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ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 
 
Stamboekkantoor 
Annelies Koppel, De Voortweg 6, 6971 JX  Brummen, tel. 0575-476 489, 
b.g.g. 0575-476 250 

 
 
Voorzitter:  
Daisy Lupker, Borger, 06-21885582 
  
Secretaris: 
Sandra van Deelen, Loerbeek 
 
Penningmeester: 
Lewis Koppel, Brummen 
 
Bestuurslid: 
Hanneke van den Dop, Velden  
 
 
Foktechnische Cie 
Hanneke van den Dop (voorzitter), Velden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internetadres:   www.merensstamboek.nl 
E-mail adres: info@merensstamboek.nl 
Facebook: Merens Stamboek Nederland 
 

mailto:info@merensstamboek.nl
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ROUTEBESCHRIJVING 

 
Riant Equestrian Centre, Bruggelerweg 4, 7361 CX  Beekbergen.  
Telefoon organisatie tijdens ledendag  
Annelies Koppel 06 –  29 016 234 / Daisy Lupker 06 – 21 885 582 
 
 
Als u komt uit de omgeving van Utrecht en Amersfoort (A1): 
U gaat richting Apeldoorn. Afslag no. 19 Hoenderloo-Apeldoorn. 
Onderaan de afslag linksaf (Otterloseweg). 
Bij het voorsoorteervak links (tegenover Van der Valk). Dit is de Van Golsteinlaan. 
Aan het einde gaat u linksaf de Hoenderloseweg op. 
Voor het viaduct gaat u rechtsaf de Keienbergweg op. 
Aan het einde van de weg met de bocht mee naar rechts, richting Beekbergen. 
Dit is de G.P. Duuringlaan. Na ca. 1,4 km gaat u op de vluchtheuvel linksaf de 
Bruggelerweg op. 
Aan deze weg ligt Riant Equestrian Centre aan de linkerkant. 
 
Als u komt uit de omgeving van Zwolle (A50) of Hengelo (A1): 
U gaat richting Apeldoorn-Zuid/Amersfoort (A1). Afslag no. 20 Apeldoorn-
Zuid/Beekbergen. 
Onderaan de afslag bij de stoplichten linksaf. Bij tweede stoplicht linksaf richting 
Beekbergen. 
1e rotonde rechtdoor, 2e rotonde linksaf richting Beekbergen. U bevindt zich nu op 
de Arnhemseweg. 
Na het viaduct neemt u de eerste weg rechts. Dit is de Engelanderweg. 
Weg volgen en rechts aanhouden, aan deze weg ligt Riant Equestrian Centre aan 
de rechterkant. 
 
Als u komt uit de omgeving van Arnhem (A50): 
U gaat richting Apeldoorn. Afslag no. 22 Beekbergen-Hoenderloo. 
Bovenaan de afslag linksaf. Weg blijven volgen. 
Bij de stoplichten linksaf. Hotel de Smittenberg is aan uw rechterhand. 
U bevindt zich nu op de Engelanderweg. 
Eerst verharde weg rechtsaf, deze straat heet ook Engelanderweg. 
Aan het einde van deze weg houdt u links aan. 
U bevindt zich nu op de Bruggelerweg. Aan deze weg ligt Riant Equestrian Centre 
aan de rechterkant. 
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JURYLEDEN EN MEDEWERKERS 
 
Jury:  
De heer Jan Oortveld  
Hanneke van den Dop  
 
Assistentie jury: Daisy Lupker / Sandra van Deelen 
Secretariaat: Annelies Koppel 
Prijzen, linten: Daisy Lupker 
Ringmeester: Sandra van Deelen  
Mediacontacten: Daisy Lupker  

 
 
 
 

 
Merrie met veulen op Plateau de Beille                          Foto: Jeannette Scheepens 
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VOORWOORD 
 
 
 
De jaarlijkse Algemene Keuring is voor het Mérens 
Stamboek Nederland altijd de belangrijkste gebeurtenis 
van het jaar, maar dit jaar is dat het nét even extra. De laatste keuring vond plaats 
in 2016, wat dus alweer 5 jaar geleden is. Je kunt je dus voorstellen hoe blij ik was 
toen ik de aanmeldingen in de mail binnen zag komen!  
 
