Officieel Bulletin Nr. 1
2017
van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport
Secretariaat: Waalsdorperlaan 29, 2244 BN Wassenaar
Postadres: Postbus 60, 2240 AB Wassenaar
Telefoon: 070 - 30 47 120 Telefax: 070 - 30 47 125
E-mail: info@ndr.nl
Rabo-Bank: 30.00.66.759 Den Haag
Iban-nummer NL26RABO0300066759
Raad van Toezicht
Dhr. G. Berghoef
Dhr. H.A.M. Wegbrans
vacature
STICHTINGSBESTUUR
Dhr. P.E. Mulder , voorzitter
Dhr. E. Piekaar
Dhr. F.J. Rooks
vacature
vacature

Management Stichting Nederlandse Draf- en Rensport
Dhr. C.J. Pluimgraaff
Algemeen Secretariaat
Mw. I.A. Verschuur

Afdeling Stamboek
Mw. E.A.I. Hoogvliet
Mw. I.A. Verschuur
Dhr. C.W. Mellegers

Afdeling Sport Draf
Dhr. M.C. Hersbach
Dhr. M. de Waal
Dhr. C.W. Mellegers

Afdeling Boekhouding
Mw. A. Bleijenberg
Mw. M. Wolsing

Ren
Mw. V.I. Kribbe

Het kantoor is geopend:
maandag
dinsdag t/m donderdag
vrijdag

van 8.00 uur tot 16.45 uur
van 8.30 uur tot 16.45 uur
van 8.30 uur tot 13.00 uur

1

Raad van Appèl:
Dhr. Mr. G. van der Wiel, voorzitter
Dhr. Mr. J.L.W. Aerts, plv. voorzitter
Dhr. Prof. Dr. E. Lagerwey, lid
Dhr. Prof. Dr. F. Németh, lid
Dhr. Drs. A.D. Werdekker, lid
Dhr. J.H. Werdekker, secretaris
Tuchtcollege:
Dhr. Mr. H. Harmsen , voorzitter
Mw. Mr. A.M.G. van de Kragt, plv. voorzitter
Dhr. Drs. E.K. Dolfijn, lid
Mw. mr drs A. van de Grift-Schols, lid
Mw. Mr. A.J. van der Velden, lid
Dhr. Drs. P.J. de Vries, lid
Mw. Mr. S.M. Tielkemeijer, secretaris
Mw. M. Vletter, secretaris
Gevolmachtigde:
Mw. Mr. S.Z. Wiarda
Mw. Mr. C.G. van der Wiel
Functionarissen:
Baancommissarissen:
Dhr. J.A.H. Beukema
Dhr. M.W. Eeken
Dhr. Th. van der Kaaij
Dhr. J. Kleinsmit

Dhr. P. van der Linde
Dhr. C.W. Mellegers
Dhr. W. Veltman

Starters:
Dhr. J.A.H. Beukema
Dhr. M.W. Eeken
Dhr. C.W. Mellegers
Dhr. G. De Riddere
Dhr. H.F. Schouman

Hulpstarters
Dhr. H.N. Beemsterboer
Dhr. J. de Brabander
Dhr. Th. van der Kaaij
Dhr. J. Kleinsmit
Mw. N. Kleinsmit

Comité-leden:
Dhr. B. Duivenvoorden (ass)
Dhr. B. Fabrega
Dhr. A. Haks
Dhr. L. van der Ham
Dhr. A.J. van Koerten
Dhr. M.L. Leeuwenburgh

Dhr. C.W. Mellegers
Dhr. R.C. Nieuwenhoff (vz)
Dhr. G. De Riddere
Mw. E. Sassen
Dhr. S. Schotanus
Mw. M. Smith

Speakers:
Dhr. R.P. den Dekker
Dhr. H.P. Sinnige
Dhr. M. de Waal

Dhr. H. van der Lans
Dhr. L.R. Raven
Dhr. M. Wiersinga

Dhr. A.H. Suykerbuyk (ass)
Dhr. Drs. Y.J.P. Tel (vz)
Dhr. A.P.M.G. Verhoef (vz)
Dhr. P.M. Wiersinga (vz)

Handicappers;
Dhr. H.J.P. Siemen

Tijdopnemers:
Mw. J. van der Kaaij
Mw. C. Kornelis
Dhr. J.A.M. van Loenen
Dhr. C.W. Mellegers
Dhr. M. de Waal

Commissies:
Banen/ Programmacommissie:
Nader in te vullen
Examen-commissie:
Dravers:
Dhr. W. Brouwer
Dhr. M.W. Eeken
Dhr. H. Hamming
Mw. J. van Manen

Rensport Programmacommissie:
Nader in te vullen

Dhr. C.W. Mellegers
Dhr. A.J.L.M. Merx
Dhr. R.T. de Vlieger

Volbloeds:
Dhr. L. van der Ham
Mw. J. Hendriks
Dhr. C.W. Mellegers
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Materiaalcommissie:
Dhr. H.M.C.J. van den Bosch
Dhr. M.W. Eeken
Dhr. H. Hamming
Dhr. C.W. Mellegers

Stamboekcommissie/Draf
Mw. Drs. J.P. van Doleweerd, voorzitter
Dhr. C. Spee, lid
Dhr. A. Zaman, lid

Adviescommissie Drafwezen:
later in te vullen.
Adviescommissie Renwezen
Later in te vullen
Commissie Gezondheid en Welzijn
Mw. A. Bos
Drs. K. van Muiswinkel
Dhr. C.W. Mellegers
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Koersagenda 2017
Januari
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

