
 

 



 

 

 

Voorwoord 

 
2019 is het jaar van de 50

e
 editie van de Zeeuwse Dag van het Paard en dat is zeker een felicitatie 

waard! Want u zult het ermee eens zijn dat dit een gedenkwaardig jubileum is van een prachtig en 
succesvol evenement. Een evenement dat inmiddels een traditie is geworden en sinds 2015 op het 
terrein aan de Bredeweg in Oosterland plaatsvindt. En dat is iets waarop wij als commissaris van de 
Koning van Zeeland en als burgemeester van Schouwen-Duiveland natuurlijk enorm trots zijn.  
 
Deze editie van de Zeeuwse Dag van het Paard is niet alleen bijzonder vanwege het 50-jarig jubileum. 
Dit jaar is de organisatie bijzonder vereerd H.K.H. Prinses Beatrix te mogen verwelkomen. Het is alom 
bekend dat de Prinses een voorliefde voor paarden heeft. Het programma en alle activiteiten zullen 
haar dan ook enorm aanspreken! 
 
Naast Prinses Beatrix, kennen paarden en paardensport ontzettend veel andere liefhebbers. Een 
gegeven dat bevestigd wordt door de vele duizenden mensen die elk jaar weer de Zeeuwse Dag van 
het Paard bezoeken. 
Het programma kent traditiegetrouw een aantal vaste onderdelen zoals de demonstraties met 
Shetlanders, Friezen en trekpaarden. Dit jaar heeft de organisatie met veel trots aangekondigd dat ’s 
middags een optreden wordt verzorgd door de Koninklijke Stallen. Een bijzondere aanvulling op een 
fantastisch programma voor jong en oud!  
 
Het zijn evenementen zoals deze die Schouwen-Duiveland en Zeeland op de kaart zetten. De 
Zeeuwse Dag van het Paard is met recht een begrip in de hippische wereld en zowel op sportief als 
cultureel vlak een aanwinst voor het prachtige eiland Schouwen-Duiveland en daarmee ook voor 
Zeeland, maar ook omdat vele deelnemers uit alle delen van Zeeland komen. 
 
Wij feliciteren de organisatie van harte met deze bijzondere jubileumeditie. Ook danken we een ieder 
die keer op keer, op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de 
vele edities van de Zeeuwse Dag van het Paard, een evenement waar iedereen jaarlijks naar uitkijkt. 
De Zeeuwse Dag van het Paard is immers meer dan een evenement, het is een ware belevenis voor 
iedereen en zeker voor alle paardenliefhebbers.  
 
Op naar de volgende 50 edities! 
 
Han Polman Gerard Rabelink,  
Commissaris van de Koning in Zeeland burgemeester van Schouwen-Duiveland 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voorwoord 

De Zeeuwse Dag van het Paard is al vele jaren een evenement waar veel facetten van het paard aan 
de orde komen. De exterieurkeuringen van de diverse rassen is een competitie tussen de fokkers met 
als uiteindelijk doel rasverbetering. En gedurende de gehele dag zijn de gebruikers actief, van jong 
tot ouder, van amateur tot zeer geoefend, van springen, vaardigheid en dressuur tot mennen. 
 
Dit jaar is het feest want we organiseren de Zeeuwse Dag voor de vijftigste keer !  En  wij zijn zeer 
vereerd dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix een deel van ons middagprogramma zal 
bijwonen. In dat showprogramma is er o.a. voor het eerst in Zeeland een presentatie van twee 
aanspanningen van de Koninklijke Stallen en biedt het Koninklijk Fries Paarden Stamboek een 
demonstratie van Phaidra aan. 
 
Vijftig jaar. Door velen is er gedurende al die jaren veel werk verzet. Dankzij hen stonden we er en 
staan we er nog steeds. Enkelen wil ik toch apart noemen. Yolande van Dijk die jaarlijks haar terrein 
beschikbaar stelt en problemen voor ons oplost. De gemeente Schouwen Duiveland met voorop 
burgemeester Rabelink waar we nooit tevergeefs een beroep op doen. En voor deze vijftigste editie 
zijn  we veel dank verschuldigd aan de Provincie Zeeland en, wederom, de gemeente Schouwen 
Duiveland. 
 
Namens het bestuur van de Zeeuwse Dag wens ik iedereen een fijne dag ! 
 
Mat Weststrate, voorzitter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   Erecomité  

 
 

 

Drs J.M.M. Polman 

Commissaris van de Koning in Zeeland 

 

 

Dhr G.C.G.M. Rabelink 

Burgemeester van Gemeente Schouwen-Duiveland 

 

 

Dhr. G.E. Wassenaar 

Kolonel b.d. der Koninklijke Marechaussee 

Voorzitter van Koninklijke Vereniging Het Fries Paarden Stamboek 

 

 

Dhr B.E.A.M Ysebaert 

Erevoorzitter van de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger 

 

 

Mevr. Y.I van Dijk 

Eigenaresse van het evenemententerrein 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STICHTING ZEEUWSE DAG VAN HET PAARD 
Secretariaat: Hoge Duvekotsweg 8 

  4356 RN  OOSTKAPELLE 
   Mobiel: 06 – 53 39 17 13 

Email:  azdebuck@outlook.com 
Bestuur:  
M. Weststrate   Krabbendijke Voorzitter 
      
 
A.Z. de Buck   Oostkapelle Secretaris 
      
 
L. Lemsom   Ellemeet Penningmeester 
      
 
J. Janssen   Vogelwaarde Lid 
      Fries Paarden Stb. 
 
L. van Graefschepe  Eede   Lid 
      Ned. Shetlandpony Stb. 
 
J.W. de Roo   Kapelle Lid 
      Fjorden Paarden Stb. 
 