Op de keuring krijgen alle leden van het stamboek de kans om hun Mérens door de 
jury te laten beoordelen. De paarden komen op deze dag naar de keuringslocatie 
toe en wie weet gaat er een trotste eigenaar weer naar huis met een Mérens die 
zich de Algemeen Kampioen van 2021 mag noemen.  
 
Ik heb zelf ook een aantal keer met een Mérens in de keuringsring gestaan voordat 
ik in het bestuur zat. Ik vond dat toch altijd wel een spannende, maar ook altijd een 
hele leuke dag. Al die zwarte paardjes samen op één locatie, die er allemaal spik 
en span uit zien en je van een afstand al tegemoet glimmen. Meestal waren er ook 
een aantal veulens aanwezig die op de keuring werden beoordeeld en werden 
opgenomen in het stamboek. Altijd mooi om naar te kijken.  
 
Dit jaar helaas geen veulens op de keuring, maar wel een paar kleine rubrieken 
met allemaal verschillende paarden. Ik ben ontzettend veel zin in deze dag, een 
aantal leden weer “live” te kunnen zien en spreken. In de ochtend de keuring, 
daarna een gezellige lunch met een aantal leden en dan als afsluiter van de dag de 
clinic Working Equitation.  
 
Dat de keuring doorgaat is de kers op de taart van de inspanningen die, vooral ook 
achter de schermen, door het hele bestuur gedaan zijn. En natuurlijk kan er 
helemaal geen keuring plaatsvinden zonder aanmeldingen. Dus daarvoor in elk 
geval al hartelijk bedankt!  
 
Ik wens alle deelnemers heel veel succes en alle aanwezigen een plezierige dag 
toe. 
 
Daisy Lupker  
voorzitter 
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AGENDA 2021 
 
 
 
zondag 26 september 2021  Algemene Keuring 2021 te Beekbergen 
 
najaar 2021    Crosstraining en/of buitenrit te Loerbeek  
 
 

 
 

Aanvang 
Algemene Keuring 2021 

10:30 uur !  
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Vrijwaring: Een uitdrukkelijke voorwaarde tot 
inschrijving is, dat iedere deelnemer de organisatie 
zal vrijwaren voor alle gerechtelijke procedures, 
kosten, vorderingen of welke 
aansprakelijkheidseisen dan ook die verband houden 
met zijn of haar inschrijving of deelneming. 

 

 

ALGEMENE WENKEN EN BEPALINGEN 
 
 

1. U dient ruim op tijd (minimaal 1 uur van te voren) met uw paard(en) 
aanwezig te zijn en de aanwijzingen van de ringmeester en speaker op te 
volgen. Het dagprogramma kan door onvoorziene omstandigheden in- of 
uitlopen. 

2. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade tijdens, 
voor of na de keuringsdag. U neemt deel op eigen risico. 

3. De deelnemende dieren, met uitzondering van de veulens, dienen 
aantoonbaar tegen influenza te zijn ingeënt. 

4. De keuringskosten zijn voor alle deelnemende paarden € 20,00.  
5. De keuringskosten dienen die dag per PIN betaling te worden voldaan.  
6. Ter plaatse ontvangt u uw hoofdstelnummer(s). Vergeet deze niet na 

afloop weer in te leveren! 
7. Het bestuur neemt geen verantwoording voor onjuiste vermelding van de 

betreffende stamboekgegevens. 
8. Het simpele feit van deelneming houdt in dat men bewilligt in de 

aanwijzingen van het bestuur. 
9. Waar geschillen mochten ontstaan, beslist het bestuur. 
10. De medewerkers van de organisatie dragen een badge en zij 

beantwoorden graag uw vragen ter plaatse. 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
 
Chippen 
Alle dieren die op het keuringsterrein aanwezig zijn, moeten gechipt zijn of worden. 
De ringmeester controleert de chips van de aanwezige paarden voordat zij de ring 
in gaan.  
 
