Centrale keuring K.V.T.H
Afdeling Zuid-Holland en Utrecht

Zaterdag 11 Augustus 2018
Fokveedag Hellevoetsluis € 4,00

K.V.T.H.
Algemeen secretariaat Westeind 5
5245 NL Rosmalen tel.073-6218501
info@kvth.nl
www.kvth.nl

Regio West
Samenwerkende K.V.T.H. afdelingen; Zuid-Holland & Utrecht
Bestuur Zuid-Holland
J. Boone (Voorzitter)
E. Hage (vicevoorzitter)
T. Oomen (penningmeester)
M. de Graaf (secretaris)
R. Wouters (bestuurslid)
Bestuur Utrecht
S. van Doorn (voorzitter)
Juryleden:
Dhr. G. Kruders
Dhr. L. van den Bulck
Omroep:
Dhr. T. Oomen

Secretariaat Zuid-Holland
Damsteeg 4, 3264 AZ Nieuw-Beijerland
midegraaf@hotmail.com
www.kvth.nl/zuid-holland/home

Ringmeester:
Mw. E. Hage
Dhr. R. Wouters
Meten:
Dhr. L. van den Bulck
Algehele leiding:
Dhr. J. Boone

De centrale premiekeuring K.V.T.H. afdeling Zuid-Holland en Utrecht.
Namens het bestuur van de Koninklijke Vereniging het Nederland Trekpaard en de Haflinger
van de Afdelingen Zuid-Holland en Utrecht heten wij u van harte welkom op onze
trekpaardenkeuring.
Wij stellen uw belangstelling voor de fokkerij van het Nederlands trekpaard bijzonder op prijs.
Hoewel het aantal te keuren paarden dit jaar wat beperkt is, is een woord van waardering
voor de trouwe maar ook nieuwe inzenders, die hun paarden vandaag ter keuring
aanbieden, zeker op zijn plaats.
Wij wensen alle deelnemers en hun helpers dan ook en sportieve en plezierige dag toe.
Ook een woord van dank aan onze sponsors en vrijwilligers die het mede mogelijk maken
een dag als deze te organiseren.
Wij wensen de juryleden veel wijsheid en inzicht bij het beoordelen van de paarden.
Graag besluiten wij met de wens dat alle bezoekers, plezier zullen beleven aan hun bezoek
aan de Fokveedag Hellevoetsluis en aan de keuring van onze Trekpaarden.
Met groeten van het bestuur van de deelnemende provincies.
Namens deze,
Johan Boone

Voorzitter KVTH afdeling Zuid Holland.

Programma
Rubriek
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tijdstip
09.30
10.45
11.00
11.15
11.20
11.30
11.45
12.00
12.45
13.15
13.00
13.30
14.00
14.25
14.40
14.45
14.50
15.00
15.15

Klasse
Stamboekopname
Hengstveulens
1 - Jarige hengsten
Merrieveulens
1 - Jarige Merries
2 - Jarige Merries
3 - Jarige Merries
Jeugdkampioenschap
PAUZE
Prijsuitreiking Wintercompetitie
4 - 5 Jarige Merries
3 - 6 Jarige Ruinen
6 - 7 Jarige Merries
8 Jaar en Oudere Merries
Stalgroep
Fokgroep
Generatiegroep
Merries met afstammelingen
Dagkampioenschap
Erekampioenschap

Prijsuitreiking dagkampioen en reserve dagkampioen vindt plaats in
de hoofdring van de Fokveedag.

