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DE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 
Afstamming:  bloedverwantschap in dalende lijn; 
 
Bijboek:  boek voor paarden, die niet opgenomen zijn of kunnen wor- 

den in één van de Stamboeken van de N.D.R. en niet opgenomen 
zijn in een erkend stamboek voor Dravers of Vol- 
bloeds, maar wel voldoen aan de criteria voor het ras; 

 
Dekking:  Het inbrengen van sperma in het geslachtsorgaan van een 
   merrie; 
 
DIO-formulier: Dek-Inseminatie-Overeenkomst. Door de N.D.R. ter be- 
   schikking gestelde formulieren voor melding van dekking 
   van de merrie en geboorte van het veulen; 
 
Embryotransplan- handeling waarbij een embryo op kunstmatige wijze gewonnen 
tatie:  wordt uit een donormerrie en geïmplanteerd wordt in de 
   baarmoeder van een ontvangstmerrie; 
 
Erkend stamboek: stamboekorganisatie, die naar het oordeel van de N.D.R. 
   op advies van de Stamboekcommissie een correcte stamboek- 
   huishouding voert voor, dan wel het ras Dravers, dan wel het 
   ras Volbloeds en overeenkomstig  haar nationale wet-en re- 
   gelgeving terzake, door de EU is erkend en voorkomt op de 
   daartoe door de EU verstrekte lijst van erkende fokkerijor- 
   ganisaties; 
 
EU-erkend stam- op basis van Europese richtlijnen door de nationale wetgever  
boek:   erkende fokkerijorganisatie; 
 
Fokpremie:  recht van de fokker op in het Registratie- en Stamboek 

Reglement vastgesteld percentage van het gewonnen prijzen- 
geld door een produkt, die op zijn naam in één van de 
Stamboeken Nederlandse Paarden is opgenomen; 

 
 
Geboortebericht: laatste onderdeel van het DIO-formulier voor aanmelding van 
   het veulen bij de N.D.R.; 
 
Hengst:  mannelijk paard met hormoonproducerende testikels; 
 
Internationaal  overeenkomst gesloten door landen vertegenwoordigd in de  
Agreement on UET over stamboek en sportzaken; 
Trotting Races 
 
Merrie:  vrouwelijk paard; 
 
Natuurlijke dek- inbrengen van sperma in het geslachtsorgaan van de merrie 
king:   door de hengst; 
 
Opnemen in het registreren van gegevens van Dravers in één 
Stamboek:  van de Stamboeken of registers van de N.D.R.; 
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Predikaat:  aan een paard toegekende onderscheiding; 
 
Produkt:  nakomeling; 
 
Registreren: vastleggen van de gegevens van een paard; 
 
Ruin:   mannelijk paard zonder hormoonproducerende testikels; 
 
Stamboek:  onderdeel van de N.D.R. aangaande stamboekzaken; 
 
Uitvoercerti- officieel document dat wordt gebruikt tussen Stamboek-en 
ficaat:  sportorganisaties voor de overdracht van bij het paard be- 
   horende gegevens; 
 
Union Européenne Europese overkoepelende organisatie voor sport en fokkerij 
du Trot (U.E.T.): voor Draverpaarden; 
 
Veulen:  benaming van paarden gedurende het jaar van geboorte; 
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ALGEMEEN 
Artikel 1 
I Het Stamboek- en Registratie Reglement Dravers is van toepassing op alle  

deelnemers aan de fokkerij van Dravers.  
II De N.D.R. heeft de mogelijkheid, gehoord de desbetreffende 

Stamboekcommissie, dispensatie te verlenen van de in dit reglement 
opgenomen bepalingen voor zover deze niet in strijd zijn met de Statuten 
en de doelstelling zoals bedoeld in artikel 6.    

III In aanvulling op het bepaalde in artikel 52 van het Deelnemers Reglement  
is de Stamboekcommissie bevoegd zelfstandig heffingen op te leggen tot 
een bedrag van € 1.000 per zaak bij het niet naleven van bepalingen, 
zoals vermeld in het Stamboek- en Registratie Reglement Dravers, voor 
zover deze geen strafbaar feit opleveren, dan wel een overtreding wordt 
begaan die op grond van het bepaalde in artikel 3, lid IV intrekking van 
het recht op fokpremie tot gevolg heeft. 