 
A. Mulder   Tholen  Lid 
      N.R.P.S. 
 
B. van der Wekken  Kerkwerve Lid 
      KVTH 
 
 
A.J. Timmerman  Burgh-Haamstede 

  Lid 
KNHS 

  Springen/Mennen /dressuur 
 
 

M. Coolbergen-Heijboer Sirjansland Adviseur  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Speakers: 
 
Mirjam Geerts   Gilze 
Joop Hanse   Burgh Haamstede 
 
Ringmeesters: 
 
Sam Moens   Aagtekerke 
Ludo Graefschepe  Eede 
Wim Maljaars   Vlissingen 
 
Fotograaf: 
 
Samantha van de Voorde Koudekerke 
www. Samanthafotografie.nl 
 
Hoefsmid: 
 
Marcel en Paul  v d Broeke St. Laurens 
 
Terreincommissie: 
 
M. Weststrate   Krabbendijke 
A.Z. de Buck   Oostkapelle 
L. van Graefschepe  Eede 
 
Veterinair: 

 
DAC Overschelde  Oostkapelle 
 
Hulp bij ongevallen: 
 
E.H.B.O.   Bruinisse 
 
Verkeersregelaars: 
 
Scouting Schout bij nacht Karel Doormangroep, Heinkenszand 

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

 

 



 

 

 

 

SPRING-MEN-& DRESSUURWEDSRIJDEN 

 

 

Microfonisten: M.Geerts-Westrate  Gilze  

   J. Hanse   Burgh Haamstede 

 

Parcoursbouwer: 

Springen:  A. Wattel   Vrouwenpolder 

 

Parcoursbouwer: 

Mini Marathon Chr Provoost   Domburg 

 

Jury  

mini marathon: P.de Jong   ‘s Gravendeel 

   N. Vos    Gapinge 

 

Jury Springen: C. Abrahamse   Serooskerke (W) 

   M. Augustijn   Kortgene 

   N. Vos    Gapinge 

Jury 

Dressuur o/d man:  Y. Schouten   Zaamslag 

    N. Vos   Gapinge  

 

Ringmeesters: S. Moens   Aagtekerke 

   L. Graefschepe  Eede 

 

Wedstrijdsecr: AJ Timmerman  Burgh-Haamstede 

   ajt@hetnet.nl 

 

 

 

Er zal gereden worden onder de reglementen van de K.N.H.S. 

mailto:ajt@hetnet.nl


 

 

Sponsorlijst 2019 Zeeuwse Dag van het Paard 

 

Wij zijn de volgende instanties, personen en bedrijven zeer erkentelijk voor hun bijdrage 

        

Gemeente Schouwen Duiveland Zierikzee 

Provincie Zeeland   Middelburg 

Yolande van Dijk   Oosterland   

Jasperse Praktijk Centrum  Vlissingen    

Stichting Renesse   Renesse   

Gregor Melsen   Strijen    

Boogaard Grondwerken  Kerkwerve   

Stouten Fourage   Bruinisse     

De Reus Aanhangwagens  Nieuwerkerk    

Rabobank Oosterschelde  Goes     

Airpack    Zierikzee    

De Linge    Oostkapelle     

Harry Verkaik    Middelburg  

Fourage  Jacques de Buck  Oostkapelle    

PWG     Goes     

Power Horse Competition  Oostkapelle    

Hoefsmederij van de Broeke  St Laurens    

Oliehandel Dekker   Grijpskerke   

PAC Benelux B.V.   Grijpskerke    

Van der Slikke Rentmeesters  Ellemeet   

Cavalo     Kortgene   

KMWP.    Wilhelminadorp    

Boogert Bouwbedrijf   Oosterland 

Robin Bos    Noordwelle 

Agro Duiveland   Oosterland   

Wielemaker    Middelburg   

Van Langwerden Veevoeders Hengelo    

Bodbijl Diervoeders   Dreischor  

Petra Zanddijk   Sirjansland   

Ed Your Service   Sirjansland   

De Vlieger Tentenbouw  Bruinisse 

De Menner    Barneveld 

Koos Hanse    Sirjansland 

Koen van de Berge   Kerkwerve 

Zeeuwse Dialecten Vereniging Zierikzee 

Loonbedrijf Wilco van der Maas     Oosterland 

 

Vrienden van de Zeeuwse Dag van het Paard    



 

 

 

 



 

 

 

Route beschrijving 

Vanuit Noord Brabant 

Via Knooppunt Hellegatsplein N 59 richting Zierikzee 

Bij afslag Sirjansland bent U bij het evenemententerrein 

Vanuit Zuid Holland 

Zie boven 

Via Brouwersdam ,N57, is niet mogelijk i.v.m. concert at Sea (CAS) 

Vanuit Zeeuws Vlaanderen / Belgie 

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

Bij afslag Sirjansland bent U bij het evenemententerrein 



 

 

Algemene bepalingen en voorwaarden 

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

2. Drinkwater is op het terrein aanwezig. 

3. De inzenders moeten zelf voor voer zorgen. 

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

om de dieren te drenken. 

5. De nummerkaarten dienen goed zichtbaar aangebracht te worden. 

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

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

7. De eigenaren van de  dieren zijn zelf aansprakelijk voor schade aan paarden/pony’s, 

personen en/of goederen. 

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

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

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

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

parkeerwachters strikt op! 

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

website. 

 

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

OVERHEIDINSTANTIES. 

 

METEN IS WETEN 

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

Stelconplaten. 

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

woonboerderij nabij de keuringsring van de Friezen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

VERHUUR GRONDVERZETMACHINES 

 MET OF ZONDER BEDIENING 

VERHUUR KUNSTSTOF EN STALEN RIJPLATEN 

ZAND EN GROND 

 

Kakkersweelweg 2 | 4321 TX Kerkwerve | Tel: 0111 64 3824 |  

Email: info@bogaardgrondwerken.nl 

 

 

 

Verhuur machines en rijplaten 

Bogaard Grondwerken BV verhuurt diverse machines en rijplaten, klik op de foto voor een grote foto 

en beschrijving. 