6
13
20
27

Wolvega
Wolvega
Wolvega
Wolvega

Februari
Vrijdag
Vrijdag
Zondag

3
10
19

Wolvega
Wolvega
Wolvega

Maart
Maandag
Zondag
Zondag
Maandag
Zondag
Vrijdag

6
12
19
20
26
31

Alkmaar
Wolvega
Wolvega
Alkmaar
Duindigt
Wolvega

April
Maandag
Zondag
Maandag
Zondag
Maandag
Woensdag
Zaterdag
Zondag`

3
9
10
16
17
19
29
30

Alkmaar
Groningen
Wolvega
Duindigt
Alkmaar
Wolvega
Wolvega
Duindigt

Mei
Maandag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Zaterdag
Woensdag
Donderdag
Zondag

1
5
13
14
15
20
24
25
28

Alkmaar
Drachten
Wolvega
Duindigt
Alkmaar
Wolvega
Hilversum
Groningen
Duindigt

Juni
Vrijdag
Zondag
Maandag
Vrijdag
Zondag
Zondag

2
4
5
9
11
18

Wolvega
Groningen
Alkmaar
Aduard
Duindigt
Groningen

Maandag
Zaterdag
Zondag
Woensdag

19
24
25
28

Alkmaar
Wolvega
Duindigt
Emmeloord

Juli
Zondag
Vrijdag
Zondag
Vrijdag
Zondag
Woensdag
Vrijdag
Zondag
Zondag
Maandag

2
7
9
14
16
19
21
23
30
31

Groningen
Joure
Duindigt
Wolvega
Alkmaar
Emmeloord
Wolvega
Duindigt
Groningen
Alkmaar

Augustus
Woensdag
Zondag
Maandag
Woensdag
Zondag
Vrijdag
Zondag
Woensdag

9
13
14
16
20
25
27
30

Duindigt
Duindigt
Alkmaar
Emmeloord
Groningen
Wolvega
Duindigt
Leek

September
Zondag
Vrijdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Zaterdag

3
8
10
16
17
23
24
25
30

Wolvega
Duindigt
Groningen
Wolvega
Alkmaar
Wolvega
Duindigt
Alkmaar
Wolvega

Oktober
Maandag
Zondag
Woensdag
Zondag
Maandag
Zondag
Zondag

2
8
11
15
16
22
29

Joure
Groningen
Wolvega
Duindigt
Alkmaar
Wolvega
Duindigt
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November
Zondag
Maandag
Zondag
Maandag
Vrijdag

5
6
12
20
24

Duindigt
Alkmaar
Wolvega
Alkmaar
Wolvega

December
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag

1
8
11
15
22
27
29

Wolvega
Wolvega
Alkmaar
Wolvega
Wolvega
Alkmaar
Wolvega

KOERSAGENDA KORTEBAANDRAVERIJEN 2017
Aanvang: 13.30 uur
Mei
Zaterdag
Zondag
Vrijdag

6
21
26

Assendelft
Den Haag
Wognum

Juni
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Zaterdag

3
6
17
24

Vroomshoop
Venhuizen
Sassenheim
Zwanenburg

Juli
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Maandag
Vrijdag

1
6
15
20
24
28

Warmond
Egmond ad Hoef
Hoofddorp
IJmuiden
Stompwijk
Voorschoten

Augustus
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
Dinsdag
Donderdag

3
8
10
12
15
31

Santpoort
Nootdorp
Beverwijk
De Lier
Bemmel
Middenbeemster

September
Maandag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Woensdag

4
7
14
15
18
21
27

Schagen
Heemskerk
Purmerend
Hillegom
Medemblik (NK)
Enkhuizen
Roden

5

Donderdag
Oktober
Zaterdag
Maandag

28

7
9

Lisse

Utrecht (DSK)
‘t Zand

Nederlands Kampioenschap 18 september te Medemblik

KLASSIEKE EN BELANGRIJKE DRAVERIJEN EN RENNEN 2017
Wolvega
Wolvega
Wolvega

vrijdag
zondag
zaterdag

3 februari
19 februari
29 april

Wolvega

zaterdag

20 mei

Wolvega
Duindigt
Duindigt
Groningen
Duindigt
Wolvega
Duindigt
Duindigt

vrijdag
zondag
zondag
zondag
zondag
vrijdag
zondag
zondag

2 juni
11 juni
25 juni
2 juli
9 juli
21 juli
13 augustus
27 augustus

Wolvega

zondag

3 september

Alkmaar
Wolvega

zondag
zaterdag

17 september
23 september

Wolvega

woensdag

11 oktober

Wolvega

zondag

22 oktober

Duindigt
Wolvega

zondag
zondag

29 oktober
12 november

Wolvega
Wolvega

vrijdag
vrijdag

24 november
8 december

W.H. Geersen-prijs
Gouden Paard
Peerdepieten
Criterium der Driejarigen
Criterium der Vierjarigen
Serie Breeders Course Driejarigen (internationaal)
Finale Breeders Course Driejarigen (internationaal)
Gouden Zweep
Grote Prijs der Lage Landen
Sweepstakes
Sprintkampioenschap der Vierjarigen
Kampioenschap Nederlandse Paarden
Derby selectie koersen
Derby
Merrie-Derby
Volbloed Derby
Grand Prix Victoria Park
Halve finale Derby der Vierjarigen
4,5 km van Alkmaar
Frisian Ascot Day
Finale Derby der Vierjarigen
Grote Unitrot-prijs
Breeders Crown D/E/F (5-, 6- en 7-jarigen)
Breeders Crown H (driejarige paarden)
Serie Breeders Course Tweejarigen (internationaal)
Fokkers Trofee
Breeders Crown G (vierjarige paarden)
Finale Breeders Course Tweejarigen (internationaal)
Kampioenschap van Nederland
Prijs der Giganten
Jonkerprijs & Jofferprijs
Productendraverij
Breeders Crown I (tweejarige paarden)