IV Van hetgeen van belang is voor de fokkers, wordt mededeling gedaan  
in het Officieel Bulletin. 

V Als fokkers worden beschouwd eigenaren -welke als lid zijn ingeschreven 
in het Register van Deelnemers, zoals bedoeld in artikel 2, lid X van het 
Deelnemers Reglement- van in één van de Stamboeken, of het Register 
ingeschreven merries en/of hengsten die op grond van het bepaalde in 
artikel 24, lid II van het Deelnemers Reglement voor de fokkerij worden 
benut. 

VI De Stamboekcommissie bepaalt in overleg met de N.D.R. de bestemming van 
aan de Stamboeken toegekende subsidies. 

VII Het Bestuur benoemt een Secretaris van het Stamboek. Hij wordt beschouwd 
als een functionaris van de N.D.R. Hij is verantwoordelijk voor het 
aanleggen en zorgvuldig bijhouden van de Stamboeken, Bijboeken 
en Registers en draagt er zorg voor dat alle daarbij behorende werkzaam- 
heden, zoals in de reglementen omschreven, worden verricht. 
De Stamboekcommissies treden op als adviseur van de Secretaris en wonen 
in deze hoedanigheid de vergaderingen van het Stamboek bij. 

DE TUCHTRECHTSPRAAK 

ALGEMEEN 
Artikel 2 
I Personen, die ingevolge het bepaalde in artikel 2, lid 1, onder f. en g.  

van het Deelnemers Reglement worden beschouwd als deelnemer aan  de 
fokkerij, vallen onder de tuchtrechtspraak van de N.D.R..   

II Deelnemers aan de fokkerij zijn gehouden aan naleving van de reglementen 
van de N.D.R. en daarop betrekking hebbende voorschriften en onthouden 
zich van het verrichten van of medewerken aan handelingen, die de 
zuiverheid van registraties in de Stamboeken, en het Register in de meest 
uitgebreide zin aantasten of zouden kunnen aantasten. 

UITSLUITING 
Artikel 3 
I Uitsluiting van deelneming aan de fokkerij is een straf, die verbiedt om 

met paarden aan de fokkerij deel te nemen. 
II Het tijdelijk of blijvend uitsluiten van deelname aan de fokkerij wordt 

opgelegd in de volgende gevallen: 
 a.  het als eigenaar met opzet plegen of nalaten van handelingen, dan  
   wel verstrekken van gegevens, die registratie van onjuiste gege- 

vens bij inschrijving van een paard in één van de Stamboeken, of 
het Register tot gevolg hebben c.q. kunnen hebben, dan wel pogingen 
daartoe onderneemt; 
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 b. het als eigenaar van een dekhengst met opzet plegen of nalaten van  
handelingen, dan wel verstrekken van gegevens, die registratie van 
onjuiste gegevens bij inschrijving van een paard in één van de 
Stamboeken, of het Register tot gevolg hebben c.q. kunnen hebben, 
dan wel pogingen daartoe onderneemt; 

 c. het medewerken of begunstigen van handelingen, zoals bedoeld onder  
a.en b. 

d. Het als eigenaar van een fokdier niet mee willen werken aan een 
keuring dan wel onderzoek, dat door het stamboek nodig geacht wordt 
om te voldoen aan de bepalingen zoals vastgelegd in art. 1 van het 
Huishoudelijk reglement. 

III Het is niet toegestaan een persoon, die is uitgesloten in welke vorm ook  
gelegenheid te verschaffen enigerlei handelingen te plegen, die hem uit 
hoofde van de aan hem opgelegde straf is verboden. 

IV Een uitgesloten persoon verliest aanspraak op zijn vergunning c.q. ver- 
leende toestemming tot deelneming aan de fokkerij en het recht op fok- 
premies, zoals bedoeld in artikel 23, gedurende de periode dat de uit- 
sluiting van kracht is. 

V Uitsluiting ontheft betrokkene niet van enige ten opzichte van de N.D.R.
 reeds bestaande verplichtingen. 