Al onze machines worden jaarlijks gekeurd op veiligheid en slijtage. Verhuur van machines kan met of 

zonder bediening. Zo nodig kunt u een aanhanger huren om de machine te vervoeren. De machine 

kan ook bij u thuis worden afgeleverd. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR AL UW SPORTPRIJZEN EN 

RELATIEGESCHENKEN 

INDUSTRIEWEG 9 

4338 PR  Middelburg 

0118-633428 

info@verkaik.nl 

 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Power  

    Horse  

       Competition  
                        2019 
 

 

 

Outdoor wedstrijden 

 
4 mei instroomdag , Etten Leur ( Nederland) 

 

8 en 9 juni, Haps (Nederland) 

 

6 en 7 juli, Bilzen (België) 

 

3 en 4 aug, Noordwelle (Nederland) 

 

17 en 18 augustus,  Etten Leur (Nederland) 

 

31 aug en 1 sept, Vrouwenpolder (Nederland) 

 

21 en 22 september, Heeswijk Dinther (Nederland) Finale 

 

Meer informatie 

PHC-coördinator 

Andrie de Buck 

telefoon +31 653391713 

email: azdebuck@outlook.com 

www.powerhorsecompetition.nl 
 

 

 

http://www.powerhorsecompetition.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mennen: úw sport, ons vak! 

De Menner 

Uilebaardlaan 24 

3772 PN Barneveld 

+31(0)655536461 

info@demenner.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@demenner.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  



 

 

NRPS Stamboekbureau 

Postbus 3072 3850 CB ERMELO 

De Beek 125   3852 PL ERMELO 

Telefoonnummer   0577-401150  

Internet   www.nrps.nl 

Email   info@nrps.nl 

Rabobank        NL58 RABO 0107 0932 19 

  

Algemeen Bestuur 

Ronald Funke Küpper  voorzitter 

Liesbeth  Bonder - van Vulpen secretaris 

Bouke Hoving  penningmeester 

Caroline Brandes - van den Akker bestuurslid 

Marjolein Gerritsen  bestuurslid 

Gerrie Hogenbirk  bestuurslid 

Gerard Schuttert  bestuurslid 

 

Afdeling Zeeland / West-Brabant:                

Annet Mulder  bestuurslid   

Kevin Groffen  bestuurslid 

 

Juryleden Oosterland 

Albertine Nannings 

Trudi Houwen 

Gert Teunissen 

 

Meter  

Emiel Hut 

 

Vrijwaring:  



 

 

Op alle door de NRPS georganiseerde evenementen opgenomen in deze publicatie is het 
keuring- en predicatenreglement van toepassing waarin tevens beperkingen van de 
aansprakelijkheid zijn opgenomen. Dit reglement is kosteloos aan te vragen bij het 
secretariaat of te downloaden via: www.nrps.nl ; over nrps, reglementen en statuten, keuring 
en predicatenreglement 

 

 

 

  

http://www.nrps.nl/


 

 

 
   



 

 

Algemene informatie Provinciale keuringen 2019 
 
Belangrijke mededelingen 

Paarden en pony's mogen aan één provinciale keuring per jaar deelnemen. De tijdsindeling 
van elke keuring wordt op de NRPS-website bekend gemaakt. De deelnemers worden 
verzocht tijdig aanwezig te zijn. Voor een vlot verloop van de keuring verzoeken wij u 
ongeveer 15 minuten voor aanvang van de betreffende rubriek, bij de ring te zijn en de 
aanwijzingen van de ringmeester(s) op te volgen. 

Op het secretariaat worden de hoofdstelnummers en de catalogus verstrekt. Eventuele 
openstaande facturen en de kosten voor deelname aan de keuring dienen voor aanvang van 
de keuring voldaan te zijn. 

Organisatie, jury en ringmeesters mogen van de rubrieksvolgorde af wijken indien dit het 
vlotte verloop van de keuring ten goede komt. 

 

Organisatie provinciale keuringen 

De provinciale keuringen worden vrijwel geheel door de besturen van de afdelingen 
georganiseerd. De catalogi worden verzorgd door het secretariaat van het NRPS.  

 

Voorbrenger 

De voorbrenger dient gekleed te zijn in een witte broek, wit shirt: blanco of voorzien van het 
NRPS-logo.  

Het is niet toegestaan plastic of zwepen met daaraan plastic bevestigd te gebruiken bij het 
voorbrengen. Alléén een zweep en/of het zgn. rammeldoosje is toegestaan.  

 

Op de meeste keuringen zijn NRPS-voorbrengers aanwezig. Tijdens de keuring kunt u bij het 
secretariaat aangeven indien u van deze dienst gebruik wilt maken. De kosten kunt u dan 
direct bij het secretariaat voldoen.  

 

Toilettering 

Alle paarden en pony's dienen getoiletteerd en met ingevlochten manen voorgebracht te 
worden, dit geldt óók voor veulens. In het kader van dierwelzijn verwacht het NRPS dat de 
deelnemers aan de keuringen zich conformeren aan de Gids voor Goede Praktijken (versie 
2.0). Tot deze afspraken behoren o.a. het niet volledig afscheren van de tastharen, het niet 
uitknippen van de oren en het niet scheren van veulens. 

 

Jaarlingen en tweejarige dienen onbeslagen voorgebracht te worden.  

 

Influenza-inenting 



 

 

Alle aangeboden dieren dienen op de juiste wijze te zijn gevaccineerd tegen influenza. Op 
verzoek van het secretariaat, jury of paardenpaspoortconsulent kan verzocht worden om het 
paardenpaspoort te overleggen. 

