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STAMBOEK REGLEMENT VOLBLOEDS

ALGEMEEN
Artikel 1
I

Het Stamboek Volbloeds vormt onderdeel van de N.D.R.-organisatie en is als enige gerechtigd
tot het registreren van Volbloeds in het Stamboek en is daarbij gehouden aan de door het
Ministerie van Economische zaken vastgestelde regelgeving, onder uitvoering van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

II

Een Volbloed is een paard opgenomen in een Stamboek voor Volbloeds, welk Stamboek wordt
gevoerd door een Stamboekorganisatie die is erkend door de International Stud Book Commitee
en voldoet aan de voorwaarden, zoals omschreven in het International Agreement on Breeding,
Racing en Wagering, verder in dit reglement aangeduid als I.A.B.R.

DOEL

Artikel 2
Het Stamboek stelt zich ten doel bevordering van de belangen van de rensport, in het bijzonder door de
kwaliteit van Volbloeds door middel van de fokkerij te verbeteren.

DEFINITIE VAN EEN VOLBLOED

Artikel 3 (artikel 12 van de internationale overeenkomst inzake fokkerij, koersen en wedden)
Een volbloed is een paard dat is opgenomen in het Volbloed stamboek dat werd goedgekeurd door de
internationale stamboek commissie ten tijde van zijn officiële opname.
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I

KWALIFICATIE
Een paard dat in aanmerking komt om opgenomen te worden zal aan alle onderstaande
voorwaarden voldaan moeten hebben:
Het paard zal het product moeten zijn uit een dekking tussen een hengst en een merrie, die
beide zijn geregistreerd in een erkend Volbloed stamboek of ieder zijn gepromoveerd vanuit
een niet-volbloed register.

Indien een merrie werd geïmporteerd in het land waar haar veulen is geboren, definitief dan
wel tijdelijk voor een periode korter dan negen maanden, dan zal een uitvoercertificaat ( of
Breeding Clearance Notification) bij het importerende land moeten worden ingediend voordat
het veulen kan worden geregistreerd.

II

DEKKING OM EEN ERKEND VEULEN TE VERKRIJGEN
Het volbloed moet het resultaat zijn van de dekking van een merrie door een hengst d.m.v.
fysieke bestijging van de merrie door de hengst waarbij de merrie gedekt wordt d.m.v.
inbrenging van de penis en ejaculatie van sperma.

III

DRACHT OM EEN ERKEND VEULEN TE VERKRIJGEN
Een natuurlijke dracht dient plaats te vinden en de bevalling moet zijn uit de merrie waarin het
veulen werd verwekt. Ieder veulen dat het resultaat is van kunstmatige inseminatie (K.I.),
embryo transfer (E.T.) of klonen of iedere andere vorm van genetische manipulatie die hierin
niet nader wordt benoemd, zal niet in aanmerking komen om te worden opgenomen in een
door de internationale stamboekcommissie erkend volbloed stamboek.

IV

REGISTRATIE VAN DE DEKKING EN DEKKINGSRESULTAAT
a. De details van de dekking moeten door de hengsteigenaar en/of de erkende
hengstenhouder genoteerd worden op een door het stamboek erkend officieel formulier of
-elektronisch systeem waarin dient te worden vermeld:
1. naam van de hengst
2. naam van de merrie
3. de eerste data van dekking en de laatste data van dekking door de hengst
4. dat de dekking op een natuurlijke manier heeft plaatsgevonden en er geen sprake is van
E.T., K.I. of klonen of andere manier van genetische manipulatie
b. De details van het veulen moeten door de merrie eigenaar of de geautoriseerde agent op
een officieel door het stamboek erkend formulier worden vermeld waarbij dient te worden
vermeld:
1. naam van de hengst
2. naam van de merrie
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3. geboortedatum van het veulen
4. kleur van het veulen
5. geslacht van het veulen
6. naam van de fokker, die de eigenaar is van de merrie ten tijde van afveulenen
7. land van afveulenen
8. verklaring van de fokker of diens geautoriseerde agent dat het veulen geen resultaat is van
K.I. of E.T. of klonen of iedere andere vorm van genetische manipulatie.

V

IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING
De beschrijving van het veulen dient door een door het stamboek officieel erkend persoon
plaats te vinden op een hiervoor speciaal bestemd formulier of elektronisch systeem waarbij
dient te worden vermeld:
1.

naam van de hengst

2.

naam van de merrie

3.

datum van afveulenen

4.

kleur van het veulen

5.

geslacht van het veulen

6.

naam van de fokker, die de eigenaar is van de merrie ten tijde van het afveulenen

7.

land van geboorte

8.

een gedetailleerde beschrijving van permanente aftekeningen van het veulen waarbij alle
benen dienen te worden beschreven, de gezichtsaftekeningen, kruinen, littekens,
tatoeages, vriesbrandmerken en het microchipnummer, vergezeld door of kleurenfoto’s of
lichamelijke inspectie.

Om enige twijfel te voorkomen, moeten zowel de gegevens betreffende de dekking (zoals genoemd in
Art. 3 Lid IV) als de gegevens betreffende het afveulenen (zoals genoemd in Art. 3 Lid V) aan het
stamboek opgegeven worden, zodat het dekkingsresultaat geregistreerd kan worden.

VI

AFSTAMMINGSCONTROLE
Het stamboek dat het volbloed registreert, moet verder bewijs eisen van de afstamming
gebaseerd op genetische factoren die in bloed en/of haar en/of ander biologisch materiaal
vindbaar zijn en moet garanderen:
-dat de genetische typering is uitgevoerd door een laboratorium dat is goedgekeurd door het
stamboek voor dit doel
-dat het laboratorium lid is van ISAG en deelneemt aan vergelijkingstests die de goedkeuring
van de internationale stamboekcommissie hebben
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-dat alle details voor genetische typering ten strengste vertrouwelijk gearchiveerd worden en
uitsluitend aan andere door de internationale stamboekcommissie erkende
stamboekorganisaties worden verstrekt
-het stamboek draagt zorg voor een genetische typering en afstammingscontrole voor alle
paarden die zijn aangeboden voor registratie hun stamboek

VII

DISKWALIFICATIE
Modificatie van de erfelijke genoom van de volbloed, gedurende de conceptie, de dekking of in
welk ander stadium van zijn bestaan dan ook, zal erin resulteren dat het paard zijn status als
volbloed verliest.

DE OPNEMING IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE VOLBLOEDS

Artikel 4
I

Opneming van een product in het Stamboek Nederlandse Volbloeds vindt slechts plaats indien:
a. het product voldoet aan alle definities van een volbloed zoals genoemd in artikel 3
b. het product voortkomt uit een natuurlijke dekking waarvoor een geldig dekbewijs is afgegeven
en een geboortebericht is overgelegd waarop vermeld:
-

naam van de hengst;

-

naam van de merrie;

-

exacte datum geboorte van het veulen;

-

kleur van het veulen;

-

geslacht van het veulen;

-

naam van de fokker (eigenaar van de merrie op het tijdstip van de geboorte);

-

land van geboorte.