ALGEMEEN
REGISTRATIEKOSTEN EN HEFFINGEN
Onderstaande registratiekosten en heffingen zijn verschuldigd ongeacht de datum van ingang in het lopende
kalenderjaar. De met * gemerkte bedragen zijn jaarlijks verschuldigd. Voor zover van toepassing zullen
onderstaande bedragen worden verhoogd met het vastgestelde B.T.W.-percentage.
Algemeen
1. Abonnement Officieel Bulletin (pro rata) + bijlage
Abonnement Officieel Bulletin (pro rata)

€ 201,50 (incl.B.T.W.)*
€ 174,00 (incl.B.T.W.)*
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Leerlingpikeurs en leerlingjockeys (pro rata) + bijlage
€ 122,50 (incl.B.T.W.)*
Leerlingpikeurs en leerlingjockeys (pro rata)
€ 107,25 (incl.B.T.W.)*
Voor deze uitgave geldt dat:
a. eigenaren, met een aan koersen deelnemend paard,
b. trainers en beroepsrijders,
verplicht zijn een abonnement te nemen.
2. Kosten :
Bijdrage Stichting NDR
€ 220,00*
Leerlingpikeur/leerlingjockey (mits geen eigenaar)
€ 55,00*
3. Examen of herexamen voor een rijvergunning
a. als amateurrijder of eigenaar (draf)
€ 115,00
b. als amateurrijder of leerling (ren)
€ 70,00
Alleen herexamen theorie
€ 60,00
Examen of herexamen monté-rijd(st)er
€ 115,00
4. Plaatsing op de lijst van onbetaalde gelden
€ 200,00
5. Bij incasso door derden zijn de buitengerechtelijke
kosten voor rekening van de deelnemer, 20 % van het incassobedrag met
met een minimum van
€ 100,-Vanaf de datum van plaatsing op de lijst van onbetaalde gelden is de wettelijke rente verschuldigd.
6. Administratiekosten fokkers niet ingeschreven in het deelnemersregister bedraagt
10 procent van de fokpremie met een minimum van € 30,00
Voor eigenaren en/of fokkers
1. Kosten deelname wedstrijdwezen
€ 115,00*
2 .Kosten deelname wedstrijdwezen als mede-eigenaar
€ 22,00*
3. Registratie aangenomen naam
€ 121,00*
4. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
a. volbloeds en arabische volbloedpaarden
€ 27,50*
b. harddravers
€ 60,50*
5. Bijdrage eigenaren aan ongevallen-verzekering per in training zijnd
wedstrijdpaard
€ 13,50*
6.Fonds verongelukte paarden, per paard
€ 10,00
7. Registratie verhuur van een paard
a. ten laste van de huurder
€ 71,00
b. ten laste van de verhuurder
€ 71,00
Wanneer bij de verhuur voorwaarden zijn gesteld, die via de rekening-courant worden verrekend, ten laste van verhuurder en huurder ieder
€ 203,00
8. Overschrijving van een paard of een deel van een paard in het desbetreffende
register van het Stamboek ten laste van de koper.
€ 71,00
Indien bij de verkoop nieuwe of aanvullende voorwaarden zijn gesteld
a. ten laste van de koper
€ 99,00
b. ten laste van de verkoper
€ 99,00
9. Beëindiging vermelding van een paard in onbekende bezitsverhouding of
opheffing verkocht zonder papieren
€ 159,00
10. Inschrijving draverveulens in het desbetreffende register van het Stamboek
(incl. paspoort, DNA-controle en transponder)
148,00
11. Inschrijving volbloedveulens in het desbetreffende register van het Stamboek
(incl. paspoort, DNA-controle en transponder)
€ 148,00
12. Heffing te laat inleveren dekbewijs, per dekking t.l.v. hengstenhouder
€ 33,00
13. Inschrijving buitenlandse paarden in het desbetreffende register van het
Stamboek
gratis
14. Inschrijving in één der Bijboeken
€ 77,00
15. Plaatsing op de registratielijst (Volbloeds)
€ 165,00
16. Definitieve uitvoer
€ 159,00
17. Tijdelijke uitvoer
a. Voor volbloeds en arabieren
€ 22,00
b. Voor dravers
€ 22,00
18. Duplicaat geboortebericht
€ 99,00
19. Duplicaat bewijs van inschrijving
€ 104,00
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20. Duplicaat paspoort
21. Registratie stoeterijnaam
22. Dekregistratie hengst, ten laste van de hengstenhouder
23. Afdracht per gedekte merrie, ten laste van merriehouder
24. Bijdrage hengstenhouder per gedekte merrie
25. Naamswijziging paarden
26. Pedigree (5 generaties)
27. Uitdraai produkten van een hengst
28. Verklaring fokdier van zuiver ras (per paard)
29. Afgifte paspoort (inclusief chippen)
x Per paard
x Voorrijkosten (bij minder dan 5 paarden)
x Voorrrijkosten (bij 5 paarden of meer)
30. Afgifte paspoort (paspoort zonder chippen)
31. Tenaamstelling paspoort