Selectie kampioenskeuring  
Bij het primeren krijgt uw Mérens een eerste (oranje), tweede (rood) of derde (wit) 
premie. Tevens worden alle dieren op volgorde van kwaliteit geplaatst. Indien uw 
Mérens bij de primering op de eerste plaats staat en tevens een eerste premie 
(oranje lint) krijgt, is hij/zij automatisch geplaatst voor de kampioenskeuringen, die 
als laatste plaatsvinden.  
 
Nog een paar tips: 

• Als uw paard lang heeft moeten wachten of lang op de trailer heeft 
gestaan is een warming-up aan te bevelen. Overdrijf dit echter niet. 

• Als u uw paard in draf moet laten zien, draaf dan naar de pion toe, houdt 
in als u bij de pion aankomt, draaf er rustig om heen en verhoog het 
tempo vervolgens weer. De jury kan dan goed beoordelen of het paard 
stuwing heeft. Als u in een te hoog tempo om de pion draait, vliegt u 
hoogst waarschijnlijk uit de bocht! 

• Loop links van uw paard en draai altijd rechtsom. 

• Draag stevig schoeisel en zorg voor een helper met een lange zweep 
en/of rammeldoosje. 

• Draag witte kleding of wedstrijd-rijkleding. Draag geen felle, kleurig, of 
zwarte kleding. Dit leidt de aandacht af; uw paard moet er uitspringen , 
zeg maar hij/zij moet de “ster” in de ring zijn. 

 
 

Last minute informatie: 

www.merensstamboek.nl 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.merensstamboek.nl/
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DE KEURING EN DE VOORBEREIDING  
 
 
Beste van Nederland 
Uiteraard worden alle Mérens, merries, ruinen en hengsten in alle leeftijdsklassen, 
uitgenodigd om aan de keuring deel te nemen. Uw paard zal door de jury worden 
gekeurd op exterieur en gangen en aan de hand van een keuringsformulier worden 
beoordeeld. Dit formulier krijgt u enkele weken na de keuring thuisgestuurd, zodat 
u zelf ook de goede en minder goede kanten van uw Mérens “in kaart” heeft.  
Na de beoordeling zullen alle paarden worden geprimeerd en op volgorde van 
kwaliteit worden gezet.  
Is uw Mérens in zijn of haar rubriek als eerste geplaatst en krijgt hij/zij tevens een 
eerste premie(oranje lint)? Dan mag u met uw paard meedoen aan de 
kampioenskeuring en wie weet … heeft u dit jaar de kampioen van heel Nederland! 
 
Premies en Predikaten 
Op de keuring zijn verschillende premies en predikaten te verdienen. Er zijn drie 
premies: eerste premie (oranje lint) met als betekenis “uitmuntend”, tweede premie 
(rood lint) betekent “zeer goed” en een derde premie (wit lint) staat voor “goed”. 
Meerdere dieren kunnen dezelfde premie krijgen. De verdeling van de premies 
geeft een goede aanwijzing voor de kwaliteit van de hele groep.  
Predikaten zijn keurmerken die door middel van een stempel in het stamboek-
papier een indicatie van de kwaliteit van uw Mérens aangeven. Bij eventuele 
verkoop van uw paard kunnen deze predikaten waarde vermeerderend zijn. 
Heeft uw volwassen paard (vanaf 3 jaar) een eerste premie gehaald, dan kunt u 
het “premiepredikaat” aanvragen bij het stamboekkantoor.  
Heeft u dit premiepredikaat drie keer behaald en heeft uw paard minimaal eenmalig 
aan de rijproef (vanaf 2008) met positief resultaat meegedaan, dan kunt u het 
“sterpredikaat” in het paspoort laten bijschrijven.  
De predikaten zijn gratis; u moet ze echter zelf aanvragen bij het stamboekkantoor 
of het keuringssecretariaat. Desgewenst kan het ter plekke op de keuring worden 
geregeld.  