PRIVACYBELEID VAN

DE KONINKLIJKE VERENIGING HET NEDERLANDSE
TREKPAARD EN DE HAFLINGER
Deze privacyverklaring is in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(A.V.G.) van toepassing op alle persoonsgegevens die het K.V.T.H. verwerkt van haar leden,
sponsoren, deelnemers, vrijwilligers of andere directe of indirecte betrokkenen
1. Verwerkingsverantwoordelijke
Voor de verwerking van de persoonsgegevens is de verwerkingsverantwoordelijke:
K.V.T.H.
Westeind 5
5245 NL Rosmalen
KvK nummer: 40409914
De ledenadministratie is bereikbaar per mail via: info@kvth.nl 2. Welke gegevens verwerkt
het K.V.T.H. en voor welk doel? Voor het bereiken van de doelstellingen van de vereniging is
het noodzakelijk dat er enkele persoonsgegevens worden verwerkt binnen onze vereniging.
Het K.V.T.H. hecht waarde aan het zorgvuldig verwerken hiervan en draagt zorg voor het
veilig verwerken van deze gegevens.
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a)
NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats) b) Telefoonnummer, e-mailadres,
bankrekeningnummer
c) Eigendom- c.q. fokkergegevens met betrekking tot paarden
d) Computergegevens zoals o.a. IP adressen 2.2 Het K.V.T.H. verwerkt de in sub 2.1
genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) Uw NAW gegevens incl.
telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de
eventuele opzegging daarvan
b) Uw NAW gegevens incl. telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het K.V.T.H. c) Uw naam en
bankrekeningnummer worden gebruikt om diverse betalingen af te wikkelen d) Eigendom- en
fokkersgegevens worden verwerkt in het kader van onder meer de paardenregistratie en
promotie van de paarden, activiteiten en de vereniging in z’n algemeenheid.
e) Computergegevens worden gebruikt om de (digitale) service optimaal te kunnen (blijven)
uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene
statistieken betreffende het gebruik van de K.V.T.H. website. 2.3 Uw NAW gegevens en emailadres worden opgeslagen wanneer er gebruik wordt gemaakt van de (digitale) diensten
van de K.V.T.H. Dit is ook het geval wanneer u geen lid meer bent van het K.V.T.H.
2.4 Het K.V.T.H. gebruikt uw naam en e-mailadres om digitale nieuwsbrief met informatie
over activiteiten, diensten en andere interessante informatie (o.a. over het lidmaatschap) van
het K.V.T.H. te mailen. Het K.V.T.H. stuurt u nieuwsbrieven als lid of abonnee van de
vereniging.

Afmelding voor deze nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar
info@kvth.nl met het verzoek uitschrijving voor ontvangst van de nieuwsbrief met vermelding
van uw NAW gegevens.
3. Rechtsgronden van de verwerkingen van persoonsgegevens
Indien u lid wordt van het K.V.T.H. of om een andere reden persoonsgegevens aan het
K.V.T.H. verstrekt, geeft u ondubbelzinnige toestemming aan het K.V.T.H. om in lijn met
deze privacyverklaring en de geldende wet- en regelgeving uw persoonsgegevens te
verwerken. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door een mail te sturen naar
info@kvth.nl
Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de
verwerking van de persoonsgegevens op basis van uw toestemming voorafgaand aan de
intrekking daarvan. Overigens worden niet alle verwerkingen van persoonsgegevens door
het K.V.T.H. gebaseerd op uw toestemming. Een deel van de persoonsgegevens worden
door het K.V.T.H. verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u. Wij adviseren u om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren
voor uw eigen administratie. 4. Bewaartermijnen
Het K.V.T.H. verwerkt de persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk is voor
het behalen van het doel waarvoor zij verwerkt worden, behoudens langere wettelijke
bewaartermijnen. Fiscale gegevens worden voor een duur van 7 jaar bewaard, gelet op de
Algemene wet inzake rijksbelastingen. 5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het K.V.T.H. passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het K.V.T.H. gebruik van diensten
van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker(s) hebben wij een
verwerkersovereenkomst gesloten. 6. Ontvangers
Er zijn enkele externe partijen aan wie wij persoonsgegevens zullen verstrekken, met het
oog op de eerder opgesomde verwerkingsdoeleinden en die passen in het kader van de
uitoefening van onze activiteiten. 7. Rechten van betrokkenen, vragen en klachten
7.1 Betrokkenen (waaronder leden) hebben het recht een verzoek in te dienen om inzage in
welke persoonsgegevens er van hen door het K.V.T.H. worden verwerkt. Wanneer een
betrokkene meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kan hij een
verzoek indienen om de persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen dan
wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft
betrokkene het recht om ‘zijn’ persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Het
K.V.T.H. zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of gemotiveerd toelichten
waarom het verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