€ 27,50
€ 215,00
€ 110,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 500,00
€ 44,00
€ 11,00
€ 60,50
€ 38,50
€ 55,00
€ 28,00
€ 27,50
€ 7,15 (incl. btw)

Voor trainers en rijders
1. Vergunning als beroepstrainer
2. Vergunning als eigenaartrainer
3. Rijvergunning voor:
a. pikeur, jockey, leerlingpikeur, leerlingjockey
b. amateurrijder
c. eigenaar
4. Registratie rijderskleuren
5. Premie ongevallen-verzekering voor beroepstrainer
6. Premie ongevallen-verzekering voor amateurrijder, eigenaarrijder- of trainer
7. Premie ongevallen-verzekering voor leerlingpikeur-leerlingjockey
8. Premie ongevallen-verzekering voor pikeur-jockey

PRIJZENLIJST NDR PUBLIKATIES
Jaarboek Draven 2008
Jaarboek Draven 2007
Jaarboek Draven 2006
Jaarboek Draven 2005
Jaarboek Draven 2004
Jaarboek Draven 2003

€ 27,00*
€ 88,00*
€ 27,00*
€ 44,00*
€ 44,00*
€ 44,00*
€ 300,00*
€ 25,00*
€ 55,00*
€ 220,00*

€
€
€
€
€
€

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
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Jaarboek Draven 2002
Jaarboek Draven 2001
Jaarboek Draven 2000
Jaarboek Draven 1999
Jaarboek Draven 1998

€ 3,00
uitverkocht
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Het Nederlands Draver-Stamboek deel XIII (op USB stick)
Het Nederlands Draver-Stamboek deel XII
Het Nederlands Draver-Stamboek deel XI
Het Nederlands Draver-Stamboek deel X
Het Nederlands Draver-Stamboek deel IX
Het Nederlands Draver-Stamboek deel VIII
Het Nederlands Draver-Stamboek deel VII
Het Nederlands Draver-Stamboek deel VI
Het Nederlands Draver-Stamboek deel V

€ 25,00 + porto aangetekende
verzending
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
uitverkocht
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Jaarboek Rennen 2008
Jaarboek Rennen 2007
Jaarboek Rennen 2006
Jaarboek Rennen 2005
Jaarboek Rennen 2004
Jaarboek Rennen 2003
Jaarboek Rennen 2002
Jaarboek Rennen 2001
Jaarboek Rennen 2000
Jaarboek Rennen 1999
Jaarboek Rennen 1998

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Het Nederlands Volbloed Stamboek deel XI (te raadplegen op www.ndr.nl)
Het Nederlands Volbloed Stamboek deel X
Het Nederlands Volbloed Stamboek deel IX
Het Nederlands Volbloed Stamboek deel VIII
Het Nederlands Volbloed Stamboek deel VII
Het Nederlands Volbloed Stamboek deel VI
Het Nederlands Volbloed Stamboek deel V

€ 5,00
niet leverbaar
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

VERZEKERINGEN
ONGEVALLENVERZEKERING
Trainers en rijders worden door bemiddeling van de N.D.R. tegen ongevallen verzekerd met inachtneming van de
algemene voorwaarden, betreffende onder andere beperkingen en uitsluitingen, die op aanvraag bij de N.D.R.
verkrijgbaar zijn. Zij die reeds persoonlijk een verzekering tegen ongevallen hebben afgesloten, kunnen onder
overlegging van de polis aan de N.D.R. het verzoek richten geen verzekering als hieronder bedoeld voor hen af te
sluiten. Dit verzoek moet echter zijn binnengekomen vóór de uitreiking van de vergunning geldig voor 1 januari
2016. Met nadien ingekomen verzoeken kan geen rekening worden gehouden.
a. Beroepstrainers (Draf-en Rensport)
Verzekerde bedragen:
€ 25.000,00 in geval van overlijden;
€ 50.000,00 in geval van blijvende invaliditeit;
Max. € 250,00 voor extra kosten geneeskundige behandeling en verpleging na een ongeval; € 30,00 per dag in
geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid met een maximum uitkeringsduur van 1 jaar, met inachtneming van 7
wachtdagen.
b. Pikeurs en jockeys (geen beroepstrainer zijnde)
Verzekerde bedragen:
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€ 12.500,00 in geval van overlijden;
€ 50.000,00 in geval van blijvende invaliditeit;
€ 11,00 per dag in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid met een maximum uitkeringsduur van 1 jaar met
inachtneming van 7 wachtdagen.
c. Leerlingpikeurs en leerlingjockey's
Verzekerde bedragen:
€ 12.500,00 in geval van overlijden;
€ 40.000,00 in geval van blijvende invaliditeit.
De verzekeringen vermeld onder a., b. en c. dekken tevens het risico van ongevallen tijdens bezigheden verbonden
aan paardesport en het deelnemen aan draverijen, vlakke baan- en hindernisrennen buiten Nederland.
d.Amateurrijders, eigenaar-trainers en -rijders
Verzekerde bedragen:
€ 2.500,00 in geval van overlijden;
€ 50.000,00 in geval van blijvende invaliditeit;
Deze beperkte verzekering dekt het risico van ongevallen tijdens het deelnemen aan de draf- en rensport en tijdens
de training van paarden. De verzekering is ook van kracht voor het deelnemen aan de draf- en rensport in het
buitenland.