Ruinen op de keuring 
Ook een ruin kan het premiepredikaat verkrijgen. Of zelfs het sterpredikaat, mits hij 
vanaf zijn derde jaar drie maal een eerste premie heeft gekregen en onder het 
zadel aan de rijproef heeft meegedaan.  
De als eerste geplaatste ruin met een eerste premie mag tevens meedoen aan de 
kampioenskeuring. Een ruin geeft als nakomeling een beeld van de fokkwaliteiten 
van beide ouders. Dus het is wel degelijk belangrijk dat u uw ruin (een keer) laat 
beoordelen. 
 
Hengsten 
Op deze keuring vindt geen hengstenkeuring plaats.  
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Voorbereiding voor de keuring 
Een paard dat u voor de keuring brengt, mag niet te vet maar ook niet te mager 
zijn. In de praktijk betekent dit, dat u de ribben van het paard wel mag voelen maar 
ze niet mag zien.  
Het paard hoeft geen topconditie te hebben, maar moet voldoende conditie hebben 
om een aantal rondjes flink te kunnen stappen en/of draven. Belangrijker is nog dat 
het paard goed bespierd moet zijn; het ontbreken hiervan - in vaktermen heet dit 
“arm bespierd” - kost veel punten. Paarden die regelmatig getraind worden, zullen 
al over voldoende bespiering beschikken. Paarden die alleen maar in de wei lopen, 
kunnen nu al voorzichtig aan het werk gezet worden. Kunt u dat zelf niet, dan is er 
wellicht iemand in de buurt (manege, rijvereniging) die u kan /wil helpen.  
Geef het paard de laatste dagen voor de keuring wat meer rust en vergeet niet ook 
het rantsoen aan te passen. 
 
Voorbrengen oefenen 
Er wordt gekeurd in een zogenaamde driehoeksbaan. De voorbrenger van het 
paard is geheel in het wit (géén zwart) gekleed of draagt het wedstrijdtenue (zwart 
rijjasje, witte blouse en witte rijbroek). Draag geen felle, kleurige of zelfs zwarte 
kleding. Dit leidt de aandacht af; uw paard moet eruit springen en de “ster” in de 
ring zijn.  
Op aanwijzing van de ringmeester gaat u de ring in en stelt u uw paard op naast de 
balk die op de grond ligt. Eenmaal juist opgesteld, gaat u (met enige tussenruimte) 
voor uw paard staan en houdt u het paard vast aan een doorhangende teugel of 
halstertouw.  
Zorg ervoor dat uw paard attent is. Ritsel bijvoorbeeld zachtjes met een plastic 
zakje om de aandacht van uw paard te trekken en de oortjes mooi naar voren te 
krijgen. Het paard moet netjes stilstaan en niet weglopen. 
 
Op aanwijzing van de jury loopt u eerst in stap rechtsom om de pionnen heen, 
daarna hetzelfde in draf, waarna u uw paard weer voor de jury opstelt. U mag 
eventueel hulp hebben van iemand die het paard aandrijft. De jury kan u vragen 
nog een rondje te lopen of zelfs van en naar de jury recht toe te stappen of te 
draven. Op aanwijzing van de jury verlaat u de keuringsring. Het geheel neemt 
enige minuten in beslag.  
Als alle paarden van uw rubriek gekeurd zijn, gaat u op aanwijzing van de 
ringmeester weer de baan in. De paarden worden nu geprimeerd en op volgorde 
van kwaliteit gezet. U stapt op de rechterhand en verandert op aanwijzing van de 
jury van plaats en volgorde. Loop actief met uw paard rond. Denk niet dat het 
keuren al gedaan is; in deze ronde zijn soms doorslaggevende punten te 
verdienen!  
Het is aan te bevelen om thuis het stappen, draven, voorbrengen en opstellen 
regelmatig te oefenen. U weet dan wat er van u verwacht wordt. Bedenk dat u 
maar enkele minuten heeft om het paard van zijn beste kant te laten zien. Gebruik 
deze minuten dan ook zo goed mogelijk. Bedenk steeds dat bij het rondstappen en 
draven het paard actief moet zijn, bij het opstellen dient het alert te zijn.  
 