7.2 Betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van
hem betreffende persoonsgegevens.
7.3 Via de ledenadministratie van het K.V.T.H. kunt u verzoeken op basis van de hiervoor
omschreven rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens indienen.
7.4 Indien u klachten hebt over de wijze waarop het K.V.T.H. uw persoonsgegevens verwerkt
of uw verzoeken behandelt, kunt u een klacht indienen bij het K.V.T.H. via info@kvth.nl
7.5 Eventuele vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht
aan onze ledenadministratie via info@kvth.nl
8. Publicaties 8.1 Het K.V.T.H. maakt t.b.v. o.a. de promotie van de paarden, de vereniging
en diverse activiteiten gebruik van beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal zal veelal worden
gemaakt tijdens één van de activiteiten van het K.V.T.H.
Alle deelnemers, vrijwilligers, bezoekers of andere aanwezigen tijdens één van de
activiteiten van het K.V.T.H. kunnen hier herkenbaar op worden weergegeven. Indien de
betreffende persoon geen toestemming verleent om beeldmateriaal van hem of haar te
publiceren in ons verenigingsblad, catalogi, website, social media of andere correspondentie
en/of medium dan dient het K.V.T.H. hiervan voorafgaand aan de betreffende activiteit
schriftelijk in kennis gesteld te zijn. Deze melding dient per aangetekende post toegestuurd
te worden aan de verwerkingsverantwoordelijke.
8.2 Het K.V.T.H. publiceert ter promotie van de paarden, de vereniging en de diverse
activiteiten namen van paarden in combinatie met de fokker- en eigenaargegevens van het
betreffende paard.
Hiermee doelend op het vermelden van fokker- en eigenaargegevens in het verenigingsblad,
website, catalogi, social media en overige correspondentie en/of medium.
Bij inschrijving van een paard bij het K.V.T.H. wordt automatisch en ondubbelzinnig
toestemming verleend aan het K.V.T.H. deze NAW gegevens te vermelden in hiervoor
genoemde medium en/of correspondentie.
Indien de betreffende persoon geen toestemming verleent om zijn of haar NAW gegevens te
publiceren in ons verenigingsblad, catalogi, website, social media of andere correspondentie
en/of medium dan dient het K.V.T.H. hiervan voorafgaand aan de betreffende activiteit en/of
voor inschrijving van het paard schriftelijk in kennis gesteld te zijn. Deze melding dient per
aangetekende post toegestuurd te worden aan de verwerkingsverantwoordelijke.
9. Wijzigingen Het privacybeleid van het K.V.T.H. kan worden gewijzigd. De wijzigingen
worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze
privacyverklaring te bekijken.