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING, voor eigenaren van de ingeschreven paarden.
Verzekeringsgebied: Europa
Tijdelijk geïmporteerde paarden, die bij een Nederlandse trainer in training komen, worden niet automatisch verzekerd. Deze dienen hiervoor apart te worden aangemeld.
De premies voor de zekering tot waarden van € 1.250.000 per gebeurtenis of € 2.500.000,-- per verzekeringsjaar
staan vermeld onder het hoofdstuk Registratiekosten en heffingen voor eigenaren en fokkers.
De verzekeringspremie dient door de eigenaar te worden betaald. Behalve de W.A.-conditie is voor harddravers de
volgende bepaling opgenomen. De verzekering dekt uitsluitend de schade aan sulky's, speedcars en tuigen,
opgelopen tijdens een officiële wedstrijd in Nederland of in Europa, voor zover deze schade aan derde is
veroorzaakt. Eigen risico € 250,-- per geval.
In training zijnde paarden zijn tevens verzekerd tegen aanspraken met betrekking tot schade aan personen en
paarden die daadwerkelijk aan enige wedstrijd deelnemen. Deze dekking geldt slechts indien voor zover de
veroorzaker van de schade ter zake hiervan door de N.D.R. tuchtrechtelijk is bestraft. Per schade van deze aard
geldt een eigen risico van € 2.500,-- Deze verzekering is niet van toepassing, indien iemand zichzelf schade
berokkent zonder dat daarbij een andere deelnemer betrokken is geweest. Tevens is een in training staand paard
verzekerd tegen schade veroorzaakt aan bezit van derden (auto’s e.d.). Ook hier geldt een eigen risico van € 250,-per gebeurtenis.
Tevens is medeverzekerd het rijden in het buitenland (Europa) door Nederlandse deelnemers op of met
buitenlandse paarden in officiële wedstrijden. Dit is eveneens van toepassing op het rijden door amateurrijders,
echter uitsluitend als subsidiaire dekking. Schade aan eigendommen van jockeys is uitgesloten.
Alle uit te keren bedragen zijn slechts betaalbaar in Euro’s en exclusief de btw.

FONDS VERONGELUKTE PAARDEN
Er is een fonds gevormd waaruit vergoedingen ter hoogte van € 800,-- per gebeurtenis worden verstrekt voor
paarden die als gevolg van een ongeluk in de wedstrijd op een van de draf- of renbanen in Nederland, door middel
van een injectie moeten worden afgemaakt. De beslissing om een paard op de wedstrijdbaan af te maken, wordt
voorbehouden aan de wedstrijd- dierenarts. Het is niet toegestaan om een paard op de wedstrijdbaan te laten
“leegbloeden”. Voor 2017 is een heffing verschuldigd. van € 10,- per paard. Claims moeten schriftelijk worden
ingediend, binnen één week na de gebeurtenis. Is dit niet het geval, dan vervalt het recht op schadevergoeding.
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DEELNAME WEDSTRIJDSPORT
De aandacht wordt gevestigd op de bepalingen in het Reglement betreffende voorwaarden tot deelneming aan het
Nederlandse Draf- en Rensport (Deelnemers Reglement) en het Algemeen Wedstrijdreglement betreffende
daadwerkelijke deelneming. De belangrijkste hiervan luiden:
Aan de openbare draverijen en rennen kan men actief deelnemen wanneer:
a. inschrijving in het Ledenregister van de Nederlandse Draf-en Rensport heeft plaatsgevonden;
b. vergunning is verkregen tot deelname aan draverijen en rennen als eigenaar, trainer en/of rijder.
c. een rekening-courant is geopend bij de N.D.R..
REGISTRATIE VAN DRAVER- EN VOLBLOEDVEULENS
Registratie van Draver- en Volbloedveulens in het Stamboek Nederlandse Paarden zal uitsluitend plaatsvinden
nadat, na overlegging van het originele dekbewijs/geboortebericht binnen twee maanden na de geboorte van het
veulen, het DNA van het desbetreffende veulen is vastgesteld , de afstamming aan de hand van het
bloedgroepenpatroon en/of het DNA onderzoek is geverifieerd en een identificatietransponder is ingebracht. Alle
veulens moeten voordat ze zes maanden oud zijn worden gechipt, geschetst, op DNA gecontroleerd en worden
voorzien van een paspoort. Volgens de Verordening van de Europese Gemeenschap moet de identificatie van
een veulen met een transponder en paspoortafgifte binnen zes maanden na geboorte plaatsvinden (wettelijke
verplichting). Chippen kan vanaf de leeftijd van zes weken. Men dient rekening te houden met het DNA
onderzoek en de hoeveelheid tijd die dat in beslag neemt (2mnd). Voor paarden ouder dan zes maanden mag
uitsluitend een paspoort met beperkingen door het stamboek worden afgegeven (paard wordt uitgesloten
voor de slacht voor menselijke consumptie). Deze regel geldt tevens voor de afgifte van een duplicaat
paspoort.
Let wel: identificatie kan uitsluitend plaatsvinden na ontvangst van het originele geboortebericht van het
veulen. U blijft er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor tijdig een paspoort te hebben bij uw paard(en).
CONTROLE SIGNALEMENT EN IDENTITEIT
Signalementen kunnen slechts op verzoek van de fokker c.q. eigenaar worden gewijzigd of aangevuld in het jaar
van geboorte van het veulen.
Daarna zal dit niet meer mogelijk zijn met uitzondering van kleurverschillen die daarna ontstaan (schimmels).
De trainers wordt gewezen op hun verantwoordelijkheid voor het tonen van een paard voor controle op het
signalement minstens anderhalf uur voor de aanvang van de wedstrijd waaraan het moet deelnemen (AWR, artikel
43). Slechts in overleg met de dienstdoende functionarissen kan voor paarden die deelnemen aan een
kwalificatieproef de controle op een later tijdstip op de wedstrijddag plaatsvinden.
Het is een trainer onder geen enkele voorwaarde toegestaan om een paard van het wedstrijdterrein te doen
vervoeren, indien de controle op het signalement nog niet heeft plaats gevonden terwijl dat volgens AWR artikel 43
verplicht was.
Indien het signalement van het getoonde paard niet of niet volledig overeenkomt met het op het officiële certificaat
dan wel in het paspoort vermelde signalement of twijfel aan de identiteit van het paard ontstaat bij de controle van
de identificatietransponder, kan het Comité het paard een startverbod opleggen.
Het Comité heeft te allen tijde het recht bij een paard dat aan een wedstrijd heeft deelgenomen, na de wedstrijd door
een daartoe aangewezen functionaris bloed te doen afnemen of op een andere wijze lichaamscellen te doen
verkrijgen, welk materiaal door de N.D.R. ter controle van de afstamming via bloedgroepen- en/of DNA-onderzoek
gebruikt kan worden.
De kosten van een bloedgroepenonderzoek en/of DNA-onderzoek zijn voor rekening van de eigenaar.
Het betrokken paard zal een startverbod worden opgelegd totdat de uitslag bekend is en de afstamming juist blijkt te
zijn.

