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Geachte participanten,                                                     28 mei 2016 

 
 
Onze jaarlijkse T.C.N. stamboekdag die alweer voor de 7

e
 maal op de manege Groenewoude te Woudenberg van 

Hetty de Koning en Rob de Wijs worden gehouden 
 
Ook dit jaar willen we een ieder verzoeken om vooral in zwarte broek en wit shirt de paarden voor te brengen U 
brengt daarmee extra eenheid, tevens bieden wij de mogelijkheid om tegen een vergoeding een voorbrenger voor 
uw paard te reserveren.    
 
 

 Nationale T.C.N. stamboekdag op Manege Groenewoude 10 juli 2016. 
 T.C.N. sportdag op Manege Groenewoude 10 juli 2016 middags 

     adres: Ekris 38 te 3931 PX Woudenberg. 
 
 

Stamboekdag 

Stamboekopname (voorlopig tijdschema) 
Ook dit jaar wordt de stamboekdag en sportdag op 1 dag gehouden en wel op 10 juli 2016.  

We beginnen om 9:00 uur met meten en om 9:30 uur met de merries. De stamboekopname van veulens en 3-jarige 

en evt. oudere merries vindt zoals gebruikelijk plaats in de binnenmanege. De 3-jarige merries nemen automatisch 

deel aan het kampioenschap 3-jarige Trakehner merries, de oudere merries 4 tot 7 jaar kunnen in de andere 

rubrieken deelnemen voor het kampioenschap. Stalling voor uw paard is te huur, geef dit aan op het 

inschrijfformulier. ( als u de merrie wilt laten springen, dan kan dit ivm het tijdschema, na de veulen opnames, voor 

meer informatie hierover, kunt u overleggen met Antoon van Osch)  

Er zal gestreden worden om het kampioenschap van de merrie- en hengstveulens, het kampioenschap 3-jarige 

merries en het kampioenschap met exterieurbeoordeling, 4/7- jarige merries. 

TCN stelt hiervoor, naast de gebruikelijke wisselbokalen ook linten, borden en stalplakken ter beschikking voor de 

diverse prijswinnaars in de verschillende rubrieken. 

 

Materialprüfung open rubriek  

 (open rubriek wil zeggen ook opengesteld voor halfbloed Trakehners in eigendom van onze leden) 

Deze wordt aan het begin van de middag gereden. Deze proef voor 3-, 4- en 5-jarige paarden, waarbij de 5-jarige 
paarden alleen startgerechtigd zijn, indien zij nog geen M-dressuur of M–springen zijn gestart. 

Een materialprüfung houdt in dat de combinatie onder het zadel binnenkomt in een afgezette rijbaan en na het 
groeten op aanwijzing van de jury stap, draf en galop op twee handen toont. Na dit gedeelte “onder de man” moet 
het paard in de ring in bijzijn van de jury worden afgezadeld (een hulp kan het zadel komen aannemen), waarna het 
paard door u opgesteld in stap en draf aan de jury moet worden voorgesteld. Hierna verlaat men de ring. 

Beoordeeld worden: stap, draf en galop onder het zadel, stap en draf aan de hand, karakter c.q. temperament en 
type, skelet, correctheid van beweging en totaalindruk. Deze proef houdt dus een beoordeling van het paard in, 
zonder dat hierbij het rijden van de ruiter/amazone of het africhtingniveau van het paard een rol speelt. 
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Lunch Stamboekdag 2016 
 
Na alle stamboekopnames pauzeren we gedurende een uur hierna beginnen we met het middagprogramma. We 
willen U vragen om dmv bijgaand formulier U op te geven voor het eten ook als u geen deelnemer bent en alleen 
komt als toeschouwer. Wij maken er weer een heerlijke lunch van. Geef U op zodat we voor genoeg mensen eten 
kunnen inkopen. U kan zich natuurlijk ook per mail secretaris-tcn@planet.nl.of tel.0186-604373 opgeven. 

