1995
Chip nr. : 528210001065981
V. Kolja DE062089
M. Helwine DE086692
M/V. Morten DE062089

DNA getest
A-CERT.LANDBOUWBRUIKB
A-CERT.ZADELPROEF
B-CERT.MENPROEF
PRESTATIEHENGST
KEURHENGST
STERHENGST
PREFERENTE HENGST
ELITE HENGST

Fokker
:STANGE MANFRED
Eigenaar :ST.HET HENGSTENFONDS HOENDERLOO
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VERRICHTINGSPROEVEN
10.00 UUR ZADELPROEVEN
Flurry S297---- 04-09-2011
DNA getest
Chip nr. : 752098100529493
V. Curry S263---M. Flora S3441--M/V. Torps Gusten S263---Fokker
:ANDERSSON ELIN & PER-INGE
Eigenaar :ST.HET HENGSTENFONDS HOENDERLOO

10.30 UUR FJORDSPORT
Zoran 20030431 16-07-2003
DNA getest
Chip nr. : 528210001151183
V. Tunar I-52-M. Rimska 960485
ANITA VELDMAN
M/V. Halstor I-57-L2-DRESSUUR FJORDSPORT
Fokker
:JANSSEN R.
Eigenaar :ST.HET HENGSTENFONDS-HOENDERLOO

11.00 UUR MENPROEF
Jelte 20130002 27-03-2013
Chip nr. : 528210002904966
V. Hermansen I-93-M. Viola 20000290
M/V. Briggen I-70-Fokker
:DIJKHUIS J.
Eigenaar :STAL HAAS

DNA getest

FRIESESTRAATWEG 6
9843 TL GRIJPSKERK
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Cheval de Vie
Ruitersport
Bezoek onze online shop!
www.chevaldevie.nl
Miggelenberweg 54
7351 BP Hoenderloo
* 06-22754576
* chevaldevie@live.nl
Resultaten van de hengstenkeuring
nr.

Naam hengst

1

Jelte 20130002

2

Flurry S297

3

Zoran 20030431

4

Gjovik 20100015

5

Karant I-95

6

Stendis Bue I-96

7

Sven 199700114

8

Kventin I-87

9

Hermansen I-93

10

Havik I-98

11

Kunar I-89

Rastype

Lichaam.

Beenst.

Gespier.

Beenk.

10

Beweg.

Alg.
indruk

Tot.

Pl.