Voorts een verklaring van de eigenaar van de merrie dat het veulen niet het resultaat is van
een handeling in strijd met het bepaalde in artikel 14, 15, en 16.
Ingeval de natuurlijke dekking in het buitenland overeenkomstig heeft plaatsgevonden door
een hengst, opgenomen in het Stamboek van een erkende buitenlandse
Stamboekorganisatie, dient daarvoor een geldig dekbewijs in het buitenland te zijn afgegeven
door de desbetreffende hengstenhouder en geautoriseerd te zijn door de desbetreffende
buitenlandse Stamboekorganisatie.
c.

het geboortebericht binnen 2 maanden na geboorte bij het Stamboek is ingeleverd, dan wel
ingeval van overmacht in ieder geval in het geboortejaar, dit ter beoordeling van het
Stamboek;

d. voor zover van toepassing aan de hand van al dan niet op aanwijzing van het Stamboek door
het Stamboek voorgeschreven controlemaatregelen is komen vast te staan, dat de
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afstamming van het product overeenstemt met de op de
afstammingsgegevens, zoals in dit reglement bedoeld;

bescheiden vermelde

e. de financiële verplichtingen voortvloeiende uit de opneming in het Stamboek zijn nagekomen;
f.

II

de identiteit van het te registreren veulen door middel van een afstammingscontrole via
D.N.A.-onderzoek en/of een bloedgroepenonderzoek door het Stamboek is vastgesteld en
een signalementschets door een daartoe bevoegde door het Stamboek aangewezen
dierenarts of functionaris is opgemaakt vóór het tijdstip waarop het veulen de moeder verlaat.
Bij opneming in het Stamboek krijgt de Volbloed een stamboeknummer toegewezen.

DE DEFINITIEF INGEVOERDE VOLBLOEDS

Artikel 5
In het Stamboek worden opgenomen Volbloeds, definitief in Nederland ingevoerd, die blijkens de
gegevens op het uitvoercertificaat zijn opgenomen in het Stamboek van een erkende
Stamboekorganisatie van het geboorteland, mits wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6.

REGISTRATIE VAN IN HET BUITENLAND ERKENDE VOLBLOEDS

Artikel 6
I

Opneming in het stamboek Volbloeds vindt plaats, indien de volgende bescheiden bij het
Stamboek zijn gedeponeerd:
a.

een uitvoercertificaat, afgegeven door een erkende buitenlandse Stamboekorganisatie
voorzien van de gegevens die het onderzoek naar de identiteit, zoals bedoeld in lid III
mogelijk maakt;

b.

een bewijs, afgegeven door de corresponderende erkende buitenlandse Stamboek
organisatie, dat de Volbloed niet is gediskwalificeerd;

c.

het paspoort, voorzien van de door de Stamboekorganisatie verstrekte gegevens.

II

De ingevoerde Volbloed dient volledig overeen te komen met alle op het buitenlandse uitvoercertificaat, en het bij het paard behorende paspoort vermelde gegevens.

III

Het Stamboek kan bovendien alle inlichtingen en de overlegging van die stukken verlangen,
die zij voor de juiste registratie meent nodig te hebben.
Het Stamboek kan bepalen dat de identiteit van buitenlandse Volbloeds door middel van
bloedgroepen-en/of D.N.A.-onderzoek wordt vastgesteld ter controle en bevestiging van de
gegevens.

IV

Ieder Volbloed krijgt een UELN registernummer toegewezen.
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HET VERWIJDEREN UIT HET STAMBOEK NEDERLANDSE VOLBLOEDS

Artikel 7
I

Ingeval bij wijze van maatregel een Volbloed uit het Stamboek Nederlandse Volbloeds wordt
verwijderd kan de eigenaar van de Volbloed tegen deze beslissing bezwaar aantekenen bij
het Tuchtcollege, op de wijze zoals bepaald in artikel 43, lid VII en lid X van het Deelnemers
Reglement.

II

Het Stamboek heeft de mogelijkheid, in overleg met de Stamboekcommissie, bij wijze van
maatregel een Volbloed uit het Stamboek Nederlandse Volbloeds te verwijderen indien:
a.

er sprake blijkt te zijn van valsheid in geschrifte;

b.

er wordt aangetoond dat een Volbloed op onjuiste wijze in het Stamboek is opgenomen;

c.
d.

er sprake blijkt te zijn van onjuiste gegevensverstrekking door een geregistreerde
eigenaar of een buitenlandse organisatie;
een eigenaar weigert medewerking te verlenen, binnen een door het Stamboek
bepaalde tijd, aan een signalement controle, een identiteitscontrole door middel van
DNA- of bloedgroepenonderzoek en controle door middel van de geïmplanteerde
identificatietransponder;

e.

de desbetreffende Volbloed niet de geregistreerde Volbloed blijkt te zijn.

III

Indien op grond van het bepaalde onder a. tot en met e. een Volbloed uit het Stamboek
Nederlandse Volbloeds wordt verwijderd wegens opzet, schuld of grove onachtzaamheid, zal
het Stamboek de zaak ter verdere behandeling voorleggen aan de Gevolmachtigde, zoals
bedoeld in artikel 4 van het Tucht Reglement.

IV

Een eenmaal uit het Stamboek Nederlandse Volbloeds verwijderde Volbloed kan daarin niet
meer worden opgenomen, tenzij naar het oordeel van het Stamboek blijkt, dat:
a.

er sprake is geweest van overmacht;

b.

aan de hand van een onderzoek wordt aangetoond dat de genomen maatregel op een
vergissing berustte;

c.

op grond van een door het Tuchtcollege gedane uitspraak, naar aanleiding van een in
gang gezette strafprocedure blijkt, dat de maatregel op onjuiste gronden is genomen;

d.

op grond van het bepaalde in artikel 43 van het Deelnemers Reglement een door
betrokkene bij het Tuchtcollege aangetekend bezwaar blijkt, dat de maatregel op
onjuiste gronden is genomen.

DE IDENTITEITSPAPIEREN
BEWIJS VAN INSCHRIJVING EN PASPOORT
Artikel 8
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I

Het Stamboek geeft uiterlijk zes maanden na de geboorte van het veulen een Bewijs van
Inschrijving en Paspoort af van elk in het Stamboek Nederlandse Volbloeds ingeschreven
veulen aan degene, op wiens naam het paard staat ingeschreven, voorzien van de navolgende
gegevens:
-

naam van het veulen;

-

afstamming (4 generaties);

-

exacte datum van geboorte;

-

kleur;

-

gedetailleerde beschrijving van de kentekens;

-

geslacht;

-

fokker;

-

eigenaar;

-

nummer van de identificatietransponder;

-

U.E.L.N.-nummer;

-

stamboeknummer.