 

Meten     

Alle merries, ruinen en niet goedgekeurde hengsten van drie jaar en ouder die voor 
stamboekopname worden aangeboden, moeten eerst worden gemeten voordat zij kunnen 
worden gekeurd. Dit meten vindt plaats op een harde bodem. Het registratiebewijs en 
paardenpaspoort dient hierbij aanwezig te zijn voor controle van de aftekeningen. Niet 
geregistreerde dieren welke worden aangeboden voor het hulpstamboek, worden ter plekke 
geschetst. 

 

Let op: mocht na meting blijken dat uw paard/pony in een andere rubriek ingedeeld dient te 
worden, dan zal verplaatsing naar de juiste rubriek direct plaatsvinden. Belangrijk is dat u 
vroeg laat meten, zodat niet het risico wordt gelopen dat de rubriek waaraan u eigenlijk zou 
moeten deelnemen, reeds is afgelopen.  

Paarden en pony's die al in het stamboek zijn opgenomen, hoeven niet meer gemeten te 
worden, maar mogen op verzoek van de eigenaar wel worden her-meten.  

 

Stokmaten fokrichtingen 

De minimum stokmaat voor opname in de fokrichting NRPS-Rijpaard is 1.57 m. De 
maximum stokmaat voor opname in de fokrichting NRPS-pony of Nederlandse Sportpony is 
1.569 m. Voor de fokrichting NRPS-Anglo-Arabier geldt geen minimum of maximum 
stokmaat. 

 

 

 

Harde Bodem 

Van rijpaarden en pony’s welke worden aangeboden voor opname in het stamboek worden 

ook de stap en de draf op de harde bodem beoordeeld. Op iedere keuring is daarom een 

straatje uitgezet van ca. 30 meter lengte. Alvorens het rijpaard/pony getoond dient te worden 

aan de jury dient het dier te zijn gemeten. Nadat het rijpaard of de pony is opgesteld voor de 

juryleden, beoordelen deze het dier eerst op stand. Waarbij o.a. wordt gekeken naar de 

correctheid van de voeten en benen. Eventueel kijkt één van de juryleden het dier ook in de 

mond. Vervolgens dient men samen met het dier ca. 15 meter in een rechte lijn van de jury 

af te stappen. Daarna maakt men rechtsomkeert en stapt vervolgens weer in een rechte lijn 

op de jury toe. Hierna volgt hetzelfde in draf. Alleen hierbij dient de volledige 30 meter te 

worden afgelegd. 

 

Keuringssysteem 



 

 

Alle aan een rubriek deelnemende paarden en pony's moeten na individueel beoordeeld te 
zijn, wederom op catalogusvolgorde óf op verzoek van de ringmeester op voorlopige 
plaatsingsvolgorde, op de rechterhand rondstappen in de keuringsbaan, waarna ze definitief 
geplaatst en geprimeerd worden. In de rubrieken opname hulpstamboek merries en ruinen 
wordt uitsluitend op kwaliteitsvolgorde geplaatst en niet geprimeerd. 

Jaarling en tweejarige hengsten mogen op een provinciale keuring niet deelnemen aan het 
jeugdkampioenschap. Ook mogen deze hengsten niet deelnemen aan de Nationale Keuring. 

Een merrie of ruin/hengst die bij de geboorte bij de rijpaarden is ingedeeld (veulenboek of 
Register A) en later bij stamboekopname kleiner dan 1.57 m blijkt te zijn zal, bij 0 tot 12,5% 
Arabisch volbloed ingedeeld worden bij de Nederlandse Sportpony en bij 12,5% of meer 
Arabisch volbloed ingedeeld worden bij de NRPS rijpony’s. 

 

Voor de Veulenboek paardenveulens zijn er 2 rubrieken, te weten: springveulens en 
dressuurveulens. Alleen indien de groepen te groot worden (>14 veulens), wordt per rubriek 
onderscheid gemaakt tussen merrie- en hengstveulens. 

Voor de Register-A paardenveulens zijn er 2 rubrieken, te weten: springveulens en 
dressuurveulens. Alleen indien de groepen te groot worden (>14 veulens), wordt per rubriek 
onderscheid gemaakt tussen merrie- en hengstveulens. 

Voor alle ponyveulens zijn er rubrieken merrieveulens, hengstveulens waarbij onderscheid 
gemaakt wordt tussen voor en ná 1 mei geboren. Bij ponyveulens wordt geen onderscheid 
gemaakt in springveulens en dressuurveulens. 

 

Uitslag 

Van alle veulen beoordelingen en stamboekopnamen wordt een beoordeling opgesteld 
welke u spoedig na afloop van de keuring via de mail zult ontvangen of later via MIJN NRPS 
te raadplegen is. Na afloop van de keuring kan de eigenaar van een paard of pony 
mondeling om een toelichting vragen aan één van de juryleden. 

Van alle merries, ruinen en hengsten die in het stamboek worden opgenomen, ontvangt het 
secretariaat graag het registratiebewijs zodat het stamboek predicaat daarop verwerkt kan 
worden. 

 

Kampioenskeuringen  

De volgende kampioenen worden gekozen: 

 Voor Veulenboek paardenveulens wordt er een veulenkampioen gekozen van de 
springveulens én een veulenkampioen van de dressuurveulens. 

 Voor Register-A paardenveulens wordt er een veulenkampioen gekozen van de 
springveulens én een veulenkampioen van de dressuurveulens. 

 De Veulenboek ponyveulenkampioen wordt gekozen uit de 1ste geplaatste ponyveulens 
per rubriek (mits voorzien van een 1e premie). 

 De Register-A ponyveulenkampioen wordt gekozen uit de 1ste geplaatste ponyveulens per 
rubriek (mits voorzien van een 1e premie). 