NAAMGEVING
Algemeen
Draver- en Volbloedveulens kunnen onbenoemd ter registratie aangeboden worden. In dergelijke gevallen dient
uiterlijk op 1 april van het jaar waarin het paard twee jaar is geworden een naam opgegeven te worden.
Paarden waarvoor op voornoemd tijdstip geen naam is opgegeven zullen door het Stamboeksecretariaat ambtshalve
benoemd worden.
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Naamswijziging van paarden is bij uitzondering toegestaan wanneer bij het verzoek daartoe een schriftelijke toestemming van de fokker(s) is verkregen en is aangetoond dat er voldoende gronden bestaan voor naamswijziging.
Voor een naamswijziging wordt € 500,00 in rekening gebracht.
Naamswijziging van paarden, die aan de wedstrijdsport hebben deelgenomen, is niet mogelijk.
Regels voor naamgeving Dravers:
1. de naam dient te beginnen met een jaarletter, voor 2017 is dit de letter "K";
2. de naam kan uit maximaal 18 lettertekens bestaan, inclusief spaties;
3. meerdere losse letters dienen aan elkaar geschreven te worden;
4. leestekens worden niet geaccepteerd;
5. gebruik van merknamen en/of namen van bekende personen behoeft schriftelijke toestemming van de
betrokkene;
6. geregistreerde stoeterijnamen kunnen slechts als achtervoegsel gebruikt worden door de gemachtigde;
7. reeds geregistreerde namen en bekende namen worden niet geaccepteerd;
8. één of meerdere losse letters voor de naam wordt niet geaccepteerd;
9. gebruik van een hoofdletter/meerdere hoofdletters in een woord wordt niet geaccepteerd;
10. gebruik van cijfers wordt niet geaccepteerd;
11. een naam mag niet alleen uit hoofdletters bestaan.
Uitzonderingen op deze regels behoeft goedkeuring van het Stamboeksecretariaat/de Stamboekcommissie. Het
Stamboek behoudt zich het recht voor namen zonder opgaaf van reden te weigeren.
Regels voor naamgeving Volbloeds:
Hiervoor wordt verwezen naar de internationale regelgeving.
ONDERZOEK VERBODEN STOFFEN
BIOLOGISCHE INTEGRITEIT VAN HET PAARD:
ETHISCHE ASPECTEN
Paarden met verboden stoffen in hun lichaam mogen niet deelnemen aan koersen.
Modificatie van het erfelijk genoom van een Draver of Volbloed tijdens enig moment van diens leven leidt ertoe
dat een dergelijk paard met betrekking tot racen of wedstrijdactiviteiten niet langer als een Draver of Volbloed
wordt beschouwd.
Dravers of Volbloeds die worden ingezet voor de koersen mogen niet worden blootgesteld aan de verboden
praktijken die in dit artikel worden gespecificeerd. Zieke of gewonde koerspaarden moeten naar gelang hun
toestand uitrusten en/of worden behandeld alvorens ze weer voluit mogen worden getraind.
ALGEMENE BEPALINGEN
Alle therapieën voor paarden die deelnemen aan koersen of waarmee wordt getraind voor koersen (met inbegrip
van rustperioden) moeten zijn gebaseerd op een specifieke diagnose, gesteld in de context van een geldige en
transparante relatie tussen eigenaar, trainer en dierenarts, en moeten worden toegepast in het belang van de
gezondheid en het welzijn van het paard. Alle aan een renpaard gegeven therapieën moeten worden gevolgd door
een voldoende rustperiode alvorens opnieuw wordt deelgenomen aan koersen, zodanig dat door de therapie (i)
geen voor- of nadelen voor het paard ontstaan in strijd met de inherente kwaliteiten van het paard of (ii) geen
nadelige gevolgen voor het welzijn van het paard ontstaan.
Zonder toestemming van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (hierna NDR te noemen) mogen op de dag
van de race geen therapieën worden toegepast op een paard.
ONDERZOEK VERBODEN STOFFEN
DOELSTELLING
1. De doelstelling is om de integriteit van de Draf- en Rensport en het welzijn van het paard te beschermen
door controle op het gebruik van stoffen die een paard in een race een voor- of nadeel kunnen bieden in
strijd met de inherente kwaliteiten van het paard.
MONSTERNAME
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2.