DISKWALIFICATIE VAN PAARDEN   
Artikel 4 
I Een paard is gediskwalificeerd, indien het tijdelijk of blijvend is 

uitgesloten van deelname aan de fokkerij. 
II Diskwalifikatie kan zich gelijktijdig uitstrekken tot alle paarden van  

dezelfde eigenaar of deelgenootschappen. 
III Een deelnemer, die voor de diskwalifikatie verantwoordelijk wordt ge-  

steld, wordt gestraft. 
IV Diskwalificatie en de reden daarvan wordt in het Officieel Bulletin  

gepubliceerd en tevens in het Stamboek aangetekend. 
V Paarden, die geheel of gedeeltelijk toebehoren aan een persoon die is  

uitgesloten, worden voor gebruik in de fokkerij gediskwalificeerd voor de 
duur van de uitsluiting. 

OVERSCHRIJVING VAN EEN PAARD 
Artikel 5  
I Overschrijving van een paard of een deel van een paard, zoals bedoeld 

in Artikel 4 lid V kan niet onder voorwaarden zoals bedoeld in artikel 15 
van het Deelnemers Reglement geschieden. Uitgezonderd hiervan zijn 
voorwaarden, die naar aanleiding van eerdere overschrijvingen nog op het 
desbetreffende paard rusten. 

II Overschrijving van een paard kan alleen geschieden, nadat de persoon 
(koper en/of verkoper), die is uitgesloten aan al zijn financiële 
verplichtingen jegens de N.D.R. heeft voldaan. 

III Verhuur van een paard, zoals bedoeld in Artikel 4 lid V is niet 
mogelijk. 
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HET STAMBOEK REGLEMENT 

DOELSTELLING 
Artikel 6 
De Stamboeken, en het Register vormen onderdeel van de N.D.R- organisatie en 
hebben, naast het registreren van alle stamboekgegevens ten doel, de 
bevordering van de belangen van de Drafsport, in het bijzonder door de 
kwaliteit van Dravers door middel van fokkerij te verbeteren, hierbij mag er 
tussen (aspirant-)leden en/of (aspirant-)aangeslotenen niet worden 
gediscrimineerd. 

DE ORGANISATIE 

STAMBOEKCOMMISSIE 
Artikel 7 
I Op grond van het bepaalde in artikel 17 punt 1. van de Statuten is er een 

Stamboekcommissie voor Dravers, benoemd op de wijze, zoals bepaald in 
artikel 17 punt 2 van de Statuten. 

II De Stamboekcommissie bestaat uit tenminste drie leden. 
III De leden van de Stamboekcommissie wijzen uit hun midden een Voorzitter 
 aan. 
IV Ambtshalve wordt als adviseur aan de Stamboekcommissies toegevoegd de 

door de N.D.R. benoemde Secretaris van het Stamboek. 
V De leden van de Stamboekcommissie worden benoemd voor een periode van 
 drie jaar. Aftredende leden zijn, volgens een van tevoren vastgesteld 
 rooster van aftreden, terstond herbenoembaar. De zittingsperiode van  
 een tussentijds benoemd lid eindigt op het tijdstip, waarop de 

zittingsduur van het lid, waarvoor het in de plaats is gekomen, geëindigd 
zou zijn. 

VI Het lidmaatschap van de Stamboekcommissies eindigt: 
a. door overlijden; 
b. door opzegging als lid van de commissie; 
c. door uitsluiting op grond van het bepaalde in artikel 3 van dit 

Reglement en artikel 55 van het Algemeen Wedstrijd Reglement; 
d. door schorsing op grond van het bepaalde in artikel 44 van het 

Deelnemers Reglement; 
e. door uitschrijving uit het Register van Deelnemers, zoals bedoeld in 

artikel 2 van het Deelnemers Reglement. 
 

BESLUITVORMING 
Artikel 8 
Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Besluiten kunnen slechts 
worden genomen, indien meer dan de helft van het aantal leden van de Stamboek- 
commissie aanwezig is. Bij staking van de stemmen, waar het zaken betreft, 
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen, waar het 
personen betreft, beslist het lot. 
 

KOSTEN 
Artikel 9 
De kosten van opneming in één van de Stamboeken, Bijboeken of het Register van 
de N.D.R. en voor de afgifte van uitvoercertificaten worden door de N.D.R. 
vastgesteld en gepubliceerd in het Officieel Bulletin na advies te hebben 
ingewonnen bij de Stamboekcommissies.       
 