Het Bewijs van Inschrijving en Paspoort zijn slechts geldig voor degene, die als eigenaar staat
ingeschreven. Het paspoort dient het paard te allen tijde te vergezellen. Het Bewijs van
Inschrijving en het Paspoort zijn eigendom van het Stamboek en moeten op aanvrage van een
door het Stamboek aangewezen functionaris getoond kunnen worden.
II

Bij verkoop van een volbloed dient het Bewijs van Inschrijving behorend bij de betreffende
volbloed aan het Stamboek te worden toegezonden. Het bewijs van inschrijving dient vergezeld
te gaan van het verkoopformulier, zoals bedoeld in artikel 11, lid I van het Deelnemers
Reglement. Wanneer hieraan is voldaan en de koper, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2,
lid II van het Deelnemers Reglement als eigenaar in het Register van Deelnemers is
ingeschreven, volgt overschrijving van het paard op diens naam.

III

Verkoop zonder papieren van een Volbloed wordt niet geregistreerd.

IV

Van de afmelding van een Volbloed wordt in het Stamboek aantekening gemaakt. Van
Volbloeds die zijn afgemeld zullen geen afstammelingen in het Stamboek worden opgenomen.

VI

Volbloeds, waarvan het uiterlijk niet of niet volledig overeenstemt met het op het Bewijs van
Inschrijving en bij het paard behorende Paspoort opgenomen signalement, evenals paarden,
waarvan de afstamming onjuist blijkt te zijn opgegeven, kunnen uit het Stamboek worden
verwijderd.

VII

Voor definitief ingevoerde volbloeds wordt na invoer een bewijs van inschrijving afgegeven.
DE IDENTIFICATIETRANSPONDER

Artikel 9
I

Bij registratie van Volbloeds is de verplichting opgelegd dat de Volbloed wordt voorzien van
een identificatietransponder (verder te noemen transponder).

II

De transponder dient als hulpmiddel bij identificatie.
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III

De transponder wordt onderhuids in de linker halsvlakte van de Volbloed geïmplanteerd.

IV

De transponder voorziet in toewijzing van een voor elke Volbloed unieke uit vijftien cijfers
bestaande code, die in het Stamboek wordt aangetekend en op het Bewijs van Inschrijving en
in het Paspoort wordt vermeld.

V

Het is verboden een Volbloed te vervoeren of te doen vervoeren dat niet is voorzien van een
transponder, dit met inachtneming van het bepaalde in lid VI.

VI

Voor veulens geldt dat de transponder uiterlijk zes maanden na de geboorte moet zijn
geïmplanteerd.
DE MUTATIES

Artikel 10
I

Indien een Volbloed gestorven is, dient daarvan door de eigenaar terstond opgave worden
gedaan aan het Stamboek en het Bewijs van Inschrijving en het Paspoort aan het Stamboek te
worden teruggezonden.

II

Indien gegevens van de Volbloed, zoals de kleur of de kentekenen anders zijn dan vermeld op
het Bewijs van Inschrijving en/of het Paspoort of ingeval een hengst gecastreerd is, moet
daarvan terstond opgave worden gedaan aan het Stamboek met gelijktijdige terugzending van
het Bewijs van Inschrijving en het bij de Volbloed behorende Paspoort.

III

Tot het aanbrengen van mutaties in de documenten is uitsluitend het Stamboek bevoegd.
DE DEKKINGEN

Artikel 11
I

Aanvragen voor het ter dekking stellen van een hengst dienen vóór 31 januari van het jaar van
dekking bij de Secretaris van het Stamboek te worden ingediend en kunnen uiterlijk tot 1 juni in
het jaar van dekking worden ingediend. De aanvraag dient te geschieden voordat de hengst
ter dekking gesteld wordt.

II

De hengsthouder wordt in het bezit gesteld van een op naam van de desbetreffende hengst
gesteld dekboek voor het betreffende dekseizoen. Het dekseizoen is van 15 februari tot 15
augustus.

III

Dekkingen dienen binnen 2 maanden te zijn gemeld aan het Stamboek. Dekkingen zullen
worden geregistreerd, indien deze worden aangemeld door middel van het door het Stamboek
beschikbaar gesteld formulier.
Op dit formulier dient te worden vermeld:
-

naam van de hengst;

-

naam van de merrie;

-

de datum waarop de dekking heeft plaatsgevonden of data van meerdere dekkingen;

Voorts dient de hengsthouder te verklaren dat de inseminatie op natuurlijke wijze heeft
plaatsgevonden en niet is gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 14, 15 en 16.
IV

De merriehouder wordt door de hengsthouder in het bezit gesteld van een dekbewijs
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V

Voor een dekking in het buitenland dient een tijdelijk exportcertificaat of een aantekening in
paspoort te worden aangevraagd voordat de dekking plaats vindt.

DE NAAMGEVING

Artikel 12
I

De registratie van een naam voor een paard kan alleen plaatsvinden door- of met
toestemming van het stamboek van het land van geboorte. Voor een in het buitenland
geboren paard moet de aanvraag voor naamgeving gedaan worden door het land waar het
export certificaat is gedeponeerd. Het land van geboorte wordt toegevoegd. De wijziging van
een naam die reeds geregistreerd en gepubliceerd werd kan alleen gewijzigd worden door de
autoriteit die de originele naam geregistreerd heeft. Betreffende namen die geregistreerd zijn
en niet zijn beschermd vormen de onderstaande regels voor hergebruik van die namen:
Voor hengsten, 15 jaar na hun dood of 15 jaar na de laatste dekking van merries of op
35 jarige leeftijd
Voor fokmerries, 10 jaar na hun dood of 10 jaar na de laatste veulenregistratie of
dekking, of op 25 jarige leeftijd
Alle andere paarden, 5 jaar na hun dood of op 20 jarige leeftijd

II

Namen kunnen niet geaccepteerd worden als zij vallen onder bovenstaande regels en kunnen
ook niet opnieuw gebruikt worden indien:
a. zij voorkomen op de internationale lijst van beschermde namen
b. zij bestaan uit meer dan 18 karakters inclusief tekens of lege ruimten/spaties
c.

zij de naam vormen van een publiek persoon zonder toestemming van de betreffende
persoon en/of zijn of haar familie of namen van commercieel belang zonder de
noodzakelijke toestemming

d. zij worden gevolgd door nummers
e. zij helemaal- of gedeeltelijk bestaan uit: initialen, figuren, koppeltekens, punten, komma’s,
tekens, uitroeptekens, aanhalingstekens, schuine streep voor- of achterwaarts of niet
genoemde leestekens
f.

zij suggestief of vulgair zijn, obscene of beledigend, namen die getuigen van slechte
smaak of namen die aanmatigend zijn, namen die politiek of religieus of ethisch
onverantwoord zijn

g. zij in uitspraak lijken op of gelijk zijn aan namen van de beschermde namen lijst of reeds
bestaande namen van paarden die binnen 10 jaar van hetzelfde geboortejaar van het
betreffende paard zijn
h. zij beginnen met een ander teken dan een letter.
III

Voor ieder Volbloed dient uiterlijk op 1 april van het jaar waarin een product 2 jaar geworden is
een naam te worden opgegeven.

DE STOETERIJNAAM
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Artikel 13
I

Fokkers kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 na toestemming van het
Stamboek te hebben verkregen aan de namen van veulens een stoeterijnaam verbinden.
Tegen éénmalige betaling van door de N.D.R. vast te stellen en in het Officieel Bulletin te
publiceren kosten, kunnen stoeterijnamen worden geregistreerd.