 De Nederlandse Sportpony (NSP) ponyveulenkampioen wordt gekozen uit de 1ste 
geplaatste ponyveulens per rubriek (mits voorzien van een 1e premie). 

 De jeugdkampioen komt uit de kopnummers van de rubrieken één- en tweejarige merries. 



 

 

 

 

 

 

 De kampioen van de driejarige en oudere merries wordt gekozen uit de winnaressen van 
de rubrieken voor driejarige en oudere merries.  
D-pony : stokmaat tot 1.48 m  

E-pony : stokmaat vanaf 1.48 m tot 1.57 m 

NSP : stokmaat tot 1.57 m 

Rijpaard : stokmaat vanaf 1.57 m 

 

Fokkerspremie 

Fokkerspremies worden op de Nationale Keuring uitgereikt. 

 

Stamboek opname 

Alle dieren met een registratie in het veulenboek of register A kunnen op driejarige of oudere 
leeftijd worden aangeboden voor opname in het stamboek. Alle opnames vinden plaats op 
de Provinciale Keuringen. Het behaalde predicaat wordt ook op het registratiebewijs 
vermeld. De kosten voor de stamboekopname dienen voor aanvang van de keuring voldaan 
te zijn. 

 

Hulpstamboek 

Merries van drie jaar en ouder, zowel paarden als pony's, met onbekende  
afstamming of met een afstamming die niet aan de gestelde eisen ten aanzien van 
bijvoorbeeld de bloedvoering voldoen, kunnen opgenomen worden in het hulpstamboek.  
 
De paarden en pony's, die aangeboden worden voor opname in het hulpstamboek dienen in 
voldoende mate te beantwoorden aan het fokdoel; dienen geen gebreken en/of erfelijke 
afwijkingen te hebben. De in het hulpstamboek opgenomen paarden en pony's worden 
uitsluitend geplaatst. Zij komen niet in aanmerking voor exterieurpredicaten en nemen niet 
deel aan de kampioenskeuring. Wel mogen zij deelnemen aan de zadelrubriek als ze 4 jaar 
of ouder zijn. 
 

Ruinen/hengsten 

Ruinen en niet goedgekeurde hengsten zullen geprimeerd en geplaatst worden. Driejarige 
en oudere ruinen/hengsten kunnen in het stamboek worden opgenomen. Ruinen/hengsten 
met scores van 65 punten of meer per onderdeel van de bovenbalk (beweging en exterieur) 
ontvangen een 1e premie. Ruinen/hengsten met scores van 70 punten of meer per onderdeel 
van de bovenbalk (beweging en exterieur) worden gewaardeerd met het ster predicaat. Zij 
komen niet in aanmerking voor deelname aan de Kampioenskeuring.   



 

 

Het behaalde predicaat / de behaalde predicaten word(t)en ook op het registratiebewijs 
vermeld. 

 

Belangrijk 

De merries die in het verleden het predicaat Ster behaald hebben en een 1e premie 
nakomeling hebben, dienen deel te nemen aan de Provinciale Keuring om voor (voorlopig) 
keur in aanmerking te komen en worden tijdens de provinciale keuring opgenomen in de 
rubriek 4 jaar e.o. stermerries. Pas op de Nationale keuring kunnen ze in aanmerking komen 
voor het (voorlopig) keur predicaat. 

 

Deelname Nationale Keuring 

Merries met scores van 65 punten of meer per onderdeel van de bovenbalk (beweging en 
exterieur) ontvangen een 1e premie. Merries met scores van 70 punten of meer per 
onderdeel van de bovenbalk (beweging en exterieur) worden uitgenodigd voor de Nationale 
Keuring. Tijdens de Nationale Keuring worden ze beoordeeld voor het ster predicaat. 

 

Buiten de ster- en keurmerries, mogen stamboekmerries die met een 1e premie en met 70 
punten of meer voor beweging en 70 punten of meer voor exterieur zijn beloond en veulens 
die met een 1e premie en met 70 punten of meer voor beweging en 70 punten of meer voor 
exterieur zijn beloond en 1- en 2- jarige merries met een 1e premie deelnemen aan de 
Nationale Keuring. Al deze dieren - die vooraf niet zijn afgemeld door de eigenaar - worden 
opgenomen in de catalogus voor de Nationale Keuring, uitgezonderd ruinen, 3-jarige en 
oudere niet goedgekeurde hengsten en hulpstamboek paarden/pony's.  

 

Beoordeling stermerries en (voorlopig) keurmerries  

Merries die ster of (voorlopig) keur zijn worden niet meer geprimeerd, maar wel na individue-

le beoordeling op kwaliteitsvolgorde geplaatst. Alle ster en (voorlopig) keurmerries blijven 

definitief 1e premie merries. Tijdens de Nationale keuring worden de stermerries die al een 

nakomeling hebben voortgebracht met een 1e premie én reeds met succes de ABOP hebben 

afgelegd óf in bezit te zijn van het prestatiesport predicaat, in een aparte rubriek 

ondergebracht in verband met beoordeling voor het predicaat Keur. 

 

Voorlopig keur 

Een stermerrie van vier jaar of ouder die een nakomeling heeft voortgebracht met een 1e 

premie maar die nog niet heeft voldaan aan het prestatiesport predicaat of aan de ABOP.  

Wanneer de merrie deelneemt aan de ABOP en 70 punten of meer scoort of 37,5 punten 

afzonderlijk voor de dressuur of springen is de merrie geslaagd en wordt keur. Haalt de 

merrie deze punten niet blijft ze een voorlopig keur merrie. Wanneer de merrie in aanmerking 

komt voor het prestatiesport predicaat wordt zij op dat moment keur. 