 



Registratie- en Stamboek reglement dravers definitief 04-06-2019 7

DE STAMBOEKEN 

INDELING STAMBOEKEN 
Artikel 10 
I De boeken die worden bijgehouden voor het Drafwezen zijn: 
  a. Stamboek Nederlandse Dravers; 
  b. Stamboek Buitenlandse Dravers.  
 

STAMBOEKEN  
AFDELING DRAFWEZEN 
Artikel 11 

 A. STAMBOEK NEDERLANDSE DRAVERS. 
Hierin worden opgenomen de produkten afstammende van moeders, die 
zijn opgenomen in het Stamboek Nederlandse Dravers of in het 
Stamboek Buitenlandse Dravers, zoals bedoeld onder b. en van  
vaders, die op grond van het bepaalde in artikel 23 toestemming 
hebben verkregen dekdiensten te verrichten en zijn opgenomen in één 
van de beide Stamboeken of in een Stamboek van een erkende 
buitenlandse organisatie, alsmede de produkten, zoals bedoeld in 
artikel 13. 

 B. STAMBOEK BUITENLANDSE DRAVERS. 
Hierin worden opgenomen Dravers in Nederland ingevoerd, die 
blijkens de gegevens op het uitvoercertificaat zijn opgenomen in 
het Stamboek van hun geboorteland, mits wordt voldaan aan het 
bepaalde in artikel 14. 

 

OPNAME IN DE STAMBOEKEN OF REGISTER 
Artikel 12 
Opname van een produkt in het Stamboek Nederlandse Dravers vindt slechts plaats 
indien: 

a. het produkt voorkomt uit een natuurlijke dekking of inseminatie 
waarvoor een geldig dekbewijs is afgegeven en een geboortebericht 
wordt overgelegd. 
Ingeval de natuurlijke dekking, dan wel de inseminatie in het 
buitenland overeenkomstig heeft plaatsgevonden door een aldaar 
goedgekeurde hengst, opgenomen in het Stamboek van de 
desbetreffende door de N.D.R. erkende buitenlandse organisatie, 
moet daarvoor een geldig dekbewijs in het buitenland zijn 
afgegeven; 

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

c. voor zover van toepassing aan de hand van al dan niet op aanwij- 
zing van de N.D.R., door de Stamboekcommissie voorgeschreven 
controlemaatregelen is komen vast te staan, dat de afstamming van 
het produkt overeenstemt met de op de bescheiden, zoals in dit 
reglement bedoeld, vermelde afstammingsgegevens;  

d. de financiële verplichtingen voortvloeiende uit de opneming in 
één van de Stamboeken zijn nagekomen; 

e. de identiteit van het te registreren veulen door middel van een  
afstammingscontrole via D.N.A.-onderzoek en/of een bloedgroepen- 
onderzoek door de N.D.R. is vastgesteld en het produkt voorzien is 
van een identificatietransponder en een signalementschets is 
opgemaakt. 
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BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE OPNEMING IN HET STAMBOEK OF 
REGISTER 
Artikel 13  
In afwijking van het bepaalde in artikel 11, onder a. en artikel 12 wordt in 
het Stamboek Nederlandse Dravers opgenomen het produkt dat: 

a. in zijn geboortejaar met de moeder is ingevoerd; 
b. in zijn geboortejaar zonder moeder is ingevoerd, indien de moeder, 

die opgenomen was in een Stamboek van de N.D.R. ter dekking naar 
het buitenland was gezonden en daar is gestorven voordat het veulen 
was ingevoerd. 

 

OPNAME IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN 
Artikel 14 
I Opname van een paard in het Stamboek Buitenlandse Dravers vindt slechts 

plaats, indien de volgende bescheiden bij het Secretariaat van het 
Stamboek zijn ingeleverd: 
a. een uitvoercertificaat, afgegeven door een erkende buitenlandse 

organisatie; 
b. een bewijs, afgegeven door de corresponderende erkende buiten- 

landse organisatie, dat het paard niet is gediskwalificeerd; 
c. voor zover van toepassing, een paardenpaspoort bij opname in het 

Stamboek is overgelegd. 
II Het ingevoerde paard moet volledig overeenkomen met alle op het  

buitenlands uitvoercertificaat, de identiteitschets en/of het bij het 
paard behorende paspoort vermelde gegevens. 