Teneinde vast te stellen of verboden stoffen aanwezig zijn worden monsters genomen bij paarden die zijn
aangemeld voor wedstrijden. De NDR kan volgens eigen regels ook op elk ander moment monsters nemen.
Monster betekent een monster van enig deel van het paard of van iets dat in contact is met enig deel van het
paard.

3.

Waar praktisch mogelijk worden monsters, genomen op basis van een veilige bewakingsketen, gesplitst in
een A-monster en een B-monster. Als uit rapportage blijkt dat het A-monster verboden stoffen bevat, kan
het B-monster op die stoffen worden geanalyseerd, hetzij automatisch of optioneel op verzoek van de
trainer, de eigenaar of de NDR .

4.

Als in een officieel monster genomen bij een paard dat is aangemeld voor of dat heeft deelgenomen aan een
race in een bepaald rechtsgebied een verboden stof wordt ontdekt, maar het paard wordt getraind in een
ander rechtsgebied, dan moet organisatie van het rechtsgebied waar het paard wordt getraind worden
geïnformeerd en zal deze waar nodig assistentie verlenen.

SANCTIES
5.

Als bij de analyse van een officieel monster genomen op een racedag positief bewijs van een verboden stof
wordt aangetroffen, zoals gedefinieerd door het betreffende wedstrijdreglement, dan wordt het paard
gediskwalificeerd. De trainer van het paard zal worden beboet, tenzij hij op onberispelijke wijze aan zijn
verplichtingen, zoals hieronder beschreven, heeft voldaan.

6.

Als een bij een paard genomen monster op enig ander moment een verboden stof bevat mag de NDR,
volgens de eigen regels, sancties opleggen aan het paard, de trainer, de eigenaar of andere bevoegde
personen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE TRAINER
7.
De trainer is te allen tijde verantwoordelijk voor:
• voeding, beheer, bescherming en veiligheid van de aan zijn zorgen toevertrouwde paarden
• het nemen van alle redelijke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de aan zijn zorg
toevertrouwde paarden, teneinde te voorkomen dat ze in strijd met de desbetreffende regels van
NDR aan verboden stoffen worden blootgesteld.
• het op de hoogte blijven van de mogelijke consequenties van aan zijn paarden gegeven
Behandelingen.
• het bijhouden van relevante documentatie over alle veterinaire procedures en
medicijnbehandelingen.

VOORSCHRIFTEN VOOR DE DAG VAN DE RACE
8. Met uitzondering van dierenartsen die zijn gemachtigd door de Officials namens of door NDR mag op
koersdagen niemand verboden stoffen of middelen om dergelijke stoffen toe te dienen in de stallen van een
renbaan brengen.
9.

Na afloop van een race en voordat het paard wordt ontslagen van enige verplichting tot monsterafname na
de race mag zonder officiële toestemming geen behandeling met verboden stoffen plaatsvinden.

VERBODEN STOFFEN
10.
Lijst van verboden stoffen, zoals bedoeld in artikel 1, lid IV van het Reglement Verboden Stoffen:
• Stoffen die op enig moment een actie of een effect of zowel een actie als een effect kunnen veroorzaken
in een of meer van de volgende lichaamssystemen van zoogdieren:
het zenuwstelsel
het hart- en vaatstelsel
het ademhalingsstelsel
het spijsverteringsstelsel
het urinewegstelsel
het voortplantingssysteem
het bewegingsapparaat
het bloedsysteem
het immuunsysteem, met uitzondering van toegestane vaccins tegen ziekteverwekkers
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het endocrien systeem.
• Endocriene afscheidingen en hun synthetische tegenhangers
• Maskerende middelen
• Zuurstofdragers
• Stoffen die direct of indirect de genexpressie beïnvloeden of manipuleren
11. Het aantreffen van een verboden stof betekent het aantreffen van de stof zelf, van een metaboliet van de
stof, van een isomeer van de stof, van een isomeer van een metaboliet of van een voorloper van de stof.
Ook het aantreffen van een wetenschappelijke indicator van toediening of van een andere blootstelling aan
een verboden stof staat gelijk met het aantreffen van de stof.
12. Om trainers en hun veterinaire adviseurs te helpen mag de NDR in zijn eigen regels voorbeelden opnemen
van verboden en niet-verboden stoffen.
13. Ter ondersteuning van het tuchtrecht in de paardensport mag de NDR een classificatie van verboden stoffen
opstellen.
DREMPELWAARDEN
14.

Internationale drempelwaarden kunnen alleen worden toegepast voor:
• stoffen die endogeen zijn voor het paard
• stoffen afkomstig van planten die traditioneel worden begraasd of geoogst als paardenvoer
• stoffen in paardenvoer die afkomstig zijn van besmetting tijdens cultivering, verwerking,
behandeling, opslag of transport.