 



 

 

Stamboekmerrie voor ster 

Stamboekmerries van vier jaar of ouder die de bovenbalk scores voor exterieur van 70 

punten of meer en voor beweging tussen de 65 en 70 punten hebben behaald, krijgen de 

kans om zich onder het zadel te laten zien. Mogelijkerwijs weten deze merries zich onder het 

zadel op te waarderen, waardoor ze toch in aanmerking komen voor het sterpredicaat. 

Dergelijke merries mogen deelnemen aan de ABOP welke ieder najaar wordt gehouden. 

Wanneer de merrie tijdens de ABOP 70 punten of meer scoort of 37,5 punten afzonderlijk 

voor de dressuur of springen is de merrie geslaagd en wordt ze ster. Haalt de merrie deze 

punten niet dan blijft ze stamboekmerrie. 

 

ABOP  

Informatie over de Algemeen Bruikbaarheids Onderzoek Paarden (ABOP) kunt u vinden op 

onze website www.nrps.nl 

 

Alternatief voor ABOP  

Wanneer een merrie zelf in de sport actief is, of is geweest en voldoet aan de eisen van het 
prestatiesport predicaat, dan is geen ABOP verrichting meer nodig. 
 

Zadelrubriek 

De zadelrubriek staat open voor stamboek-/ en hulpstamboekmerries, ruinen en niet 
goedgekeurde of erkende hengsten vanaf vier jaar.  

Wij willen graag benadrukken dat het rijden van een zadelrubriek géén dressuurproef 
en óók geen snelheidswedstrijd is. De houding onder het zadel en de natuurlijke 
bewegingen zijn de grootste aandachtspunten. Wanneer een paard netjes dres-
suurmatig is afgericht, zal dit de totale vertoning alleen maar ten goede komen.  

 

Optoming conform reglement KNHS en het niveau waar het paard of de pony voor 
geklasseerd is. Het gebruik van een martingaal, springschoenen, peesbeschermers en 
andere hulp- of beschermingsmiddelen is niet toegestaan. Het gebruik van een vierkant 
sjabrak of in zadelvorm is toegestaan. Belangrijk is dat het harnachement past bij het paard 
of de pony. 

 

Nadat alle deelnemers in stap op de rechterhand zijn binnengekomen, moet er opgesteld 
worden op de A-C lijn / midden van de ring. De jury zal dan beginnen met de individuele 
inspectie. Hierbij wordt het paard of de pony bekeken op zijn exterieur en eventuele 
beengebreken. 

In stap wordt gelet op de ruimte en correctheid in de stap. 

De draf wordt beoordeeld op regelmaat, balans, draagkracht souplesse, ruimte, 
schoudervrijheid en achterbeengebruik. 

http://www.nrps.nl/


 

 

In galop wordt er gekeken naar de zelfhouding, souplesse, ruimte van de galopsprong en het 
onderbrengen van de achterhand. We zien graag een ruime goed voorwaarts-opwaarts 
gesprongen galop, waarbij de achterhand goed ondergebracht wordt. De galop wordt nogal 
eens getoond in een te hoog tempo en dat komt de bewegingsvorm niet ten goede. 

 

Belangrijk is dat het paard of de pony de kans krijgt zich zo natuurlijk mogelijk te bewegen.  

Ideaal is wanneer de paarden/pony’s nageeflijk en met een lichte aanleuning getoond 
worden.  

 

  



 

 
 



 

 

 

TERREININDELING ZEEUWSE DAG VAN HET PAARD: 



 

 

 

TIJDSINDELING KEURING: 

 

Rubriek        Tijd  Cat nr 

25c merrieveulens Register A geboren voor 1 mei    9.00 uur 1  

Veulenkampioenschap NRPS rijpony’s Register A  

    

1a hengstveulens NPA geboren voor 1 mei     9.10 uur 2 

1b hengstveulens NPA geboren na 1 mei       3 

1c merrieveulens NPA geboren voor 1 mei     4 

1d merrieveulens NPA geboren na 1 mei     5 

Veulenkampioenschap NRPS rijpony’s 

 

Beoordeling op de harde bodem (fietspad langs Bredeweg)    9.45 uur 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

 

Beoordeling in de keuringsring       

2a Pony’s: 3 jarige merries stamboekopname t/m 1.48 m 10.30 uur 6,7 

2b Pony’s:4 jarige e.o. merries stamboekopname t/m 1.48           8, 9, 10, 11 

Kampioenschap 3 jr e.o D-pony’s   

 

26a dressuurveulens Register A     11.15 uur 12, 13 

Veulenkampioenschap NRPS dressuurpaarden Register A 

 

7a dressuurveulens NRA     11.30 uur 14, 15, 16, 

17 

Veulenkampioenschap NRPS dressuurpaarden 

 

7b springveulens NRA       12.00 uur 18 

Veulenkampioenschap NRPS springpaarden 



 

 

 

Beoordeling op harde bodem (fietspad langs Bredeweg)  12.15 uur 19 

Beoordeling in de keuringsring 

8a 3 jarige merries stamboekopname      19 

8d stermerries         20, 21 

Kampioenschap 3 jaar e.o rijpaarden 

 

Zadelrubriek Rijpony’s / Rijpaard     aansluitend 10, 22, 23 & 

20 

 

 

 
 

 

  



 

 

  



 

 

Rubriek 25c: Pony's Reg A: Merrieveulens geboren voor 1 mei 

1 Blue Ivy 201900039 16-04-2019   

           V: Pippin's Pride A.T.       VV: Wengelo's Ricardo  

           M: My Perfect Little Lady Ster Prestatie-sport 

                 V: Bazargan ox       M: Wanda  

                        Alympia x Hertog Karel 

F/E: R. Tappij Gielen, Oud Gastel 

 

Veulenkampioen NRPS Rijpony Register A: 
alle veulens met een 1e premie uit de rubrieken: 25a, 25b, 25c en 25d 

 

 