III De Stamboekcommissie kan bovendien alle inlichtingen en de overlegging 
van die stukken verlangen, die zij voor de juiste registratie meent nodig 
te hebben. 
De Stamboekcommissie kan bepalen dat de identiteit van buitenlandse 
paarden door middel van bloedgroepen- en/of DNA-onderzoek wordt vastge-
steld ter controle van de gegevens. 

IV Aan paarden, die worden aangeboden voor opname in het Stamboek Buiten- 
landse Dravers, kunnen door de Stamboekcommissie nadere eisen worden 
gesteld, die jaarlijks in het Officieel Bulletin gepubliceerd worden. 

 

VERWIJDERING UIT DE STAMBOEKEN OF REGISTER 
Artikel 15 
I Ingeval bij wijze van maatregel een paard uit het Stamboek, of het 

Register wordt verwijderd kan de eigenaar van het paard 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 De Secretaris van het Stamboek heeft de mogelijkheid, in overleg met de  
Stamboekcommissie, bij wijze van maatregel een paard uit één van de 
Stamboeken, of een Register te verwijderen indien: 
a. er sprake blijkt te zijn van valsheid in geschrifte; 
b. er wordt aangetoond dat een paard op onjuiste wijze in het Stam- 

boek, of Register is opgenomen; 
c. er sprake blijkt te zijn van onjuiste gegevensverstrekking door een 

geregistreerde eigenaar of een buitenlandse organisatie; 
d.  een eigenaar weigert medewerking te verlenen, binnen een door het  

Stamboek bepaalde tijd, aan een signalementscontrole, een identi- 
teitscontrole door middel van DNA- of bloedgroepenonderzoek en 
controle door middel van de geïmplanteerde identificatietrans- 
ponder door de N.D.R.; 

e. het desbetreffende paard niet het geregistreerde paard blijkt te  
zijn. 
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Indien op grond van het bepaalde onder a. tot en met e. een paard uit het 
Stamboek, of een Register wordt verwijderd wegens opzet, schuld of grove 
onachtzaamheid, legt de Secretaris van het Stamboek de zaak ter verdere 
behandeling voor aan het Tuchtcollege. 

III Eenmaal uit het Stamboek, of een Register verwijderde paarden kunnen 
daarin niet meer worden opgenomen, tenzij naar het oordeel van de 
Stamboekcommissie 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 een door betrokkene bij het Tuchtcollege aangetekend 
bezwaar blijkt, dat de maatregel op onjuiste gronden is genomen.  

DE REGISTERS  
Artikel 16 
 Het Register dat wordt bijgehouden is het Nederlands Trotteur Francais 

Register. Hierin worden opgenomen de producten afstammende van moeders, 
die zijn 

opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Dravers en en van  vaders, die op 
grond van het bepaalde in het reglement du stud-book du trotteur 
Français van de Société d’Encouragement a l’élevage du Cheval Français, 
toestemming hebben verkregen dekdiensten te verrichten  
De aanvullende voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in het 

reglement du stud-book du trotteur Français van de Société 
d’Encouragement a l’élevage du Cheval Français. 

 - De in dit register opgenomen nakomelingen krijgen de toe- 
voeging TF achter hun naam. 

 
DE LEEFTIJD VAN PAARDEN 
Artikel 17 
De leeftijd van een paard wordt gerekend vanaf de 1e januari van zijn geboor- 
tejaar. 

DE IDENTITEITSPAPIEREN EN MUTATIES 
 

BEWIJS VAN INSCHRIJVING EN PASPOORT 
Artikel 18 
I De Secretaris van het Stamboek geeft een Bewijs van Inschrijving en 

Paspoort af van elk in één van de Stamboeken, Bijboeken of Register, 
ingeschreven paard aan degene, op wiens naam het paard in het Stamboek,  
of Register staat ingeschreven. Dit Bewijs van Inschrijving en Paspoort 
is slechts geldig voor degene, die als eigenaar staat inge- schreven. Het 
Bewijs van Inschrijving en het Paspoort is eigendom van de N.D.R. en moet 
op eerste aanvrage aan de daartoe vanwege het Stamboek aangewezen 
functionaris worden getoond. 
II Bij verkoop van een Draver moet het Bewijs van Inschrijving aan de 
Secretaris van het Stamboek worden toegezonden. Behoudens ingeval van 
verkoop zonder papieren, zoals bedoeld in lid III, moet het Bewijs van 
Inschrijving zijn vergezeld 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. 