 

Sluitingstermijn inschrijvingen Stamboekdag  

Uw inschrijfformulieren en betaling moeten uiterlijk   4 juli 2016 binnen zijn op het adres van de Secretaris 
 
Ad Molendijk liefst per e-mail of per fax; betaling op rek.nr. 30.73.47.052.  

 

Het programma zal vanaf 5 juli op de website vermeld worden www.trakehnercontact.nl  

Wij vertrouwen erop u allen op 10 juli weer te mogen begroeten en wacht niet met opgeven maar doe het nu. 

 

T.C.N. sportdag op Manege Groenewoude 
 

Ongeveer vanaf 13.00 zal de dressuurwedstrijd beginnen . Er kunnen die dag twee proeven gereden worden in de 

klasse B tot en met klasse ZZ-licht. Behaalde winstpunten worden geregistreerd bij de KNHS. Van  iedere 

combinatie die deelgenomen heeft aan twee proeven, worden de resultaten van de 2 proeven bij elkaar geteld en 

daar het gemiddelde van genomen. De combinatie met het hoogst gemiddelde percentage wordt clubkampioen 

2016 en wint de Kasparow wisseltrofee en een Jaar gratis lidmaatschap. 

 
 
Trakehner Contact Nederland 

 

met vriendelijke groeten, 

 
 

A.  van Osch 
A. en Y. Molendijk 
M. Timmer     
L.  Bakker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter        : A. van Osch - Garst 8 - 5757 RN  Liessel - Telefoon 0493-344022 
Secretariaat        : A.C. Molendijk - Reedijk 100b - 3271 LK Mijnsheerenland - Telefoon 0186-604373 
   - email secretaris-tcn@planet.nl - Fax          0186-600300 
Penningmeester : L. Bakker                - Zuiderstraat 8 - 9524 PG Buinerveen - Telefoon 06-50270896 
Lid        : M. Timmer - Kerkweg 106 - 2825 NA Berkenwoude - Telefoon 0182-362679 
 

Bankrekening nr.        : NL93 RABO 0307347052                                            www.trakehnercontact.nl 

http://www.trakehnercontact.nl/
http://www.trakehnercontact.nl/
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Naam  : .......................................................... 
Adres  : .......................................................... 
   : .......................................................... 
Tel:         : .......................................................... 
E-mail adres : .......................................................... 

    STAMBOEKDAG 10 JULI 2016  
 
INSCHRIJVING MERRIES en/of EXTERIEURBEOORDELING MERRIE 
(alleen 100% Trakehners; max. 1 merrie per formulier) 
 Onderdeel:  : Stamboekopname / exterieurbeoordeling / beide  (omcirkel keuze)   
 Naam  : ................................................. 
 Levensnummer : ................................................. 
 Geb.datum  : ................................................. 
 Evt. dragend v.d. hengst: ...................................... 
 Naam vader : ................................................. 
 Naam moeder : ................................................. 
 Vader v. moeder : ................................................. 
 Fokker  : ................................................. 
 
INSCHRIJVING VEULEN 
(alleen 100% Trakehners; max. 1 veulen per formulier) 
 Naam   : ........................................ 
 Geslacht   : hengst / merrie   (omcirkel keuze) 
 Geb.datum   : ........................................ 
 Naam vader  : ........................................ 
 Naam moeder  : ........................................ 
 Vader v.d. moeder : ........................................ 
 Fokker   : ........................................ 
-----------------------------------------------LET OP----------------------------------------------- 
Voor stamboekopname dient u lid te zijn van het Trakehner Verband in Neumünster. Let op: U moet zelf 
zorgdragen voor hoofdstelnummers 
 
Benodigde papieren 
 Opname merrie: Stamboekpapier 
 Opname veulen: Stamboekpapier en zuchtblatt moeder, Musterungsformulier en het 
                                      nieuwe schetsformulier 
 