Hoe worden de paarden voorgebracht?
Algemeen:
De begeleider(ster) van de paarden dient zo mogelijk in het wit gekleed te zijn.
Wijze van opstellen voor de jury
Het paard dient op een afstand van 5 á 6 meter vanaf de jury te worden opgesteld, zoveel
mogelijk horizontaal, waarbij het geen bezwaar is dat het paard aan de voorhand iets hoger
wordt opgesteld dan in de achterhand. Het paard moet zodanig worden opgesteld dat de jury
de vier benen goed kan beoordelen. Dit houdt in dat de benen die het verst van de jury zijn
verwijderd zo goed mogelijk zichtbaar zijn.
Bij deze opstelling kan de jury het paard aan de zijkant bekijken. Indien de jury het paard aan
de voorzijde wil beoordelen, dient de begeleider zich aan de linkerzijde van het paard op te
stellen, opdat de jury de gelegenheid krijgt de voorbenen goed te beoordelen. Een tweede
begeleider met zweep mag in de ring hulp bieden.
Wijze van voorbrengen in stap
De begeleider loopt bij het voorbrengen in stap aan de linkerkant van het paard en houdt het
paard vast met zijn rechterhand, op ongeveer een afstand van 30 cm vanaf het bit. De
linkerhand houdt het einde van de teugel of het touw vast. De begeleider moet zorgen dat
het paard recht loopt en daarbij haar natuurlijke stappassen kan maken zonder dat daarbij
het hoofd van het paard door de begeleider wordt omgetrokken. Daarmee wordt voorkomen
dat het paard niet correct loopt.
Wijze van voorbrengen in draf
De begeleider loopt in draf met het paard mee, naar mate de snelheid van het paard dit
verlangt om een goede draf te laten zien. Het beste is dat de begeleider in het zelfde ritme
loopt als het paard. Is het rechterbeen van het paard gebogen dan dient ook het rechterbeen
van de begeleider gebogen te zijn.
Let op !!
Bij Stamboekopname voor Trekpaarden wordt zowel de draf als de stap in een
driehoeksbaan afgelegd.
Is de keuring nieuw voor u, dan adviseren wij u ruim op tijd aanwezig te zijn. Gebruik deze
tijd om bij een ring te kijken hoe het keuren plaats vindt.
Praktijk is vaak de beste leermeester.

Coupeerverbod
Tijdens de evenementen die worden gehouden onder auspiciën van de K.V.T.H. zullen
paarden worden aangevoerd waarvan de staarten zijn gecoupeerd. Op grond van de huidige
Wet Dieren is het niet toegestaan paarden die zijn gecoupeerd of waarop of waaraan op een
andere wijze ingrepen als omschreven in artikel 1.1 van die wet zijn uitgevoerd en die in de
ogen van de wetgever het welzijn of de gezondheid van de dieren aantasten, op keuringen
en tentoonstellingen toe te laten. Uitgezonderd de ingrepen die hebben plaatsgevonden uit
medische noodzaak.
Voor alle paarden die een ingreep hebben ondergaan als bedoeld in artikel 2.8 Wet Dieren,
geldt het volgende:
Sinds de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CvBB) in 2002 is het
verboden paarden met een gecoupeerde staart in Nederland te laten keuren, ten toon te
stellen of te laten deelnemen aan wedstrijden, tenzij daarvoor een veterinaire noodzaak
bestaat, dan wel het couperen legaal in een ander land heeft plaatsgevonden. Op 22
december 2016 is er wederom een uitspraak gedaan door de CvBB met betrekking tot het
coupeerverbod. Sinds deze uitspraak is het verboden paarden te laten deelnemen aan
evenementen (waaronder keuringen en tentoonstellingen) die op of ná 1 december 2016
gecoupeerd zijn, tenzij voor het couperen een medische noodzaak aanwezig was.
De K.V.T.H. respecteert deze uitspraak en wenst te voorkomen dat aan evenementen die
onder auspiciën van de K.V.T.H. worden georganiseerd paarden deelnemen in strijd met dit
verbod. Dit is ook in het belang van de paardenhouder nu het niet is uitgesloten dat van
overheidswege op evenementen controles op de naleving van dit verbod worden uitgevoerd.
Concreet mogen gecoupeerde paarden op basis van het voorgaande, uitsluitend worden
toegelaten tot evenementen van de K.V.T.H of haar afdelingen indien een paard vóór 1
december 2016 legaal in een ander land is gecoupeerd, dan wel het paard is gecoupeerd uit
medische noodzaak
Voor alle inzenders van gecoupeerde trekpaarden geldt derhalve het volgende:
Alle inzenders van gecoupeerde paarden hebben voor deelname aan een evenement van de
K.V.T.H. of een van haar afdelingen de verplichting om aan te tonen dat het couperen op
legale wijze, als in de uitspraken van het CvBB in 2002 en 2016 bedoeld, heeft
plaatsgevonden. Om die reden dient u in voorkomend geval uiterlijk één week voor
aanvang van het evenement bij het (afdelings)secretariaat van de KVTH een kopie van
het coupeerbewijs te hebben aangeleverd, bij gebreke waarvan het betreffende paard,
worden uitgesloten van deelname aan dit evenement.