Rubriek 1a: Pony's: Hengstveulens geboren voor 1 mei 

2 Habaldy van Stal Farmer's Pride 201900080 13-04-2019   

           V: Heer Orchard Bolshoi Prestatie-sport      VV: Heitrak's Marvin  

           M: Sidney C. van Stal Framer's Pride  

                 V: Star van Vreeburch       M: Cara  

                        VM: Onbekend 

F/E: C.M.M. van Oosterhout, WOUW 

 

Rubriek 1b: Pony's: Hengstveulens geboren na 1 mei 

3 Lorenzo B. 201900235 19-05-2019   

           V: Le Matsjo Keur Preferent Prestatie-sport & fok       VV: Leuns Veld's Elegant  

           M: Siepke's Princess Prestatie-sport 

                 V: Orchard Red Prince Preferent Prestatie-sport       M: Siepke's Ivette Keur  

                        Bjirmen's Wytse x Oakley (C) Bubbling On 

F/E: J.W. Bevelander, Kerkwerve 

 

Rubriek 1c: Pony's: Merrieveulens geboren voor 1 mei 

4 Sookie v/d Pieke-Stables 201900011 18-03-2019   

           V: Heer Orchard Bolshoi Prestatie-sport      VV: Heitrak's Marvin  

           M: Wester Aikema's Nardy Ster  

                 V: Morgenland's Andor       M: Wester Aikema's Naomi  

                        Naivnyi ox x Gredington Viceroy 

https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-141287
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-141535
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-142101
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-140983


 

 

F/E: S.M.J. van den Hart, HOOGSTRATEN 

 

Rubriek 1d: Pony's: Merrieveulens geboren na 1 mei 

5 Hamanta van Stal Farmer's Pride 201900108 14-05-2019   

           V: Flint Fortuna ZH       VV: First Stayerhof's Ramzi H  

           M: Wishfull Thinking v Stal Farmer's Pride  

                 V: Woodstock Prestatie-sport      M: Sidney C. van Stal Framer's Pride  

                        Star van Vreeburch x Onbekend 

F/E: C.M.M. van Oosterhout, WOUW 

 

Veulenkampioen NRPS Rijpony: 
alle veulens met een 1e premie uit de rubrieken: 1a, 1b, 1c en 1d. 

 
 

Rubriek 2a: Pony's: 3-jarige merries stamboekopname t/m 1.48m 

6 Lady E. 528008160019216 24-04-2016   

           V: Don Cremello du Bois Ster Preferent Prestatie-sport Röntgen       VV: Der Harlekin 

B  

           M: Babeth  

                 V: Florencio Keur Preferent Prestatie-sport & fok       M: Rozetta  

                        Laurentz x Onbekend 

F: C.J. Elenbaas, ELLEMEET 

E: Yvonne Gers, Ellemeet 

 

 

   

https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-141644
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-061718


 

 

7 Beau'ana van 't Molenbosch 528008160014116 03-04-2016   

           V: Nightfever II       VV: Night-Star III  

           M: Cezana van 't Molenbosch Keur  

                 V: Vlegel       M: Goana van 't Molenbosch Elite Röntgen Preferent Prestatie-fok 

                        Gomel ox x Conquistador 

F/E: R. Sanders, LIEMPDE 

 

Rubriek 2b: Pony's: 4-jarige e.o. merries stamboekopname t/m 1.48m 

8 Wishfull Thinking v Stal Farmer's Pride 528008150021115 01-05-2015   

           V: Woodstock Prestatie-sport      VV: Wengelo's Ricardo  

           M: Sidney C. van Stal Framer's Pride  

                 V: Star van Vreeburch       M: Cara  

                        VM: Onbekend 

F/E: C.M.M. van Oosterhout, WOUW 

 

9 Sterre van Equi Center 528008140048614 02-05-2014 Röntgen  

           V: Kraneveld's Kadans Preferent Prestatie-sport       VV: Jacobspeel's Rocky  

           M: Schoor's Shadow  

                 V: Mikel       M: Kantje's Tequilla  

                        Rocky x Kantje's Ronaldo 

F: M.P. Bekkers, ST. OEDENRODE 

E: Mirjam Timmermans, Klaaswaal 

 

10 Jana FortunA 528008130045013 10-04-2013   

           V: Leuns Veld's Winston       VV: Bodo Prestatie-sport 

           M: Faith Fortuna Voorlopig keur Preferent  

                 V: Condor ox Keur Preferent       M: Beauty Fortuna Ster Preferent Prestatie-fok  

                        Mirok ox x Polyus ox 

F: J.G.M. Arts, KLARENBEEK 

E: Myrthe van Galen, Hoedekenskerke 

 

 

 

https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-061667
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-061006
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-060378
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-059302


 

 

 

11 Zieso 528008090053009 28-04-2009   

           V: Le Matsjo Keur Preferent Prestatie-sport & fok       VV: Leuns Veld's Elegant  

           M: Kelly  

                 VM: Onbekend 

F: J. Hoff, Westerhaar-Vriezenveensewijk 

E: De Landtsheer Gino, Lokeren 

 

Kampioen 3 jr. & oudere D-Pony’s: 
1e geplaatste D-pony’s met een 1e premie uit de rubrieken: 2a, 2b, 2c, 2d en 2e. 