II

Geregistreerde stoeterijnamen mogen uitsluitend gebruikt worden door personen op wiens naam
de desbetreffende registratie heeft plaatsgevonden.

DE KUNSTMATIGE INSEMINATIE EN EMBRYOTRANSPLANTATIE

KUNSTMATIGE INSEMINATIE
Artikel 14
I

Toepassing van kunstmatige inseminatie bij Volbloedmerries is op grond van internationaal
geldende voorschriften (I.A.B.R.) niet toegestaan.

II

Volbloedveulens die door middel van kunstmatige inseminatie zijn verwekt worden niet in het
Stamboek Nederlandse Volbloeds opgenomen.

EMBRYOTRANSPLANTATIE
Artikel 15
I

Aanvragen voor toepassing van embryotransplantatie bij Volbloedmerries worden op grond van
internationaal geldende voorschriften niet in behandeling genomen.

II

Veulens van Volbloedmerries waarbij embryotransplantatie is toegepast worden niet in het
Stamboek Nederlandse Volbloeds opgenomen.

HET KLONEN EN GENETISCHE MANIPULATIE
Artikel 16
I

Klonen, waaronder te verstaan het door vegetatieve voortplanting genetisch identieke
producten te verkrijgen is niet toegestaan.

II

Genetische manipulatie, waaronder te verstaan het aanbrengen
veranderingen in het genetische materiaal, is niet toegestaan.

III

Veulens van Volbloedmerries waarbij gehandeld is in strijd met het bepaalde In lid I en/of lid II
worden niet in het Stamboek Nederlandse Volbloeds opgenomen.

DE EXPORT EN IMPORT

van

kunstmatige
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TIJDELIJKE EXPORT
Artikel 17
I

Bij tijdelijke export van een niet aan wedstrijden deelnemende Volbloed dient een tijdelijk
uitvoercertificaat (clearence) te worden aangevraagd voordat het paard vertrekt. Het paard
dient terug te keren naar het land van herkomst binnen de op het uitvoercertificaat gestelde
termijn (met een maximum van negen maanden) en overeenkomstig het gestelde doel op het
uitvoercertificaat.

II

Ingeval bij tijdelijke export de termijn van negen maanden wordt overschreden zal de Volbloed
worden beschouwd definitief te zijn geëxporteerd en zal het land van export zorgdragen voor
toezending van het exportcertificaat voorzien van alle op de Volbloed betrekking hebbende
gegevens, dit met inachtneming van het gestelde in artikel 18 tweede alinea.

DEFINITIEVE EXPORT
Artikel 18
Indien de periode van export de negen maanden overschrijdt en/of als de bestemming wordt
aangepast zonder de betreffende organisaties hiervan in kennis te stellen en/of indien men niet
voornemens is terug te keren naar het land van herkomst, dan wordt een Volbloed gezien als zijnde
definitief uitgevoerd. Het Stamboek zal er dan voor instaan dat het exportcertificaat en alle relevante
benodigdheden aan de betreffende organisatie van het land van bestemming wordt verstrekt.

Ingeval de Stamboekorganisatie van het land van bestemming niet is erkend zal worden volstaan met
toezending van een kopie van het exportcertificaat en blijft het origineel onder berusting van het land
van export tot het wordt opgevraagd door een erkende Stamboekorganisatie.

Door de ISBC erkende Stamboekorganisaties kunnen geen uitvoercertificaten accepteren die zijn
afgegeven door Stamboekorganisaties die niet de erkende status hebben van de ISBC.

DE PUBLICATIES

Artikel 19
I

Van het geen van belang is voor de fokkers zal mededeling worden gedaan in het Officieel
Bulletin, zoals:
-

veulens die zijn aangemeld voor opname in het Stamboek Nederlandse Volbloeds;

-

Volbloeds die wederom zijn opgenomen in het Stamboek Nederlandse Volbloeds;

-

Volbloeds, die gestorven zijn;

-

Volbloeds, die veranderd zijn in ruin;

-

Volbloeds, die definitief zijn geëxporteerd;

-

Volbloeds, die definitief zijn geïmporteerd;
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-

naamgeving;

-

opgelegde heffingen;

-

plaatsing op de lijst wegens onbekende bezitsverhouding;

-

verkoop;

-

verhuur.

II

Het Stamboek verstrekt jaarlijks een overzicht van door haar geregistreerde gegevens op haar
website (return of mares).

III

Het Stamboek draagt er zorg voor dat periodiek een Stamboek Volbloeds verschijnt, waarin
opgenomen alle op de fokkerij betrekking hebbende gegevens.

REGISTER NIET ERKENDE VOLBLOEDS

Opneming in het Register niet erkende Volbloeds (Volbloeds die niet zijn opgenomen in een erkend
Stamboek, echter wel voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden) vindt plaats, op grond van in
het I.A.B.R. Artikel 13 gestelde regels, die op aanvraag bij het Stamboek verkrijgbaar zijn.
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THOROUGHBRED STUD BOOK REGULATIONS
GENERAL
Article 1
I

The Thoroughbred Stud Book forms part of the NDR [Netherlands Trotting and Racing]
organisation and is the sole body authorised to register Thoroughbreds in the Stud Book in the
Netherlands and is obliged in that role to comply with the regulations set down by the Ministry of
Economic Affairs, Agriculture and Innovation.

II

A Thoroughbred is a horse included in a Stud Book for Thoroughbreds, which is held by a Stud
Book organisation and is approved by the International Stud Book Committee and which fulfils
the conditions as described in the International Agreement on Breeding, Racing and Wagering,
hereinafter referred to in these regulations as I.A.B.R.W.

PURPOSE
Article 2
The purpose of the Stud Book is to promote the interests of racing, particularly by means of
improving the quality of Thoroughbreds through breeding.

DEFINITION OF A THOROUGHBRED
Article 3 (article 12 of the International Agreement on breeding, racing and wagering)
A Thoroughbred is a horse which is recorded in a Thoroughbred Stud Book approved by the
International Stud Book Committee at the time of its official recording.

I

QUALIFICATION
For a horse to be eligible to be recorded in an approved Thoroughbred Stud Book all of the
following requirements must be satisfied:
The horse must be the product of a mating between a sire and a dam, both of which are
recorded in an approved Thoroughbred Stud Book or either or both must have been promoted
from a Non-Thoroughbred register.

Where the dam has been imported into the country where the foal is born, either permanently
or for a temporary period not exceeding nine months, an export certificate or BCN (as
appropriate) must have been lodged before the foal may be registered.
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II

SERVICE TO PRODUCE AN ELIGIBLE FOAL
The Thoroughbred must be the result of a Stallion’s mating with a mare which is the physical
mounting of a mare by a stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into
the reproductive tract. As an aid to the mating and if authorised by the Stud Book Authority of
a country certifying the Thoroughbred, a portion of the ejaculate produced by the stallion
during such mating may immediately be placed in the reproductive tract of the mare being
bred.

III

GESTATION TO PRODUCE AN ELIGIBLE FOAL
A natural gestation must take place in, and delivery must be from, the body of the same mare
in which the foal was conceived. Any foal resulting from or produced by the processes of
Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning or any other form of genetic
manipulation not herein specified, shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud
Book approved by the International Stud Book Committee.