 



Registratie- en Stamboek reglement dravers definitief 04-06-2019 10

 
III Eigenaren - verkopers van paarden, ingeschreven in één van de Stamboe- 

ken Dravers, zoals bedoeld in artikel 11, ad. a. en ad. b. - zijn 
verplicht een verkoop zonder papieren - waaronder wordt verstaan de 
verkoop van een paard, waarbij de verkoper het Bewijs van Inschrijving 
aan de koper wenst te onthouden - schriftelijk kennis te geven aan de 
Secretaris van het Stamboek onder bijvoeging van het Bewijs van 
Inschrijving. 

IV Van de afmelding van een paard wordt aantekening gehouden. 
V Van paarden, ten aanzien waarvan aantekening is gehouden zoals bedoeld in 

lid IV, zullen geen afstammelingen worden opgenomen in één van de 
Stamboeken. 

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

DE MUTATIES 
Artikel 19 
Van paarden, die gestorven zijn, moet door de eigenaar terstond opgave worden 
gedaan aan de Secretaris van het Stamboek en het Bewijs van Inschrijving aan 
het Stamboek worden teruggezonden.  
Indien de kleur of de kentekenen van een ingeschreven paard anders zijn, dan 
vermeld op het Bewijs van Inschrijving en het Paspoort of indien een hengst 
gecastreerd is, moet daarvan terstond opgave worden gedaan aan de Secretaris 
van het Stamboek met gelijktijdige terugzending van het Bewijs van Inschrij- 
ving en het bij het paard behorende Paspoort. 

DE NAAMGEVING 

NAAMGEVING 
Artikel 20 
I Voor ieder paard moet - uiterlijk op 1 april van jaar waarin een produkt 

2 jaar is geworden - een naam worden opgegeven. 
II Het Stamboek stelt met betrekking tot de naamgeving van paarden regels 

vast. Namen die niet in overeenstemming zijn met deze regels worden niet 
geregistreerd. 

III De in lid II bedoelde regels worden jaarlijks in het Officieel Bulletin 
vermeld. 

IV Namen kunnen worden geweigerd. 
V Het Stamboek kan, in bijzondere gevallen, ambtshalve een naam wijzigen. 
VI Het Stamboek kan, tegen door de N.D.R. vast te stellen 

kosten, op schriftelijke aanvraag van de eigenaar een draver van naam 
wijzigen, op voorwaarde, dat het niet aan de wedstrijdsport heeft 
deelgenomen.  
De naam van een in het Stamboek Buitenlandse Dravers opgenomen paard 
wordt alleen gewijzigd indien uit een schriftelijke verklaring afge- 
geven door de erkende Stamboekorganisatie van het land van herkomst 
blijkt dat daartegen geen bezwaar wordt gemaakt.  
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STOETERIJNAAM 
Artikel 21 
I Fokkers kunnen na toestemming van de N.D.R. 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 plaatsgevon- 
den. 

DE FOKPREMIES 
Artikel 22 
I Fokpremies zijn de bedragen in geld, toegekend aan de fokker(s) van de 

winnaars en van de paarden, waaraan plaatsgelden zijn toegekend en die 
volgens het bepaalde in lid III voor deze premies in aanmerking komen. 

II De N.D.R. kan bepalen dat aan fokkers van paarden, zoals bedoeld  
in lid III, die in het buitenland prijzengeld winnen, fokpremies worden 
uitgekeerd.   