Kosten (voor zover bekend) 
Inschrijfkosten Trakehner Verband Neumünster € 60,00.(alleen als u nog geen lid bent) 
Lidmaatschap per persoon per jaar € 70,00 
Opname merrie 3-jarige € 50,00; 4-jarig € 90,00; ouder € 90,00 
bijdrage per merrie per jaar  € 40,00; Indien de merrie een veulen heeft dan geldt bijdrage merrie tijdens 
het jaar waarin de dekking plaats vond € 40,00 en het bedrag voor de opname. 
Kosten registratie veulen incl. paspoort € 110,00 (het nieuwe schetsformulier indien niet of niet volledig 
ingevuld € 10,00 extra).Exterieurbeoordeling (3 jarige merries nemen altijd deel) 
Van de kosten van het verband op de dag krijgt u van het verband een rekening toegezonden. 

 Stalling - Aantal boxen van 8:00 tot 18:00 uur                    (€ 10,00)  : ...... 

Boxen zijn slechts beperkt beschikbaar. Toewijzing in volgorde van aanvraag. 

 Voorbrengen van de merrie/veulen   

 Lunch 
 - Aantal volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar : .......  à  € 12,00 pp 
 - Aantal kinderen tot en met 12 jaar   : ....... à  €   5,00 pp 
 
OPSTUREN AAN: Secretariaat Ad Molendijk per e-mail secretaris-tcn@planet.nl 
fax: 0186-600300 of per post Reedijk 100b  3271 LK  Mijnsheerenland.  
 

   SLUITINGSTERMIJN: 4 juli 2016! 

mailto:secretaris-tcn@planet.nl
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Naam    : ............................................................. 
Adres  : ............................................................. 
   : ............................................................. 
Tel.       : ............................................................. 
E-mail adres     : ............................................................. 

     SPORTDAG 10 juli 2016. 

INSCHRIJVING SPORTDAG 

( max. 1 paard per formulier) 
 Naam paard  : ........................……..............  
 Geslacht  : merrie / hengst / ruin (omcirkel keuze) 
 Stamboek  : ....................................... 
 Geb. Datum  : ....................................... 
 Naam vader  : ....................................... 
 Naam moeder  : ....................................... 
 Vader v.d. moeder : ....................................... 
 Eigenaar  : ....................................... 
 Fokker   : ....................................... 

 Klasse:    oefen B,    B,     L1,    L2,   M1,   M2,   Z1,   Z2,   ZZ-licht,    
 Naam ruiter  : …………………………... 
 Combinatienummer :……………………………. 

De kosten per proef bedragen € 10,00.                             Proeven volgens officiële proevenlijst. 

 
INSCHRIJVING  Materialprüfung 
( max. 1 paard per formulier) 
 Onderdeel  :  Materialprüfung  
 Naam paard  : ........................……..............  
 Geslacht  : merrie / hengst / ruin (omcirkel keuze) 
 Stamboek  : …………………………... 
 Geb. Datum  : ....................................... 
 Naam vader  : ....................................... 
 Naam moeder  : ....................................... 
 Vader v.d. moeder : ....................................... 
 Eigenaar  : ....................................... 
 Fokker   : ....................................... 

 Klasse:    B,     L1,    L2 
 Naam Ruiter  : ...………………………… 
De kosten bedragen € 10,00 per inschrijving. 

 
INSCHRIJVING DIVERSEN 

 Stalling - Aantal boxen van 8:00 tot 18:00 uur                    (€ 10,00)  : ...... 

 Lunch 
 - Aantal volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar : .......  à  € 12,00 pp 
 - Aantal kinderen tot en met 12 jaar   : ....... à  €   5,00 pp 

 

Betreffende bedrag gaarne overmaken op Rabobank NL93 RABO 0307347052 

t.n.v. Trakehner Contact Nederland o.v.v. uw naam en sportdag 2016. 

en 
OPSTUREN AAN: Secretariaat.  E mail: secretaris-tcn@planet.nl 
Post: Ad Molendijk, Reedijk 100B, 3271 LK Mijnsheerenland.  
  

SLUITINGSTERMIJN: 3 juli 2016!   

mailto:secretaris-tcn@planet.nl