IV

RECORDING OF THE MATING AND RESULT
a. The details of the mating must be recorded by the Stallion owner or authorised agent on
an official form or electronic system provided or approved by the Stud Book Authority
certifying the Thoroughbred which should include:
1

name of the stallion,

2

name of the mare,

3

the first and last dates of mating to the stallion and,

4

a statement signed by the stallion owner or authorised agent that the mating was
natural and did not involve the processes of Artificial Insemination, Embryo Transfer
or Transplant, Cloning or any other form of genetic manipulation.

b. The details of the foal at the time of foaling must be recorded by the mare owner or
authorised agent on an official form or electronic system provided or approved by the Stud
Book Authority certifying the Thoroughbred which should include:
1

name of the stallion,

2

name of the mare,

3

exact date of foaling,

4

colour of the foal,

5

gender of the foal,

6

name of the breeder of the foal who is the owner(s) of the mare at the time of foaling,

7

country of foaling

8

statement signed by the mare owner or authorised agent that the foal was not the
result of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning or any other
form of genetic manipulation.
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For the avoidance of any doubt both the details of the mating (as set out in Art. 3 IV) and the details of
the foaling (as set out in Art. 3 V) must be provided to the Stud Book in order for the foal to be
registered.

V

IDENTIFICATION & DESCRIPTION
The description of the Foal must be recorded by a person authorised by the Stud Book
Authority on an official form or electronic system provided or approved by the Authority
certifying the Thoroughbred which should include:
- name of the stallion,
- name of the mare,
- exact date of foaling,
- colour of the foal,
- gender of the foal,
- name of the breeder (see IV.b.6)
- country of foaling
- a detailed description of permanent and acquired identifying markings of the foal which
should include all leg markings, face markings, hair whorls, scars, tattoos, brands and a
microchip number, if found, which should be substantiated by either colour photographs or
physical inspection.

VI

PARENTAGE VERIFICATION
The Stud Book Authority certifying the Thoroughbred must require further evidence of
parentage based upon typing of genetic factors present in blood, hair and/or other biological
samples and must certify:
- that the genetic typing is only undertaken by a laboratory approved by that Stud Book
Authority for that purpose,
- that the laboratory is an institutional member of ISAG and participates to the satisfaction of
the International Stud Book Committee in comparison tests,
- that all genetic typing results and details are maintained in strict confidence and are only
disclosed to other Stud Book Authorities granted approved status by the International Stud
Book Committee and,
- the Stud Book Authority conducts routine genetic typing and parentage verification of all
horses applying for recording in their Stud Book.

VII

DISQUALIFICATION
Modification of the heritable genome of a prospective or registered Thoroughbred, during its
conception, gestation or at any stage thereafter in its existence, will result in that horse
forfeiting its status as a Thoroughbred.
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INCLUSION IN THE NETHERLANDS’ THOROUGHBRED STUD BOOK
Article 4
Admission of a product into the Netherlands’ Thoroughbred Stud Book shall only take place if
a. the product is a thoroughbred like defined in Article 3
b. the product is the result of a natural service, for which a valid service certificate has been
issued and a notification of birth has been submitted, stating the following:
-

name of the stallion;

-

name of the mare;

-

exact date of birth of the foal;

-

colour of the foal;

-

sex of the foal;

-

name of the breeder (owner of the mare at the time of birth);

-

place of birth.

Furthermore, a declaration by the owner of the mare that the foal is not the result of an act that
is in contravention to the stipulations of Articles 14, 15 and 16, hereafter. In the event that the
natural service, by a stallion included in the Stud Book of an Approved foreign Stud Book
organisation, has accordingly taken place in a foreign country, a valid service certificate must
have been issued in the foreign country for that purpose by the stallion owner and must have
been authorised by the relevant foreign Stud Book organisation.
c. the notification of birth has been submitted to the Stud Book within 2 months following the
birth, or, at the discretion of the Stud Book, in the year that the birth takes place in the event of
force majeure;
d. in so far as applicable, it has been established by means of control measures laid down by
the Stud Book, whether or not on the instruction of the Stud Book, that the ancestry of the
product concurs with the ancestry data stated on the files, as referred to in these regulations;
e. the financial obligations arising from the admission into the Stud Book have been fulfilled;
f. the identity of the foal to be registered has been ascertained by the Stud Book by means of
a verification of its ancestry through a DNA parentage validation and/or a parentage validation
using bloodtyping and a brief description has been drawn up by a person authorised to do so
by the Veterinary Surgeon or official delegated by the Stud Book prior to the time at which the
foal leaves its dam.
II

Upon admission into the Stud Book, the Thoroughbred is allocated a Stud Book registration
number.
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THE IMPORTED THOROUGHBREDS
Article 5
The Stud Book includes Thoroughbreds that have been permanently imported into the
Netherlands which, according to the data on the export certificate, have been included in the
Stud Book of An Approved Stud Book organisation in the country of birth, on the condition that
they fulfil the criteria laid down in Article 6.

ADMISSION OF FOREIGN APPROVED THOROUGHBREDS
Article 6
I

A Thoroughbred will only be admitted into the Stud Book if the following documents have been
lodged with the Stud Book:
f.

the export certificate originally issued by the country of birth, that has been forwarded by
an Approved foreign Stud Book organisation and which contains the information that
enables the research into the identity, as referred to in section III;

g.

proof, which has been issued by the corresponding Approved foreign Stud Book
organisation, that the Thoroughbred is not disqualified;

h.

the passport, bearing the data supplied by the Stud Book organisation, has been
submitted.

II

The imported Thoroughbred must fully concur with all of the information stated on the foreign
export certificate and the passport belonging to the horse.

III

Furthermore, the Stud Book can demand all information and the submission of any documents
that it feels necessary for the purpose of a correct registration.
The Stud Book may stipulate that the identity of foreign Thoroughbreds must be determined by
means of DNA verification or a verification using blood typing for the purpose of confirming the
identity.

IV

Each Thoroughbred will be assigned with the UELN registration number

REMOVAL FROM THE NETHERLANDS’ THOROUGHBRED STUD BOOK
Article 7
I

In the event that, by way of a measure, a Thoroughbred is removed from the Netherlands’
Thoroughbred Stud Book, the owner of the Thoroughbred may lodge a notice of objection to
this decision with the Disciplinary Tribunal, in the manner specified in Article 43, section VII
and section X of the Members Regulations.
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II

The Stud Book retains the possibility, in consultation with the International Stud Book
Committee, to remove a Thoroughbred from the Netherlands' Thoroughbred Stud Book by way
of a measure, in the event that:
a.

it emerges that forgery has been committed;

b.

it has been demonstrated that a Thoroughbred has incorrectly been admitted into the
Stud Book;

c.

it appears that the information supplied by a registered owner or a foreign organisation
is incorrect;

i.

an owner refuses to assist, within a period specified by the Stud Book, in a description
check, an identity check by means of DNA testing or blood type verification and a check
by means of the radio-frequency identification microchip;

j.

the horse in question does not appear to be the registered Thoroughbred.