III Fokpremies worden toegekend aan fokkers van paarden: 
a. waarvan de moeder op het tijdstip van geboorte van het produkt was 

opgenomen in het Stamboek of het Nederlands Trotteur Français 
Register en deze moeder op dat tijdstip op naam van een in het 
Registers van Deelnemers, zoals bedoeld in artikel 2, lid II van 
het Deelnemers Reglement ingeschreven eigenaar stond geregistreerd. 
Het paard moet opgenomen zijn in het Stamboek Nederlandse Dravers 
of het Nederlands Trotteur Français Register; 

b. die bij voet als veulen zijn ingevoerd en de moeder op het tijdstip 
van de geboorte van het veulen en de moeder zowel het veulen op het 
tijdstip van invoer op naam van een in het Register van Deelnemers, 
zoals bedoeld in artikel 2, lid II van het Deelnemers Reglement 
ingeschreven eigenaar stonden ingeschreven, met dien verstande, dat 
zowel de moeder als het veulen, na de geboorte van het veulen niet 
van eigenaar zijn gewisseld.  
Het paard moet opgenomen zijn in het Stamboek Nederlandse Dravers; 

IV De hoogte van de fokpremies bedraagt 10 procent van het prijzengeld. De 
toepassing van de bepalingen voor wat betreft de toekenning van 
fokpremies aan fokkers van paarden, die in het buitenland aan wedstrijden 
hebben deelgenomen, worden door de N.D.R. bepaald en jaarlijks in het 
Officieel Bulletin gepubliceerd. 

V De aanspraken van de fokker op fokpremies gaan over op zijn erven 
krachtens erfstelling of legaat. Andere overdracht en overgang van deze 
aanspraken is niet mogelijk. 

VI Indien een fokker, ingevolge het bepaalde in artikel 3, lid IV, zijn  
aanspraak op fokpremies verliest, vervallen de fokpremies die zouden zijn 
uitgekeerd. 

VII Uitkering van fokpremies vindt uitsluitend plaats over in langebaan-
wedstrijden en middenafstandswedstrijden gewonnen prijzengelden. 
Bij toekenning van fokpremies worden paarden die niet voor fokpremie in 
aanmerking komen buiten beschouwing gelaten, tenzij anders is bepaald, 
waarvan mededeling is gedaan in het Officieel Bulletin.  

VIII Over geschillen omtrent het ontvangen van fokpremies, beslist de N.D.R.  
in hoogste instantie na overleg met de Stamboekcommissie te hebben 
gepleegd. 
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DE DEKKINGEN, KUNSTMATIGE INSEMINATIE EN EMBRYOTRANSPLANTATIE 

DEKKINGEN 
Artikel 23 
I Aanvragen voor het ter dekking stellen van een hengst moeten vóór  

1 juni in het jaar van dekking bij de Secretaris van het Stamboek worden 
ingediend. De aanvraag dient te geschieden voordat de hengst ter dekking 
gesteld wordt. 

II Een hengst mag niet ter dekking worden gesteld, alvorens te zijn 
onderworpen aan een veterinair onderzoek, waarbij tevens een onderzoek  
wordt ingesteld naar eventuele erfelijke gebreken. Dit onderzoek vindt 
plaats op een daartoe door de N.D.R. aangewezen instituut voor 
Diergeneeskunde. 

III Alvorens een hengst ter dekking wordt gesteld, moet in aanvulling op het 
onderzoek, zoals bedoeld in lid I, een spermaonderzoek en 
röntgenologisch onderzoek plaats te vinden. Hetzelfde geldt voor andere 
- door de Stamboekcommissie nader te bepalen - onderzoeken. Onderzoeken 
moeten voor aanvang van het dekseizoen uitgevoerd zijn en zijn 
gepubliceerd. 

IV Dekkingen moeten binnen 4 weken te zijn gemeld bij de het 
Stamboek. Dekkingen zullen worden geregistreerd, indien deze worden 
aangemeld door middel van het door de N.D.R. beschikbaar gesteld DIO-
formulier (Dek-Inseminatie-Overeenkomst). 

V Voor een aanvraag tot dekking in het buitenland moet een tijdelijk  
uitvoercertificaat worden aangevraagd. 

KUNSTMATIGE INSEMINATIE 
Artikel 24 
I Toepassing van K.I. door middel van vers- of diepvriessperma van niet  

in Nederland gestationeerde hengsten, behoeft jaarlijks de toestemming 
van de Stamboekcommissie Dravers. Van de verleende toestemming wordt 
publikatie gedaan in het Officieel Bulletin. 

II Bij invoer van sperma uit het buitenland moet een verklaring worden 
overgelegd van de erkende organisatie van het land van herkomst, 
bevattende een bevestiging van de identiteit van het sperma. In deze 
verklaring moet tevens het bloedgroepenpatroon en/of DNA-onderzoek van de 
desbetreffende hengst te zijn opgenomen. 