 
 
Rubriek 26a: Paarden Register A: Veulens dressuur gefokt 

12 Wiringherlants Only Once 20190001 27-02-2019   

           V: Electron       VV: Ampère  

           M: Wiringherlant's Gorgeous Ginny Ster Prestatie-sport 

                 V: Spielberg Keur Prestatie-sport & fok       M: Wiringherlant's Pretty Woman  

                        Isala's Orient x Adios 

F/E: A. van Tongeren, Eede 

 

 

  

https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-053981
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-142054


 

 

 



 

 

13 Finn-Smoezel van de Mariskahoeve 201900010 23-02-2019   

           V: Fontaine TN       VV: Finest  

           M: Kroeltje Prestatie-sport 

                 VM: Onbekend 

F/E: M.Y. Ponse, POORTVLIET 

 

Veulenkampioen NRPS dressuurpaarden Register A:  
alle veulens met een 1e premie uit de rubrieken: 26a 

 

 

7a: Paarden: NRA veulens dressuur gefokt 

14 Sylvesta 201900085 05-04-2019   

           V: Scandreo O       VV: Sandreo Prestatie-sport 

           M: Davesta van Weltevreden Voorlopig keur 

                 V: Florencio Keur Preferent Prestatie-sport & fok       M: Tevesta  

                        Krack C x Amor 

F/E: CloseHorses, Bergen op Zoom 

 

15 Odilia AM 201900019 23-03-2019   

           V: Formidable Prestatie-sport      VV: Florett AS  

           M: Edwina  

                 V: Rhodium       M: Rozina  

                        Democraat x Damiro 

F/E: W.P. Mulder-van Dam, THOLEN 

E: A.G.A. Mulder, Tholen 

 

16 Frankie van de Mariskahoeve 201900008 02-03-2019   

           V: Formidable Prestatie-sport      VV: Florett AS  

           M: Djesmo Prestatie-sport 

                 V: Kosmonaut van Klaverborch Ster       M: Djessy  

                        Dutchman x Onbekend 

F/E: M.Y. Ponse, POORTVLIET 

 

 

https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-140982
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-141562
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-141099
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-140949


 

 

17 Oriana AM 201900005 28-02-2019   

           V: Formidable Prestatie-sport      VV: Florett AS  

           M: Wild thing  

                 V: Jazz Preferent       M: Normandie V Preferent Prestatie-fok  

                        Juventus x Sultan 

F/E: W.P. Mulder-van Dam, THOLEN 

 

Veulenkampioen NRPS dressuurpaarden: 
alle veulens met een 1e premie uit de rubrieken: 7a 

 
 

Rubriek 7b: Paarden: NRA Veulens spring gefokt 

18 Cash-Coin van de Laarse Heide 201900211 22-04-2019   

           V: Cash-Maker van de Laarse Heide Z     VV: Chin Chin  

           M: Quality van de Laarse Heide Z  

                 V: Quidam de Revel       M: Certina Z  

                        Carthago x Silvio I 

F/E: R. Zandbergen, Zundert 

 

Veulenkampioen NRPS springpaarden: 
alle veulens met een 1e premie uit de rubrieken: 7b  

 
 

  

https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-140946
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-142064


 

 

 

 

  



 

 

Rubriek 8a: Paarden: 3-jarige merries stamboekopname 

19 Cloudy-Night van de Laarse Heide 826002150878318 06-04-2016   

           V: Cash-Maker van de Laarse Heide Z Röntgen      VV: Chin Chin  

           M: It's Qaulity van de Laarse Heide Z  

                 V: Indoctro Keur Preferent       M: Quality van de Laarse Heide Z  

                        Quidam de Revel x Carthago 

F/E: R. Zandbergen, Zundert 

 

Rubriek 8d: Paarden: Stermerries 

20 Hind 528003201201012 04-04-2012 Stb Ster  

           V: Chippendale       VV: Lord Leatherdale  

           M: Syntra  

                 V: Negro Preferent       M: Beaurose  

                        Ursus x Sirius 

F/E: A.Z. de Buck, Oostkapelle 

 

21 Wiringherlant's Gorgeous Ginny 528013020110088 07-05-2011 Stb Ster Prestatie-

sport  

           V: Spielberg Keur Prestatie-sport & fok       VV: Sunny-Boy  

           M: Wiringherlant's Pretty Woman  

                 V: Isala's Orient       M: Layla  

                        Adios x Amethist 

F/E: A. van Tongeren, Eede 

 

Kampioen 3 jr. & oudere Rijpaarden: 
1e geplaatste rijpaarden met een 1e premie uit de rubrieken: 8a, 8b, 8c, 8d en 8e. 

Zadelrubriek D en E pony’s / Paarden 

Pony’s: 

10 Jana FortunA 528008130045013 10-04-2013   

           V: Leuns Veld's Winston       VV: Bodo Prestatie-sport 

           M: Faith Fortuna Voorlopig keur Preferent  

                 V: Condor ox Keur Preferent       M: Beauty Fortuna Ster Preferent Prestatie-fok  

                        Mirok ox x Polyus ox 

F: J.G.M. Arts, KLARENBEEK 

E: Myrthe van Galen, Hoedekenskerke  Amazone: Myrthe van Galen 

https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-142062
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-040462
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-135626
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-059302


 

 

 

22 Djesmo 528008070081807 21-02-2007 Prestatie-sport  

           V: Kosmonaut van Klaverborch Ster       VV: Kierow van Klaverborch Prestatie-sport 

           M: Djessy  

                 V: Dutchman       M: Nikita  

                        VM: Onbekend 

F/E: M.Y. Ponse, POORTVLIET   Amazone: Claudia Donderwinkel 

 

23 Kroeltje 528008060232502 01-01-2002 Stb Prestatie-sport  

           VM: Onbekend 

E: Mariska Ponse, POORTVLIET   Amazone: Mariska Ponse 

 

Paard: 

20 Hind 528003201201012 04-04-2012 Stb Ster  

           V: Chippendale       VV: Lord Leatherdale  

           M: Syntra  

                 V: Negro Preferent       M: Beaurose  

                        Ursus x Sirius 

F/E: A.Z. de Buck, Oostkapelle   Amazone: Francisca van den Broeke 

 

 

  

  

https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-048612
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-047680
https://www.nrps.nl/Paardinformatie.aspx?ID=P-040462
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