III

If, on the basis of that which is specified in sections a to e inclusive, a Thoroughbred is
removed from the Netherlands’ Thoroughbred Stud Book due to intentional or culpable acts or
gross negligence, the Registrar to the Stud Book will present the case to the Authorized
Representative, as referred to in Article 4 of the Disciplinary Regulations, for further
consideration.

IV

Once a Thoroughbred has been removed from the Netherlands’ Thoroughbred Stud Book it can
no longer be re-admitted, unless, in the opinion of the Stud Book, it appears that:
a.

there was a case of force majeure;

b.

it is demonstrated by means of an investigation that the measure was taken in error;

c.

on the basis of a judgment made by the Disciplinary Tribunal and in response to criminal
proceedings being set in motion, the measure was taken for the wrong reasons;

d.

pursuant to the stipulations of Article 43 of the Members Regulations, the person in
question has lodged an objection with the Disciplinary Tribunal relating to the fact that
the measure was taken for the wrong reasons.

THE IDENTITY PAPERS: CERTIFICATE OF REGISTRATION AND PASSPORT
Article 8
I

The Stud Book issues a Certificate of Registration and a Passport for each foal born and
registered in the Netherlands’ Thoroughbred Stud Book after the birth of the foal to the person
in whose name the horse is registered, which will bear the following information:
-

name of the foal;

-

ancestry (4 generations);

-

exact date of birth;

-

colour;

-

detailed description of the foal’s markings;

-

sex;
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-

breeder;

-

owner;

-

radio-frequency identification microchip number;

-

UELN number;

-

Stud Book registration number.

-

whether the horse was parentage validated using blood typing or DNA analysis

-

the Stud Book reference

The Certificate of Registration and Passport are only valid for the person who is registered as
the owner the thoroughbred. The Passport must accompany the horse at all times. The
Certificate of Registration and Passport must be able to be shown upon request by an official
delegated by the Stud Book.
II

In the event of sale, the Certificate of Registration belonging to the horse must be sent to the
Stud Book. The certificate of registration must be accompanied by the sales form, as referred to
in Article 11, section I of the Members Regulations. Should these requirements be fulfilled and
the buyer is registered as the owner in the Register of Members, in accordance with the
stipulations of Article 2, section II of the Members Regulations, the horse shall be transferred to
that person’s name.

III

The transfer of ownership of a Thoroughbred that has been sold without papers cannot be
registered.

IV

A note is kept in the Stud Book when a Thoroughbred’s registration is cancelled. No
descendants of Thoroughbreds whose registration has been cancelled shall be admitted into the
Stud Book.

VI

Thoroughbreds, the markings of which does not or does not fully concur with the description
given on the Certificate of Registration and the Passport belonging to the horse, and horses
whose ancestry appears to have been given incorrectly, may be removed from the Stud Book.

VII

A certificate of registration is issued for thoroughbreds that are imported and registered in the
Dutch Stud Book

THE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION TRANSPONDER
Article 9
I

When registering Thoroughbreds, it is obligatory that the Thoroughbred is carrying a radio
frequency identification microchip (hereinafter referred to as ‘microchip’).

II

The microchip serves as an aid for identification.

III

The microchip is implanted into the nuchal ligament in the left of the neck of the Thoroughbred.

IV

The microchip serves to allocate each Thoroughbred with a unique code comprising fifteen
figures, which is noted in the Stud Book and is stated on the Certificate of Registration, in the
Passport and on the Export Certificate.

V

It is forbidden to transport a Thoroughbred or have a Thoroughbred transported that is not
fitted with a microchip, taking into account that which is stipulated in section VI.
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VI

Foals must undergo the implantation of a microchip no later than six months after the birth.

ALTERATIONS
Article 10
I

In the event that a Thoroughbred has died, the owner must immediately report this to the Stud
Book and return the Certificate of Registration and passport to the Stud Book.

II

In the event that the details pertaining to the Thoroughbred, such as the colour or characteristics,
are different to those that are stated on the Certificate of Registration and/or Passport, or in the
event that a stallion has been castrated, this must be reported immediately to the Stud Book
and, at the same time, the Certificate of Registration and the Passport belonging to the
Thoroughbred must be returned to the Stud Book.

III

The Stud Book is the sole body that is authorised to make alterations to the documents.

SERVICES
Article 11
I

Applications for a stallion to stand for service must be submitted to the Stud Book by January
st
st
31 and no later than June 1 in the year of service. The application procedure must be
complete before the stallion may stand for service.

II

The owner of the stallion is issued with a service book in the name of the stallion in question.
th
Services are from February 15th until August 15 .

III

Services must be reported to the Stud Book within 2 months. Services will be registered if they
are reported by means of the form provided by the Stud Book.
This form must state:
-

the name of the stallion;

-

the name of the mare;

-

the date on which the service took place or the dates of a number of services;

Furthermore, the owner of the stallion must declare that the service took place by means of a
natural covering and that no act has taken place that is contrary to the stipulations in Articles
14, 15 and 16.
IV

The owner of the stallion provides the owner of the mare with a service certificate.

V

In case of a covering abroad , a breeding clearence or passport endorsement must be
requested before the covering takes place.

NAMING
Article 12
I.

The registration of a name for a horse can only be made by or with approval of the recognized
Authority of its country of birth. For a horse born abroad, the application to register a name
must be made through the relevant authority of the country where the export certificate is
lodged. A suffix will show the country of foaling. The change of a name already registered and
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published can only be requested from the Authority which originally registered that name.
II.

In case of reuse of names already registered and names registered and not protected, the
following criteria apply for reusing the name:
a- in the case of stallions, 15 years after death or 15 years after the last recorded year
in which they covered mares or at 35 years of age (whichever is the soonest).
b- in the case of broodmares, 10 years after their death or 10 years after the last
recorded year in which they were covered or produced a foal, or at 25 years of age.
c- in the case of all other horses, 5 years after their death, or at 20 years of age
(whichever is the soonest).

III

Names cannot be accepted if they are already registered subject to the conditions on reuse of
names set out above, nor if :
d- they appear on the International List of Protected Names,
e- they have more than eighteen characters, including signs or spaces,
f- they are the name of a public person, without that person’s or their family’s
permission, or names of commercial significance without the appropriate
permission,
g- they are followed by numbers,
h- they are made up entirely of or include initials, figures, hyphens, full stops, commas,
signs, exclamation marks, inverted commas, forward or back slash, colon and semicolon.
i– they are suggestive or have a vulgar, obscene or insulting meaning ; names
considered in poor taste ; or names that may be offensive to religious, political or
ethnic groups,
j- in pronunciation, they are identical or similar to a protected name or a name
registered for a horse whose year of foaling is within ten years of that of the horse in
question,
k- they start with a sign other than a letter.

IV

A name must be registered for each Thoroughbred no later than on 1 April of the year in which
a product turns 2 years of age. If the owner does not meet this obligation the Stud Book
Authority will assign a name.