Aansprakelijkheid:
Het bestuur kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het ontstaan van schade door
ongelukken met paarden of personen die de paarden geleiden en/of begeleiden. Daarvoor
dient elke deelnemer aan de keuringen zich te verzekeren. Ook schade aan derden die
tijdens de keuringen kunnen ontstaan komen voor rekening van de veroorzakers.

Rubriek 1 Hengstveulens
1

Jack uit de Biesbosch
Geb.
14-06-2018
V.:
Landor v.d. Boterhoeve
M.:
Emely van het Kruissewegje
Fokker:
A.G.B. in ’t Veld, Dordrecht
Eigenaar: A.G.B. in ’t Veld. Dordrecht

Tp.266116
Kleur Zwartschimmel
B.S.2011/390.S.NL
Tp.260140.S

2

Roan van de Westdijk
Geb.
18-05-2018
V.:
Stan van Malderen v. Vlaams Brabant
M.:
Anoek van de Graanhoeve
Fokker:
R v.d. Wiel, Dirksland
Eigenaar: R v.d. Wiel, Dirksland

Tp.266006
Kleur Bruinschimmel
B.S.20130370.S.NL
Tp.264428.S

Kampioen Hengstveulen:

Reserve Kampioen Hengstveulen:

Rubriek 2
Geen inzendingen

1 - Jarige hengsten

Rubriek 3

Merrieveulens

3

Donja van Nieuw Leven
Geb.
16-07-2018
V.:
Mathador van de Bouwhoeve
M.:
Evita van Nieuw Leven
Fokker:
M.W. van der Pols, Zuidland
Eigenaar: M.W. van der Pols, Zuidland

Tp.266139.B
Kleur Bruinschimmel
Tp.262498
Tp.263232.S

4

Donna van Nieuw Leven
Geb.
17-05-2018
V.:
Mathador van de Bouwhoeve
M.:
Jasmijn van ’t Domineeshof
Fokker:
M.W. van der Pols, Zuidland
Eigenaar: M.W. van der Pols, Zuidland

Tp.266015.B
Kleur Zwartschimmel
Tp.262498
Tp.260319.S

Kampioen Merrieveulen:

Reserve Kampioen Merrieveulen:

Rubriek 4
5

1 - Jarige merries

Dina van Nieuw Leven
Geb.
30-5-2017
V.:
Siem van de Dekkershoef
M.:
Evita van Nieuwleven
Fokker:
M.W. van der Pols, Zuidland
Eigenaar: M.W. van der Pols, Zuidland

Tp.265750
Kleur Bruinschimmel
Tp.263970.S
Tp.263232.S

Kampioen 1 jarige Merrie:

Rubriek 5
6

2 - Jarige merries

Hillary uit de Biesbosch
Geb.
03-05-2016
V.:
Gamin van de Lindehoef
M.:
Chanel uit de Biesbosch
Fokker:
A.G.B. in ’t Veld, Dordrecht
Eigenaar: P.J. Holster, Zuid-Beijerland

Kampioen 2 jarige Merrie:

Tp. 265512
Kleur Bruinschimmel
Tp. 260004 S
Tp. 263562 S

Rubriek 6 3 - Jarige merries
7

8

** stamboekopname**
Feline van de Linge
Tp.265252
Geb.
19-06-2015
Kleur Bruinschimmel
V.:
Bienvenu van Waardzicht
Tp. 261796.S
M.:
Freya van de Linge
S.259232.S
Fokker:
Z.A. de Buck, Oostkapelle
Eigenaar: C. Esselink, Dirksland
** stamboekopname**
Cato van de Kouwehof
Tp.265226
Geb.
11-05-2015
Kleur Bruinschimmel
V.:
Udo van de Zaaidijk
Tp.262426.S
M.:
Frieda van de Kouwehof (Keur)
S.256853.S
Fokker:
E.& S. & B. Geurts, Smakt
Eigenaar: N. Heij & L.A.M. Wouters, Achthuizen
** stamboekopname **