  

12 Keuringsboekje 26 september 2021 Pagina 12 15-9-2021Vertrouwelijk Pagina 12 15-9-2021Gemaakt op 30-8-2010 6:07  2006 

U kunt het paard voorbrengen met een halster of een hoofdstel. Kijk daarbij 
zorgvuldig of het halster/hoofdstel geen afbreuk doet aan het paardenhoofd. 
Bijvoorbeeld een fijn hoofd met een dik, grof halster maakt dat het hoofd “wegvalt”; 
het hoofd moet juist mooi uitkomen. 
 
Toiletteren 
Als u met uw paard naar de keuring komt, moet uw paard er natuurlijk zo mooi 
mogelijk uitzien. 
 
Mérens worden zo naturel mogelijk getoiletteerd: manen hangen los,  
bruine punten of “uitschieters” worden op gelijke lengte getrokken (manen niet 
rechtknippen), geen vlechten of andere versierselen.  
De onderkant van de staart wordt recht geknipt. Door dit regelmatig te doen, 
worden de manen en staart voller.  
Knip met een speciale toiletteerschaar de oren: vouw het oor voorzichtig samen 
tussen wijs- en middelvinger en knip de haren, die buiten de oren komen, eraf. Laat 
de haren aan de binnenkant van de oren zitten.  
De langste baardharen mogen ook worden afgeknipt. 
 
Kijk ruim van te voren eens kritisch naar uw paard. Op de keuring moet het paard 
in goede conditie zijn en er op zijn best uitzien. Laat de hoeven tijdig bekappen; 
laat dat dus niet op het laatste moment doen. 
 
Dagprogramma 
Op pagina 13 staat het dagprogramma van deze keuring.  
De organisatie heeft aan de hand van de aangemelde paarden deze dag zo goed 
mogelijk ingedeeld. Toch kan het gebeuren, dat het programma op de dag zelf in- 
of uitloopt.  
Zorg altijd dat u dus ruim op tijd bent, minimaal één uur van te voren.  
Uw paard kan even bijkomen van de reis en u bent in de gelegenheid om uw 
aanwezigheid bij het secretariaat in de kantine te melden en de laatste 
voorbereidingen te treffen. 
Aan de ringmeester kunt u vragen of het programma eventueel gewijzigd is. 
 
Keuringsformulier  
Het keuringsformulier is gebaseerd op het formulier dat ook door het Franse 
moederstamboek wordt gehanteerd. Het paard wordt volgens een vastgestelde 
wijze beoordeeld op een aantal onderdelen zoals die zijn vastgelegd in de 
rasstandaard. De jury zal, in geval van afwijkingen en / of onvoldoendes, naast een 
cijfer eveneens een toelichting geven op het oordeel. Hierbij is het van belang te 
weten dat een 5 ook een voldoende is. 
 
Het keuringsformulier wordt nagezonden aan de eigenaar. In geval van vragen 
kunnen deze gesteld worden aan de leden van de foktechnische commissie. Zij 
zullen desgevraagd een uitleg bij de beoordeling geven. 
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DAGINDELING 
 
09.30 uur  Terrein open voor inzenders en publiek 
10:30 uur Welkomstwoord 
 
10:30 uur Keuring 1 jarige-merrie  
10:45 uur Keuring volwassen merries zonder veulen  
11:30 uur Keuring ruinen  
12:00 uur  Kampioenskeuring 
   
12.30 uur Lunch 
 
14.00 uur Eerste groep clinic WE 
15.00 uur Tweede groep clinic WE 
 
16:30 uur Einde  
 
Het tijdschema is indicatief en kan door omstandigheden 
afwijken. Let u goed op de ringmeester en de omroep. En zorg 
ervoor dat u tijdig aanwezig bent op het terrein en klaarstaat in 
of bij de buitenbak. 
(Wij adviseren u een uur van te voren op het terrein aanwezig 
te zijn.) 
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1-JARIGE MERRIE  