Kalender (onder voorbehoud)
Keuringen
Oosterland
25-jun premiekeuring
Sevenum
16-jul premiekeuring
Oldeberkoop 27-jul premiekeuring
Barendrecht
30-jul premiekeuring
Hardenberg
04 aug. premiekeuring
Spoordonk
13-aug premiekeuring
Arnhem
20 aug. premiekeuring
Roden
27 aug. premiekeuring
Rolde
10 sept. premiekeuring
Hoenderloo
01 okt. Centrale keuring & Fjordsport
Fjordsport
Hoenderloo
20-mrt FS wedstrijd
fjordhestgard@hotmail.com
Heemstede
26-mrt FS 5de wedstrijd
awezeman@sein.nl
Hoenderloo
10-apr FS wedstrijd
fjordhestgard@hotmail.com
Kapel Avezaath 16-apr FS diploma
fjordenoost@gmail.com
Barendrecht
28-mei FS diploma & wedstrijd noortjevanleeuwen@hetnet.nl
Heemstede
04 juni FS Diploma
awezeman@sein.nl
Hooge Zwaluwe 12-jun FS diploma & wedstrijd
Hoenderloo
19-jun FS diploma
fjordhestgard@hotmail.com
Leerbroek
25-jun FS wedstrijd
Oosterland
25-jun FS diploma & wed.
Hoornsterzwaag 25-jun FS diploma & wed.
fjordsportnoord@kpnmail.nl
Hoenderloo
02-jul FS Kampioenschap
post@fjordstudbook.com
Eibergen
10 juli FS Diploma & wedstrijd fjordenoost@gmail.com
Barendrecht
30-jul FS diploma & wedstrijd noortjevanleeuwen@hetnet.nl
Spoordonk
13 aug. FS diploma dressuur
Barendrecht
20 aug. FS wedstrijd
noortjevanleeuwen@hetnet.nl
Hoenderloo
01 okt. FS wedstrijd
post@fjordstudbook.com
Hoenderloo
02 okt. FS SGW
fjordhestgard@hotmail.com
Hoornsterzwaag 29 okt. FS diploma & wed.
fjordsportnoord@kpnmail.nl
Heemstede
05 nov. FS diploma
awezeman@sein.nl
Heemstede
19 nov. FS wedstrijd
awezeman@sein.nl
Heemstede
10 dec. FS wedstrijd
awezeman@sein.nl
Overige
Hargen aan Zee 26-mrt Strandrit Hargen aan Zee essierules@hotmail.com
Sleen
29-mrt Ledenvergadering Noord
Hoenderloo
31-mrt Vergadering Oost
fjordenoost@gmail.com
Oirschot
05-apr Vergadering Zuid
Barendrecht
09-apr Ledenvergadering West essierules@hotmail.com
Hoenderloo
14-apr Buitengewone ledenverg. post@fjordstudbook.com
Hoenderloo
14-apr Jaarlijkse alg. Ledenverg. post@fjordstudbook.com
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Barendrecht
23-apr. Toiletteren&voorbrengen noortjevanleeuwen@hetnet.nl
Afdeling West
mei Dressuur clinic
essierules@hotmail.com
Hoenderloo
21-mei Workshop
fjordenoost@gmail.com
Hoenderloo
26 juni Dag v/h paard Nat.
fjordenoost@gmail.com
Ermelo
9-11 sept. Horse Event
fjordenoost@gmail.com
Afdeling West
sept. Dressuur clinic
essierules@hotmail.com
Zuidwolde
17 sept.Herfstrit Fokver. Overijssel
Hardenberg
okt. ABOP-oefendag
Hargen aan Zee 15 okt. Duin en strandrit
essierules@hotmail.com
Ermelo
4-6 okt. Paard & Koets
fjordenoost@gmail.com
Buitenland
Noorwegen
Denemarken
Zweden

4-7 mei
4-7 aug.
10-12 sept.