9

Loor van ‘t Doornhofje
Geb.
28-02-2015
V.:
Gamin van de Lindehoef
M.:
Fien van Strijtem
Fokker:
S.R.M. van Doorn, Soest
Eigenaar: S.R.M. van Doorn, Soest

Kampioen 3 jarige Merrie:

Reserve Kampioen 3 jarige Merrie:

Jeugdkampioenschap

Tp.265178
Kleur Bruinschimmel
Tp. 260004.S
B.S.2007/545.S.NL

Rubriek 7 4 - en 5 - Jarige merries
10

11

** stamboekopname**
Lore van Luchteren
B.S.2013/623.NL
Geb.
25-06-2013
Kleur Bruinschimmel
V.:
Mathador van de Bouwhoeve
B.S.2009/2024
M.:
Victoria van Luchteren
B.S.2007/635
Fokker:
Stal van Doorselaere, Drongen (BE)
Eigenaar: S.R.M. van Doorn, Soest
Anoek van de Graanhoeve
Geb.
20-05-2013
V.:
Lutteur van Wooldink
M.:
Nina van ’t Hoogeind
Fokker:
J. Straver, Babylonienbroek
Eigenaar: R. van de Wiel, Dirksland

Uitslag:

Tp.264428.S
Kleur Bruinschimmel
Tp.262157.S
Tp.260932.S

Rubriek 8

12

13

3 t/m 6 jarige ruinen

** stamboekopname**
Niels van ‘t Domineeshof
Tp.265097
Geb.
17-03-2015
Kleur Bruinschimmel
V.:
Bienvenu van Waardzicht
Tp. 261796.S
M.:
Nerva van de Bouwhoeve
Tp. 263764.S
Fokker:
E. Verburg, Westkapelle
Eigenaar: C. Esselink, Dirksland
Tom van de Kesselsedijk
Geb.
10-04-2012
V.:
Lutteur van Wooldink
M.:
Nicoline van de Horsterweg
Fokker:
Th v.d. Boom, Maren-Kessel
Eigenaar: T Boef, Hekelingen

Uitslag:

Tp. 264237.S
Kleur Bruin
Tp. 262157.S
Tp. K 68577

Rubriek 9

6 - en 7 - jarige merries

14

Stien van Stryker
Geb.
17-6-2012
V.:
Prince van ’t Hamont
M.:
Eline van Stryker
Fokker:
W. Stryker, Ruinen
Eigenaar: R. van de Wiel, Dirksland

Tp.264182.S
Kleur Vos
B.S.2002/560
Tp.261801

15

Mies van Pothoven
Geb.
1-6-2011
V.:
Bram van de Ruiting
M.:
Laura van Pothoven
Fokker:
C.A. Vreugdenhil, ‘s-Gravenzande
Eigenaar: C.A. Vreugdenhil, ‘s-Gravenzande

Tp.263727.S
Kleur Vos
Tp.261617
Tp.261165.S

16

Anne van Pothoven
Geb.
11-5-2011
V.:
Hannes van de Capreton
M.:
Amanda van Pothoven
Fokker:
C.A. Vreugdenhil, ‘s-Gravenzande
Eigenaar: C.A. Vreugdenhil, ‘s-Gravenzande

Tp.263603S
Kleur Vos
S.258851.S
K.68432

17

Saartje van de Trent
Geb.
13-4-2011
V.:
Bram van de Ruiting
M.:
Gonnie van de Zaaidijk
Fokker:
G. Stroeken, Zeeland
Eigenaar: P.G. Tuk van Rosengarten, Rotterdam