 
1. Kascade du Labail, geboren 21 mei 2020 
V: Vinquer des Martis, M: Koralie 
Fokker: de heer P. Asna  
 

 
VOLWASSEN MERRIES ZONDER VEULEN  
 
 
2. Alisse Vosgesangh, geboren 1 april 2010 
V:Orion des Hyeres, M: Quinoa Ranch le Merens 
Fokker: mevrouw H. van der Poel 
 
3. Reine de Pyreneos, geboren 11 mei 2005 
V: Empeteur II, M: Carole 
Fokker: mevrouw C. Westerbeek-marres & de heer 
Westerbeek 
 
4. Hera de Twenterand, geboren 7 mei 2017 
V: Torrant de l’Abatch, M: Quira van de Vegetas 
Fokker: mevrouw I.G. Tepper-Linde 
 
5. Gaia de Vinkenkamp, geboren 29 april 2016 
V:Torrant de l’Abatch, M: Saba de Fantilhou 
Fokker: mevrouw E. Brans  
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RUINEN 
 
 
6. Hacker de Fantilhou, geboren 5 juni 2017 
V: Aaron de Cabus, M: Nossi Be de Fantilhou  
Fokker: mevrouw M. Roussel 
 
7. Icare de Ize, geboren 14 juli 2018 
V: Rebirot D’Ardenne, M: Anabe de Ize 
Fokker: de heer J. Lourenco 
 
8. Eclair d’Heins, geboren 21 april 2014 
V: Timbol du Bosquet, M: Tanis d’Heins 
Fokker: de heer J.P. Doumens  
 
 
 
 

  
 Een kudde Mérens op Plateau de Beille                       Foto: Jeannette Scheepens 
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Alle dieren die in hun rubriek op de eerste plaats staan 

én een eerste premie hebben (oranje lint,) worden 

uitgenodigd deel te nemen aan de kampioenskeuring. 

 

 

KAMPIOENSKEURING 2021 

 
 
1. Jeugdkampioenschap 
 
 Beste 1 jarige merrie  …………………………………… 
  
  Jeugdkampioen 2021 
 
 .................................................................................. 
 
 
2. Merriekampioenschap 
 
  
 Beste volwassen merrie zonder veulen………………….. 
 
  Kampioen merries 2021 
 
 ……………………………………………………………… 
 
3. Ruinenkampioenschap 
 
 Beste ruin 2021 ……………………………… 
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ALGEMEEN NATIONAAL KAMPIOEN 
2021 

 
 
…………………………………………………………………… 
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LEDENLUNCH  
 
Tussen de keuring en de clinic wordt er door het stamboek een lunch aangeboden 
aan de leden van het stamboek. Mocht u zich hier nog niet voor hebben 
aangemeld, dan kan dit, voor uzelf en eventuele introducés, uiterlijk zondag 19 
september nog door een e-mail te sturen naar info@merensstamboek.nl. 
Introducés betalen € 15,- om ook mee te lunchen.  

 
 
CLINIC WORKING EQUITATION  
 
Na de lunch zal de clinic Working Equitation plaatsvinden. De clinic wordt gegeven 
door Jenny Klein Willink. Zij neemt een aantal hindernissen mee die voor ieder 
niveau is geschikt.  
De aanmeldingen zijn verdeeld in twee groepen. De eerste groep zal starten om 
14:00 uur, de andere groep om 15:00 uur.  
 
Groep 1: 
Marjolein met Hacker  
Hessel met Tyranneau 
Mariska met Icare 
Kye Lie met Alisse  
 
 
Groep 2: 
Els met Gaia  
Ilse met Reine 
Jeannette met Eclair 
 
 

 

 

mailto:info@merensstamboek.nl
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RASSTANDAARD VAN DE MÉRENS 

 
De rasstandaard is internationaal. 
 