STUD PREFIXES
Article 13
I

Taking into account the stipulations of Article 12 and after having obtained the consent of the
Stud Book, breeders may attach a stud prefix to the names of foals.
Stud prefixes can be registered for a one-off payment of a cost that is to be determined by the
NDR [Netherlands Trotting and Racing] and published in the Official Bulletin.

II

Registered stud prefixes may only be used by those persons in whose names the respective
registration was made
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ARTIFICIAL INSEMINATION AND EMBRYO TRANSFER

ARTIFICIAL INSEMINATION
Article 14
I

The practice of artificial insemination is not permitted in the case of Thoroughbred mares by
virtue of internationally applicable regulations (see Article 12 of the I.A.B.R.W.).

II

Foals that are begotten by means of artificial insemination shall not be admitted into the
Netherlands’ Thoroughbred Stud Book.

EMBRYO TRANSFER
Article 15
I

Applications for embryo transfer in the case of Thoroughbred mares shall not be considered on
the basis of internationally applicable regulations.

II

Foals begotten by Thoroughbred mares as the result of an embryo transfer shall not be admitted
into the Netherlands’ Thoroughbred Stud Book.

CLONING AND GENETIC ENGINEERING
Article 16
I

Cloning, which is understood to mean the production of genetically identical products by
means of somatic cell nuclear transfer, is not permitted.

II

Genetic engineering, which is understood to mean the scientific alteration of genetic material,
is not permitted.

III

Foals born of Thoroughbred mares that have been subjected to any practices in contravention
of the stipulations in section I and/or II shall not be admitted into the Netherlands’
Thoroughbred Stud Book.

EXPORT AND IMPORT

TEMPORARY EXPORT
Article 17
I

When temporarily exporting a Thoroughbred for a purpose other than participation in
competitions a clearence notification/ or export certificate must be documented accordingly,
prior to the horse travelling.
The horse travels and returns to its country of departure within the given limits of time (with a
maximum of nine months) and itinerary indicated on the clearance notification.

II

In the event that the term of the temporary export exceeds nine months, the Thoroughbred will
be regarded as having been permanently exported and the land of export will ensure that the
export certificate is dispatched, complete with all of the information pertaining to the
Thoroughbred.
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PERMANENT EXPORT
Article 18
Where the period of exportation is greater than nine months and/ or the itinerary has been
modified without consultation of relevant authorities and/ or if there is no intention to return the
horse to its departure country the Thoroughbred is considered being exported permanently.
In the event that a Thoroughbred is being permanently exported, the Stud Book shall ensure
that an export certificate and further necessities is sent to the relevant Authority of the
destination country.
In the event that the Stud Book organisation of the destination country is not an Approved
Stud Book Authority, it will suffice to send a certified copy of the export certificate and the
original will remain in the custody of the country of export until such time that is requested by
an Approved Stud Book organisation.
Importing approved Stud Books cannot accept an export certificate issued by a Stud Book
Authority that does not hold approved status from the ISBC.

PUBLICATIONS
Article 19
I

Any information that is of interest to breeders will be communicated by means of the Official
Bulletin, including:
-

foals that have been put forward for admission into the Netherlands' Thoroughbred Stud
Book;

-

Thoroughbreds that have been imported;

-

Thoroughbreds that have been exported;

-

Thoroughbreds that have died;

-

Thoroughbreds that have become geldings;

-

Name registrations and name changes;

-

any charges that have been imposed;

-

placement on the list due to uncertainty with regard to the ownership of the horse;

-

sales;

-

leases;

II

The Stud Book supplies an annual summary of information trough publication on the internet
(return of mares).

III

The Stud Book ensures that a Thoroughbred Stud Book is published periodically.
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STATISTICS

Total amount of mares covered

11

Total amount of foals registered

8

Total amount of imports

33

Total amount of exports

16

♀6

♂2
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2016 COVERINGS

BEN HOWDY (GER)
Budding Daffodil (GB)
Moiety

XI (USA)
Classic Night (GER)
Classy (GER)
Just as you are (IRE)
Lexies Jane (IRE)
Merle du Rein (FR)
Nassau Street (FR)
Philly Dee (GB)
Pour un Flirt
Second D (GB)
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2016 FOALS REGISTERED

B160001 Benita, bruine merrie, geb. 12 februari 2016, v. Ben Howdy (GER) u. Hyland Park (GB) v.
Puissance (GB). Fokker mw. E.E.H. Calis-de Wit te Amsterdam.
B160002 Double You, bruine merrie, geb. 22 april 2016, v. Ben Howdy (GER) u. Budding Daffodil
(GB) v. Reel Buddy (USA). Fokker mw. W.M.M. Watlow-Eble, Wassenaar.
B160003 Classic Lightning, vos merrie, geb. 26 mei 2016, v. Xi (USA) u. Classic Night (GER) v.
Erminius (GER). Fokker Jetty van der Hulst Specials te Nederweert.
B160004 L'Amour est bleu, schimmel hengst, geb. 31 mei 2016, v. Xi (USA) u. Delagrazia (IRE) v.
Dalakhani (IRE). Fokker A.M.A.M. Somers te Tilburg.
B160005 Poetry in motion, vos merrie, geb. 4 april 2016, v. Xi (USA) u. Merle du Rein (FR) v.
Limnos (JPN). Fokker A.M.A.M. Somers te Tilburg.
B160006 That's Amore, donkerbruine merrie, geb. 31 mei 2016, v. Xi (USA) u. Pour un Flirt v.
Ikhtibar (IRE). Fokker A.M.A.M. Somers te Tilburg.
B160007 Tweedle Dee, vos merrie, geb. 11 mei 2016, v. Xi (USA) u. Happy Together v.
Karagourpoulos (GB). Fokker A.M.A.M. Somers te Tilburg.
B160008 King Classy, schimmel hengst, geb. 23 juni 2016, v. Xi (USA) u. Classy (GER) v. Paolini
(GER). Fokker C.P. van Garderen te Bergen op Zoom.
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2016 IMPORTS

FROM AUSTRIA
BB150003 Common Sense (AUT), schimmel hengst, geb. 8 april 2015, v. Dabirsim (FR) u. Intricate
Talent (USA). Eig. G. Floor, Oosterbeek.

FROM BELGIUM
BB120035 Giant Swing (FR), bruine ruin, geb. 19 maart 2012, v. Air Chief Marshal (IRE) u. Raflebery
v. Hernando (FR). Eig. M.M. Koevoets, Essen.
BB110046 Henke (IRE), bruine ruin, geb. 23 februari 2011, v. Elnadim (USA) u. Miss Fragipane (IRE)
v. Acclamation (GB). Eig. R. Jansen, Boxmeer.
BB110044 Lazy Sioux (GB), bruine merrie, geb. 5 maart 2011, v. Sleeping Indian (GB) u. Aimee's
Delight (GB) v. Robellino (USA). Eig. mw. B. Willemstijn, Voorburg.
BB080056 Lord Shuffle (GER), vos ruin, geb. 9 maart 2008, v. Big Shuffle (USA) u. Legata (GER) v.
Sternkonig (IRE). Eig. mw. J. Hendriks, Den Haag.
BB100050 Perrecalla (FR), vos merrie, geb. 2 februari 2010, v. Anabaa Blue (GB) u. Pomposa (IRE)
v. Barathea (IRE). Eig. J.M.W. v.d. Weide, Val en mw. J. Hendriks, Den Haag.
BB100055 Star Prince (FR), bruine hengst, geb. 1 februari 2010, v. Green Tune (USA) u. Princess
Love (FR) v. Verglas (IRE). Eig. mw. A.F.G. Wuylens, Sombeke.