Tp.263537.S
Kleur Vosschimmel
Tp.261617
S.257782.S

18

Quirina van Roosjeshof
Geb.
08-04-2011
V.:
Tim van de Wilgenhoeve
M.:
Emira van Roosjeshof
Fokker:
B. van de Wekken, Kerkwerve
Eigenaar: P.J. Holster, Zuid-Beijerland

Tp.263528 S
Kleur Bruinschimmel
Tp.261630.S
S.255725.K

Uitslag:

De Hitsaert
Activiteiten met trekpaarden
Familie- & personeelsfeesten
www.dehitsaert.nl

Rubriek 10

8 - jarige en oudere merries

19

Sterra van Slot Aldegonde
Geb.
9-6-2010
V.:
Iwan van Wooldink
M.:
Nada van Slot Aldegonde
Fokker:
L. van de Bulck, Schijf
Eigenaar: J. Mosselman, Ooltgensplaat

Tp.263321.S
Kleur Bruinschimmel
B.S.2006/2026
Tp.260733.S

20

Laura van Pothoven
Geb.
24-3-2007
V.:
Hannes van de Capreton
M.:
Amanda van Pothoven
Fokker:
C.A. Vreugdenhil, ‘s-Gravenzande
Eigenaar: C.A. Vreugdenhil, ‘s-Gravenzande

Tp.261165.S
Kleur Vos
S.258851.S
K.68432

21

Jana van ‘t Keerkenhof
Geb.
16-05-2005
V.:
Koss uit de vinkenpeel
M.:
Berlinde van ‘t Keerkenhof
Fokker:
T. Vermeulen. Baaigem (Belgie)
Eigenaar: M.W. van der Pols, Zuidland

B.S. 2005/511.S.NL
Kleur Bruinschimmel
B.S. 2000/2008
B.S. 103731

22

Emely van het Kruissewegje
Geb.
08-05-2005
V.:
Iwan van Aardenhof (keur)
M.:
Ezra van het Kruissewegje
Fokker:
J.C. de Roo, Heinkenszand
Eigenaar: A.G.B. in ’t Veld, Dordrecht

Tp.260140.S
Kleur Bruinschimmel
K.2894
K.68396

Uitslag:

Rubriek 11

Stalgroep

Stal Nieuw Leven
3
Donja van Nieuw Leven
4
Donna van Nieuw Leven
5
Dina van Nieuw Leven
24
Evita van Nieuw Leven
23
Jasmijn van ‘t Domineeshof

Tp.266139.B
Tp.266015.B
Tp.265750
Tp.263232.S
Tp.260319.S

16-07-2018
17-05-2018
30-05-2017
18-05-2010
27-05-2005

Stal Pothoven
15
Mies van Pothoven
16
Anne van Pothoven
20
Laura van Pothoven

Tp.263727.S
Tp.263603.S
Tp.261165.S

1-06-2011
11-05-2011
24-03-2007

Tp.266139.B
Tp.266015.B
Tp.265750
Tp.263232.S

16-07-2018
17-05-2018
30-05-2017
18-05-2010

Uitslag:

Rubriek 12

Fokgroep

Stal van Nieuw Leven
3
Donja van Nieuw Leven
4
Donna van Nieuw Leven
5
Dina van Nieuw Leven
24
Evita van Nieuw Leven

Uitslag:

Rubriek 13
23

Generatiegroep

Jasmijn van ‘t Domineeshof
Geb.
27-5-2005
V.:
Jacco van “Groot Veldhuis”
M.:
Paulien van de Klaverhoeve
Fokker:
E. Verburg
Eigenaar: M.W. van der Pols
24
Evita van Nieuw Leven
Geb. 18-5-2010
V.:
Baron van ‘t Camillenhof
5
Dina van Nieuw Leven
Geb. 30-5-2017
V.:
Siem van de Dekkershoef

Uitslag:

Tp.260319.S
Kleur Bruinschimmel
S.256940.S
S.254699.K

Tp.263232.S
B.S.2002/126
Tp.265750
Tp.263970.S

Rubriek 14
23

24

Merries met afstammelingen

Jasmijn van ‘t Domineeshof
Geb.
27-5-2005
V.:
Jacco van “Groot Veldhuis”
M.:
Paulien van de Klaverhoeve
Fokker:
E. Verburg
Eigenaar: M.W. van der Pols
24
Evita van Nieuw Leven
Geb. 18-5-2010
V.:
Baron van ‘t Camillenhof
4
Donna van Nieuw Leven
Geb. 17-05-2018
V.:
Mathador van de Bouwhoeve

Tp.260319.S
Kleur Bruinschimmel
S.256940.S
S.254699.K

Evita Van Nieuw Leven
Geb.
18-5-2010
V.:
Baron van ‘t Camillenhof
M.:
Jasmijn van ’t Domineeshof
Fokker:
M.W. van der Pols
Eigenaar: M.W. van der Pols
5
Dina van Nieuw Leven
Geb. 30-05-2017
V.:
Siem van de Dekkershoef
3
Donja van Nieuw Leven
Geb. 16-07-2018
V.:
Mathador van de Bouwhoeve

Tp.263232.S
Kleur Bruinschimmel
B.S.2002/126
Tp.260319.S

Uitslag:

Tp.263232.S
B.S.2002/126
Tp.265785
Tp.262498

Tp.265750
Tp.263970.S
Tp.266139.B
Tp.262498

Rubriek 15
2016
2017

Dagkampioenschap

Sarah van Hoeve Ruth, K. Timmer, Meerkerk
Evita van Nieuw Leven, M.W. van der Pols, cat.nr. 24

Dagkampioen 2018:

Reserve Dagkampioen 2018:

Rubriek 16
2016
2017

Erekampioenschap

Sarah van Hoeve Ruth, K. Timmer, Meerkerk
Evita van Nieuw Leven, M.W. van der Pols, cat.nr. 24

Aantekeningen:

Inzenders Trekpaarden
Naam
Boef, T
Doorn, van S.R.M.
Esselink, C
Heij, N. & Wouters, L.A.M.
Holster, P.J.
Mosselman, J.
Pols, van der M.W.

Tuk van Rosengarten, P.G.
Veld, Fam. In ’t
Vreugdenhil, C.A.

Wiel, van de R.

Catalogusnr.
13
9
10
7
12
8
6
18
19
3
4
5
24
23
21
17
1
22
16
15
20
11
14
2

Naam paard
Tom van de Kesselsedijk
Loor van ‘t Doornhofje
Lore van Luchteren
Feline van de Linge
Niels van ‘t Domineeshof
Cato van de Kouwehof
Hillary uit de Biesbosch
Quirina van Roosjeshof
Sterra van Slot Aldegonde
Donja van Nieuw Leven
Donna van Nieuw Leven
Dina van Nieuw Leven
Evita van Nieuw leven
Jasmijn van ’t Domineeshof
Jana van ‘t Keerkenhof
Saartje van de Trent
Jack uit de Biesbosch
Emely van het Kruissewegje
Anne van Pothoven
Mies van Pothoven
Laura van Pothoven
Anoek van de Graanhoeve
Stien van Stryker
Roan van de Westdijk

Wintercompetitie 2019 KVTH Zuid-Holland
Develruiters te Heerjansdam
Save the date !!
12 Januari 2019
9 Februari 2019
9 Maart 2019
Opgave voor de wintercompetitie kunnen per email verstuurd worden naar Elsa Hage
elsahage@hotmail.com
De wintercompetitie is nu ook opengesteld voor ALLE koudbloeden! Er kan gestart worden
met en zonder startkaart.
Trekpaarden en Haflingers hebben wel voorrang als de wedstrijd vol is.
Je hoeft geen lid te zijn van de KVTH.
Het wedstrijdreglement is te vinden op de website:
http://www.kvth.nl/userfiles/file/pages/KVTH-regels-wintercompetitie-212047.pdf
Wedstrijdlocatie:
De Develruiters
Molenwei 3
Heerjansdam