Stokmaat:  Gewenst is een gemiddelde maat van 1.48 m. 
Beharing:  Zwart, goede, fijne kwaliteit en zijdeachtig. 
Manen:  Vol, vaak wat gekruld en stug aanvoelend.  

De manenkam kan enkel of dubbel zijn. 
Hoofd:   Edel en uitdrukkingsvol. 
Voorhoofd:  Vlak en breed. 
Oren:   Vrij kort, van binnen goed behaard en fraai van vorm. 
Ogen:   Duidelijk naar buiten komend, levendig met een zachte 
  uitdrukking. 
Hals:  Gemiddeld van lengte, goed geplaatst en met een lichte 

hoofdaanzet. 
Borst:    Goed diep. 
Schouder:   Van gemiddelde lengte, voldoende schuin. 
Schoft:  Voldoende ontwikkeld en naar achter doorlopend. 
Rug:   Breed en voldoende bespierd. 
Lendenen:  Breed, goed bespierd, vloeiend verbonden met de overige 

onderdelen. 
Kruis:   Rond. 
Flanken:  Goed gevuld. 
Ledematen:  Goed ontwikkelde gewrichten, hard en droog. 
  Voor:  goed bespierde onderarm. 
  Achter:  voldoende ontwikkelde broekspieren. 
Hoeven:  Breed, met zwart gepigmenteerde harde hoorn. 
Gangen:  Zo ruim mogelijk, met in het bijzonder een goed  

onderbrengen van de achterhand. 
 

 

  

 

Riant Equestrian Centre 

bedankt voor de gastvrijheid ! 
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VERKOOPLIJST 
 
Om te garanderen dat te koop staande paarden na het doorgeven van de 
gegevens snel op de verkooplijst komen, willen wij graag de gegevens van de 
paarden kort en bondig van u ontvangen.  
De naam van het paard, geboortedatum, de ouders van het paard (vader + 
moeder), naam van de eigenaar en woonplaats, telefoon en/of e-mail adres 
eigenaar, eventuele (vraag)prijs, beknopt de kenmerken van het paard, zoals 
bereden, betuigd, fokmerrie, keuringspremies etc., en maximaal 2 foto’s sturen 
naar info@merensstamboek.nl. 
 
Het stamboek krijgt regelmatig aanvragen van eigenaren van oude(re) Mérens, die 
niet meer of licht bereden kunnen worden en als eventueel gezelschapspaard 
worden aangeboden. Meer informatie hierover is verkrijgbaar op het 
stamboekkantoor. 
 
Raindance de Vives 
Merrie, geboren 24 maart 2005 
V: Caraco de Bigorre ( vm: Quelles) 
M: Little lady de Vives ( Fandio de Carnus)  
Mooi gebouwde merrie, met goede ruime beweging.  
Sociale merrie, zacht van karakter naar mensen. Staat samen met andere paarden 
in de groep, is daar de alfamerrie.  
Staat 24/7 buiten. Geen zomereczeem geconstateerd.  
Jaarlijkse inentingen, regelmatig ontwormd en bekapt.  
Graag nieuwe eigenaar waar deze Mérens ook buiten kan lopen.  
Bij bezichtiging een prijsopgave, dus niet per telefoon of via e-mail.  
Diverse recente foto’s zijn via de mail op te vragen.  
E-mail: merens@ziggo.nl  
 
Plaatsing van uw paard op verkooplijst is gratis voor leden (mits het paard op naam 
staat en ingeschreven is in het  Mérens Stamboek Nederland). 
 
Het stamboek adviseert u om bij elke verkoop of aankoop een koopcontract op te 
stellen, met daarin o.a. vermeld: de kwaliteiten van het paard, reden van aankoop, 
koopsom. En natuurlijk alle afspraken die voor de koop belangrijk is. Op de website 
van ons stamboek kunt u een voorbeeld koopcontract downloaden 
 
NB: Als u uw paard verkocht heeft, betekent dit niet dat u automatisch geen 
lid meer bent. Stelt u geen prijs meer op het stamboeklidmaatschap, dan kunt 
u het lidmaatschap opzeggen vóór de laatste maand (voor 1 december) van 
het lopende jaar, schriftelijk of per e-mail naar het stamboekkantoor. 