FROM FRANCE
BB130016 Alfieri (FR), bruine hengst, geb. 26 maart 2013, v. Naaqoos (GB) u. Jolie Et Belle (FR) v.
Oratorio (IRE). Eig. A. Amezzane, Putte.
BB120037 Fawley (IRE), bruine hengst, geb. 21 maart 2012, v. Makfi (GB) u. The Wise Lady (FR) v.
Ganges (USA). Eig. A. Amezzane, Putte.
BB100049 Lykastos (IRE), bruine hengst, geb. 17 februari 2010, v. Holy Roman Emperor (IRE) u.
Granadilla (GB) v. Zafonic (USA). Eig. A. Amezzane, Putte.
BB130007 Mandated (IRE), vos merrie, geb. 22 maart 2013, v. Duke of Marmalade (IRE) u. Curgell
(FR) v. Peintre Celebre (USA). Eig. Stal Rosa, Boxmeer.
BB130012 Rougeoyant (FR), bruine ruin, geb. 2 mei 2013, v. Air Chief Marshal (IRE) u. Red Vixen
(IRE) v. Agnes World (USA). Eig. A. Amezzane, Putte.
BB130022 Signs of Success (IRE), bruine ruin, geb. 28 januari 2013, v. Elusive City (USA) u. Quartz
(FR) v. Muhtathir (GB). Eig. R.J.C. Steffers, Hilversum.
BB130006 Zaim (FR), bruine hengst, geb. 19 april 2013, v. Mawatheeq (USA) u. Turtle Point (USA) v.
Giant’s Causeway (USA). Eig. Steffers Holding BV, Hilversum.
BB130009 Zazaia (FR), vos merrie, geb. 14 maart 2013, v. Zamindar (USA) u. Intolerance (FR) v.
Gold Way (IRE). Eig. J.M.W. v.d. Weide, Valbonne.
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FROM GERMANY
BB130014 Diamond (GER), donkerbruine hengst, geb. 26 april 2013, v. Zamindar (USA) u.
Diamantgöttin (GER) v. Fantastic Light (USA). Eig. Stal 't Vertrek, Boxmeer.
BB130015 Fidji (GER), bruine merrie, geb. 1 mei 2013, v. Tiger Hill (IRE) u. Fusca (GER) v. Lando
(GER). Eig. Stal Brabant, Boxmeer.
BB090056 Flavio Forte (GER), donkerbruine ruin, geb. 9 april 2009, v. Proclamation (IRE) u.
Freixenet (GER) v. Big Shuffle (USA). Eig. C.J.M. Wolters, Boxmeer.
BB110045 Las Fuentes (GER), bruine merrie, geb. 10 februari 2011, v. Shirocco (GER) u. Lomitas
Dream (GB) v. Lomitas (GB). Eig. The Dutch Master Stables, Rijkevoort.
BB130013 Magic Mission (GER), bruine hengst, 13 maart 2013, v. Lope de Vega (IRE) u. My Special
(IRE) v. Peintre Celebre (USA). Eig. Renstal De Heeren van Swentibold, Born.
BB130017 Nautikus (GER), donkerbruine hengst, geb. 8 januari 2013, v. Contat (GER) u. Nanny
(GER) v. Law Society (USA). Eig. P.J. Jonkhart, Hechtel.
BB090017 Zuzu Angel (IRE), schimmel merrie, geb. 12 februari 2009, v. Clodovil (IRE) u. Zither (GB)
v. Zafonic (USA). Eig. Stal Scheveningen, Nootdorp.

FROM GREAT BRITAIN/IRELAND
BB130019 Divisionist (GB), bruine hengst, geb. 23 januari 2013, v. Oasis Dream (GB) u. Exemplify
(GB) v. Dansili (GB). Eig. The Dutch Master Stables, Rijkevoort.
BB140003 Dreamorchid (IRE), donkerbruine merrie, geb. 16 februari 2014, v. Dream Ahead (USA) u.
Dark Orchid (GB) v. Shamardal (USA). Eig. Stal Carpe Diem, Beugen.
BB130021 Kuantan (GB), bruine ruin, geb. 21 maart 2013, v. Acclamation (GB) u. Gay Mirage (GER)
v. Highest Honor (FR). Eig. Stal Thehappyfew, Oudewater.
BB120043 Marlot (GB), vos ruin, geb. 28 maart 2012, v. Mount Nelson (GB) u. Photographie (USA) v.
Trempolino (USA). Eig. B. Hermans, Boxmeer.
BB130005 Naqdy (GB), bruine ruin, geb. 19 maart 2013, v. Aqlaam (GB) u. Shuhra (IRE) v. Marju
(IRE). Eig. The Dutch Master Stables, Rijkevoort.
BB130020 Naziba (IRE), schimmel merrie, geb. 19 april 2013, v. Zebedee (GB) u. Nashaat (GB) v.
Redoute's Choice (AUS). Eig. The Dutch Master Stables, Rijkevoort.
BB010088 Philly Dee (GB), bruine merrie, geb. 27 maart 2001, v. Bishop of Cashel (GB) u. Marbella
Beach (IRE) v. Bigstone (IRE). Eig. E.M. Verheij, Den Haag.
BB100053 Royal Acquisition (GB), bruine ruin, geb. 2 april 2010, v. Royal Applause (GB) u. Flavian
(GB) v. Catrail (USA). Eig. Hugo Peeters Racing, Boxmeer.
BB100054 Showtime Star (GB), bruine ruin, geb. 17 maart 2010, v. Byron (GB) u. Piddies Pride (IRE)
v. Indian Lodge (IRE). Eig. mw. B. Willemstijn, Voorburg.
BB130018 Tikthebox (IRE), bruine ruin, geb. 22 april 2013, v. Approve (IRE) u. Nicene (USA) v.
Pulpit (USA). Eig. Ruitershop Boxmeer Race Horses, Boxmeer.
BB070042 Yard of Ale (GB), vos ruin, geb. 7 maart 2011, v. Compton Place (GB) u. Highly Liquid
(GB) v. Entrepreneur (GB). Eig. Stal Scheveningen, Nootdorp.
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2016 EXPORTS

TO BELGIUM
Classic Cornet
Cratos
Naaseh (GB)
Seal Rock (GB)

TO FRANCE
Alfieri (FR)
Blazing Beauty (GER)
Fawley (IRE)
Flavio Forte (GER)
Lykastos (IRE)
My Lucky Beyra (FR)
Rip’s Maedel (IRE)
Rougeoyant (FR)
Super Nothing (IRE)

TO GERMANY
Cheviot (USA)
Ferro Sensation (GER)
Zuzu Angel (IRE)

ADDENDA
None