III Vorenstaande bepalingen gelden als toevoeging op de wettelijke voor- 
schriften en voorwaarden op het gebied van K.I. bij paarden. 

EMBRYOTRANSPLANTATIE 
Artikel 25 
I Voor toepassing van embryotransplantatie (verder te noemen E.T.) moet 

jaarlijks toestemming worden verkregen van het Stamboek. 
II Een aanvraag tot E.T. wordt slechts in behandeling genomen, indien 

daartoe een door het Stamboek afgegeven standaardformulier volledig 
ingevuld en ondertekend aan de Stamboekcommissie Dravers ter beoordeling 
wordt overgelegd. 

III Er komt per merrie maximaal één veulen per jaar voor registratie in het 
Stamboek in aanmerking, dit met inachtneming van het bepaalde in lid I 
en lid IV, ongeacht of het veulen door middel van embryotransplantatie, 
een natuurlijke dekking, dan wel K.I. verwekt is. 

 Registratie van meer veulens per jaar is alleen mogelijk door een 
natuurlijk voldragen tweelingdracht van een fokmerrie. 
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IV Een donormerrie wordt beschouwd te zijn als een gedekte merrie en als 

gevolg daarvan overeenkomstig het bepaalde in artikel 33, lid I, ad. c 
en ad d. van het Algemeen Wedstrijd Reglement ingaande het tijdstip 
waarop de embryotransplantatie is uitgevoerd niet langer aan het 
koerswezen kunnen deelnemen. Het overige in ad. c. bepaalde is bij 
embryotransplantatie eveneens van toepassing zodra blijkt dat de 
transplantatie niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd. 

V Van ieder door middel van E.T. geboren veulen wordt door vaststelling 
van het bloedgroepen patroon en/of DNA-onderzoek de afstamming  
gecontroleerd. 

 De kosten van dit onderzoek komen ten laste van de eigenaar van de 
donormerrie. 

VI Van een als embryo getransplanteerde draver wordt op de stamboekpapieren 
de tekst “E.T.” vermeld. 

VII Als fokker van het veulen wordt de eigenaar die op het moment van de 
geboorte eigenaar is van de donormerrie beschouwd. 

 Is de donormerrie voor de geboorte van het veulen gestorven dan wordt 
als fokker aangemerkt de eigenaar die als laatste eigenaar van deze 
merrie bij de N.D.R. staat geregistreerd.   

VIII Een donormerrie kan na 31 december van het geboortejaar van haar E.T. 
veulen definitief worden uitgevoerd. 

KLONEN EN GENETISCHE  MANIPULATIE 
 
Artikel 26 
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 van 

kunstmatige veranderingen in het genetische materiaal, is niet 
toegestaan. 
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DE PREDIKATEN 

PREDIKAAT "ELITE" 
Artikel 27 
I Aan fokmerries, geboren na 1945, kan het predikaat "Elite" wor- 

den toegekend. 
De nakomelingen van deze merries moeten opgenomen zijn in het Stamboek 
Nederlandse Dravers. Beoordeling vindt plaats op basis van de produkten, 
opgenomen in het Stamboek Nederlandse Dravers. Deze produkten mogen wel 
in het buitenland gelopen hebben en ook naar het buitenland uitgevoerd 
zijn. 

II Op basis van de werkelijke winsom van de nakomenlingen worden punten  
toegekend per merrie. Fokmerries, die volgens dit puntensysteem op basis 
van nakomelingen 15 of meer punten scoren, krijgen het predikaat 
"Elite". 

III De toekenning van punten vindt plaats volgens de navolgende door 
nakomelingen gewonnen bedragen aan prijzengelden, zoals deze in de 
werkelijke winsom zijn opgenomen. 

  €   5.500 tot €  11.000 1 punt 
  €  11.000 tot €  22.000 2 punten 
  €  22.000 tot €  45.000 3 punten 
  €  45.000 tot €  90.000 4 punten 
  €  90.000 tot € 180.000 5 punten 
  € 180.000 tot € 270.000 6 punten 
  € 270.000 tot € 360.000 7 punten 
  € 360.000 tot € 450.000 8 punten 
  € 450.000 of hoger   9 punten. 

  

 