Nordfjordeid hengstenkeuring
Jubileum 70 jaar & hengstenkeuring
Hengstenkeuring

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.
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VERKOOPLIJST
Gezocht: ik ben opzoek naar een beleerde fjord, er is super weinig aanbod op
de markt. heeft u misschien nog een idee van iemand die een fjord te koop
heeft? Ik kom zelf uit Elburg, nabij Zwolle, en zoek ook graag iets daar in die
buurt, ik ben de fokkers al bij langs geweest maar ook die hebben momenteel
niks staan vooral veel veulens, wat ik ongeveer zoek is het volgende: merrie of
ruin, zo rond de 6-13 jaar, stokmaat minimaal 145 cm, zeker B niveau getraind,
(het liefst L), echt bomproof buiten, lekker vlot en voorwaarts maar wel braaf
mocht u iets weten, hoor ik het graag van u,
Met vriendelijke groet, Annemarijn van Boven
“Wij zijn een stichting die zich bezig houdt met het huifbedrijden voor
gehandicapten (zie www.huifbedrijden.hoekschewaard.nl). We zijn op naar een
Fjord, ruin tussen 6 en 13 jaar oud, beleerd en betuigd met een stokmaat van
140 cm en een rustige stap.
Met vriendelijke groet, Ronald Buist 078-6747235,
Huifbedrijden@hoekschewaard.nl”
Gevraagd: fjord merrieveulen Grablakk, liefst luxe en in ieder geval grote maat.
Wij weten dat het een speld in de hooiberg zoeken is en hebben dan ook geen
haast, 2016/2017 is prima. Import ook optie. Goed tehuis geboden.
Jannekegnodde@hotmail.com
Gezocht: Ik ben op zoek naar een betrouwbare fjord die zadel- en
verkeersmak is. Ik ben een ervaren ruiter, 63 jaar oud en zoek een
Fjordenpaard dat ook zijn wilde haren wat kwijt is, nog wel graag een flinke
buitenrit maakt, maar het ook niet erg vind om samen met een ander paard
een paar weken rustig rond te lopen in een prachtig natuurlijk weiland in
Frankrijk. Reacties email of telefoon 0413 293971 / 06 5088 7664 Klaas Steur,
Heeswijk Dinther.
Gezocht: We zijn opzoek naar een lieve fjord voor onze gehandicapten
manege. Wat wij zoeken is vooral een eerlijk paard, goed in de omgang en
natuurlijk geen stalgebreken. Verder zoeken we een ruin in de
leeftijdscategorie van 5 tot 14 jaar.
Hoor graag meer van jullie! Met vriendelijke groet, Fleur Sistermans email:
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Algemene wenken en bepalingen
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.
5. De deelnemers worden verzocht hun dieren voor te brengen aan een fatsoenlijk halster of
trenshoofdstel en gaarne gekleed te gaan in wit tenue of rijkostuum.
6. De deelnemers dienen zich stipt te houden aan de instructies door de met de organisatie
belaste personen gegeven.
7. Geadviseerd wordt per paard een vaste begeleider.
8. Het is noodzakelijk het afstammingspaspoort 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. 4 jaar en ouder.
11. Elke Rubriek begint met het rondstappen op catalogusvolgorde van alle paarden van die
rubriek, zorg dat u op tijd klaarstaat!
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. Bij het DNA-onderzoek wordt de samenstelling van het DNA-patroon van het
paard getoetst aan:
A. het DNA-patroon van de vader
B. het DNA-patroon van de moeder.
Tevens wordt het DNA-patroon van de moeder getoetst aan het DNA-patroon van haar vader.
De kosten zijn € 38,- excl. BTW per paard. (€ 46,- incl. BTW) duur onderzoek gem. 2 mnd.
Voorwaarden voor inschrijving van paarden in de registers van “Het Nederlandse
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
schaden, 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 voor 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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TARIEVENLIJST 2016
Ledengeld voor autom. betalers
€ 60,Ledengeld voor niet-autom. betalers
€ 75,Entreegeld
€ 12,Overschrijvingskosten
€ 25,Opname veulenboek (paspoort/chip)
€ 38,Opname stamboek
€ 20,Opname en omruilen geel papier
€ 37,Opname en omruilen geel papier/ chip
€ 53,Opname veulenimportb.(paspoort /chip)
€ 72,Opname importboek
€ 72,Opname hulpveulenboek register
€ 72,Exportcontrole incl. paspoort
€ 37,Exportcontrole
€ 20,Chipregistratie
€ 10,Omruilen geel papier en invoeren chip
€ 39,Duplicaat dekbewijs
€ 15,Duplicaat paardenpaspoort maximum
€ 175,Inhaalslag chip (paarden met paspoort)
€ 16,Inhaalslag paarden z. paspoort+chip
€ 25,DNA-onderzoek incl. BTW
€ 46,ABOP proeven
€ 25,Afdracht per gedekte merrie, excl.BTW
€ 35,Afdracht per gedekte merrie, niet op naam
staande merrie c.q. geen lid excl. BTW
€ 70,Na-aangiften premiekeuring p.p. t/m 3 jr
€ 7,Na-aangiften premiekeuringen 4-jr. e.o.
€ 12,Verkooplijst internet per paard
€ 15,Fjordsport vaardigheidsdiploma
€ 12,Fjordsport theorieboekjes
€ 5,Certificaat Model / Ster (merries/ruinen)
€ 15,Certificaat Keur / Preferente merries
€ 25,Certificaat Prestatie
€ 25,Certificaat Keur /Preferent hengsten
€ 50,Certificaat Elite merries/hengsten
gratis
Aangetekend verzenden paardenpasp.
€ 8,VOOR NIET LEDEN GELDEN DUBBELE TARIEVEN
Uitgezonderd voor de overschrijving dan is dit voor niet leden per paard € 75,KEURINGSKOSTEN HENGSTEN:
Keuringskosten 1-jr. hengsten
€ 45,Keuringskosten 2-jr. hengsten
€ 114,Keuringskosten 3-jr. e.o. hengsten €160,- Inschrijving i/h hoofdstamboek
€ 230,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,- T-shirt, kindermaten
€ 6,Verzilvert lepeltje/vorkje
€ 6,Mouse pads
€ 4,Mapje voor paardenpaspoort
€ 1,Prijzen incl. BTW excl.porti, zolang de voorraad strekt, bestellen bij stamboekkantoor
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