 

 

mailto:info@merensstamboek.nl
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BESTELLEN VAN ARTIKELEN MET MÉRENS LOGO 
 
Voor het bestellen van artikelen, die geborduurd moeten worden met het Mérens 
logo, kunt u dit rechtstreeks bij de firma Van Holland Sport te Ederveen doen. 
Van Holland Sport heeft een uitgebreide website, waarop u de verschillende 
artikelen (en dat zijn er heel veel) kunt zien. Ook zijn zij telefonisch overdag 
bereikbaar.  
Meld bij uw bestelling wel dat u van het Mérens Stamboek bent en dat u ons logo 
op uw trui, vest, schabrak wilt hebben. Van Holland Sport zal u rechtstreeks een 
rekening sturen. 
 
Van Holland Sport B.V. te Ederveen telefoon: 0318 - 572803 
www.vanhollandsport.nl   info@vanhollandsport.nl 
 
Het Stamboek zal op evenementen nog enkele geborduurde artikelen verkopen, 
zoals bijvoorbeeld de rode petten met logo. Het Stamboek hanteert de prijzen zoals 
die altijd vermeld stonden in de Nouvelles. 
 
Hieronder vind u de Mérens artikelen, die op evenementen bij het Stamboek te 
verkrijgen zijn. 
 
Kleine sticker €   0.50 Bekers €   5.50 
Windlicht €   5.50 Tas €   5.00 
DVD € 12.50 Rode pet € 15.00 
Stalbordje € 10.00 Merens ABC €   5.00 
 
 

 
 

http://www.vanhollandsport.nl/
mailto:info@vanhollandsport.nl
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TARIEVENLIJST 2021 
 
Lidmaatschap per jaar €   50,00* 
Gezinsleden, mits woonachtig op hetzelfde adres €   25,00* 
Lidmaatschap buitenland €   52,50 
Donateur, per jaar, minimum bijdrage €   17,50* 
Administratiekosten bij andere betaalwijze €     5,00 
Eenmalig inschrijfgeld €   15,00 
Opname veulen, incl. premiekeuring  
en (premie) keuring moeder  €   30,00 
Thuisopname per veulen, excl. kilometers, Chip/Paspoort € 150,00 
Premiekeuring overige dieren €   20,00 
Deelname voorkeuring hengsten voorjaar €   50,00 
Deelname voorkeuring hengsten september €   25,00 
Deelname hengstenkeuring € 150,00 
Chippen €   25,00** 
Paspoort €   25,00** 
Vervangend paspoort (vanaf juli 2009), incl. verzendkosten €   35,00 
Duplicaat paspoort, vastgesteld door Landbouwschap € 175,00 
Registratie vreemde chip €   15,00** 
Overschrijvingskosten per dier €   15,00** 
Dekbon €   20,00 
Boete, te laat verzonden geboortebericht €   25,00 
DNA-kosten, per paard €   45,00 
DNA-kosten onderzoek vosgen, per paard €   95,00 
 
Plaatsing paard op verkooplijst voor niet-leden,  
incl. vermelding (met evt. foto) op internet €   25,00 
 
*) Bedragen gebaseerd op betaling middels automatische incasso 
**) Voor niet-leden worden deze bedragen verdubbeld. 
 
Opzeggen vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. 
Schriftelijk of per e-mail naar info@merensstamboek.nl. 
Paard verkocht, betekent niet dat men automatisch geen lid meer is.  
 
Advertentiekosten Nouvelles 
1/1 pagina €   50,00 
1/2 pagina €   25,00 
1/4 pagina €   12,50 
Bij advertentiereservering voor een heel jaar (vier nummers) gratis plaatsing in 
keuringsboekje. 
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