15. Drempelwaarden worden geadviseerd door de Advisory Council on Equine Prohibited Substances and
Practices van de Federation, na overleg met de Association of Official Racing Chemists en de International
Group of Specialist Racing Veterinarians, en goedgekeurd door de Executive Council van de IFHA.
16. Voor hieronder vermelde middelen/stoffen zijn drempelwaarden vastgesteld. In het lichaam van een paard
dat aan een draverij c.q. ren deelneemt, mogen deze stoffen zich niet bevinden in een hoeveelheid, die
gelijk is aan of hoger is dan de drempelwaarde. De drempelwaarden luiden als volgt:

Naam
Arseen
Boldenon
Kooldioxide
cobalt

Dimethylsulfoxide
Estranediol in mannelijke
paarden (anders dan ruinen)
Hydrocortison
Methoxytyramine
Salicylzuur
Testosteron

Drempelwaarde
• 0,3 microgram totaal arseen per milliliter in urine
• 0,015 microgram vrij en geconjugeerd boldenon per milliliter in urine
van mannelijke paarden (anders dan ruinen)
• 37 millimol beschikbaar kooldioxide per liter in plasma
 0,1 microgram kobalt per milliliter in urine
 0.025 microgram totaal kobalt (vrij en eiwitgebonden) per milliliter in
plasma
• 15 microgram dimethylsulfoxide per milliliter in urine, of
• 1 microgram dimethylsulfoxide per milliliter in plasma
• 0,045 microgram vrij en geglucuroconjugeerd 5α-estrane-3β, 17α-diol
per milliliter in urine1
• 1 microgram hydrocortison per milliliter in urine
• 4 microgram vrij en geconjugeerd 3-methoxytyramine per milliliter in
urine
• 750 microgram salicylzuur per milliliter in urine, of
• 6,5 microgram salicylzuur per milliliter in plasma
• 0,02 microgram vrij en geconjugeerd testosteron per milliliter in urine
van ruinen, of
• 100 picogram vrij testosteron per milliliter in plasma van ruinen, of
• 0,055 microgram vrij en geconjugeerd testosteron per milliliter in urine
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Theobromine

van merrieveulens en merries (tenzij drachtig)
• 2 microgram theobromine per milliliter in urine, of
• 0,3 microgram theobromine per milliliter in plasma

N.B.: De geconjugeerde stof is de stof die kan worden vrijgemaakt uit conjugaten.
17. Bij elk aantreffen van een verboden stof kan de NDR hetzij zelf, of op verzoek van de eigenaar of trainer
besluiten om het paard verder te onderzoeken.
1

Als tijdens de screeningfase het vrije en geglucuroconjugeerde 5α-estrane-3β, 17α-diol het vrije en
geglucuroconjugeerde 5,10-estrene-3β, 17α-diol in de urine overstijgt
LABORATORIUMDIENST
18. De deelnemende landen streven ernaar dat hun laboratoria:
• geaccrediteerd zijn volgens ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories [Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria]
en volgens het aanvullende document ILAC-G7, Accreditation requirements and operating criteria for
horseracing laboratories [Accreditatievereisten en operationele criteria voor draf- en rensportlaboratoria];
• zich conformeren aan de Guide for Establishing the Presence of Prohibited Substances [Gids voor het
vaststellen van de aanwezigheid van verboden stoffen] (Deel B van ILACG7);
• voldoen aan de Performance specification of the International Federation of Horseracing Authorities
[Prestatie-eisen van de internationale federatie van Draf- en Rensportorganisaties]
(www.ifhaonline.org/IabrwDisplay.asp?section=2);
• deelnemen aan vergelijkingen tussen laboratoria (paragraaf 5.9(b) van ISO/IEC 17025 : 2005);
• de detectie van legitieme therapeutische stoffen beheren door middel van de toepassing van internationaal
geharmoniseerde screeninglimieten die zijn aanbevolen door de Advisory Council on Equine Prohibited
Substances and Practices van de IFHA en die selectief zijn overgenomen door de desbetreffende
deelnemende landen (www.ifhaonline.org/racingDisplay.asp?section=24);
• de detectie van bepaalde stoffen in de omgeving beheren door middel van de toepassing van
internationaal geharmoniseerde residulimieten die zijn aanbevolen door de Advisory Council on Equine
Prohibited Substances and Practices van de IFHA en die selectief zijn overgenomen door de
desbetreffende deelnemende landen.

19. Om overtredingen veroorzaakt door therapeutische stoffen te voorkomen kan de NDR naar eigen inzicht:
• detectietijden bekend maken
• vooraf waarschuwen over nieuwe of aangepaste tests
• een onderzoeksdienst ter beschikking stellen om vast te stellen of een monster van een paard dat is
aangemeld om te racen bepaalde stoffen bevat.

CONTROLE EN REGISTRATIE VAN GENETISCHE THERAPIEËN
Modificatie van het erfelijk genoom van een Draver of Volbloed tijdens enig moment van diens leven leidt ertoe
dat een dergelijk paard wat betreft racen of wedstrijdactiviteiten niet langer als een Draver of Volbloed wordt
beschouwd.
Elke gentherapie of celmanipulatie bij een paard dat is bedoeld om mee te racen mag er niet toe leiden dat:
• het paard in een race een voor- of nadeel ondervindt in strijd met de inherente kwaliteiten van het
paard
• nadelige gevolgen ontstaan voor het welzijn van het paard.
Na een dergelijke therapie mag de NDR, naar eigen inzicht, deelname van een paard of diens nakomelingen aan
koersen al dan niet toestaan. Elke gentherapie voor een paard dat bedoeld is om mee te racen moet volledig
worden gedocumenteerd in het paspoort van het paard of op een zodanige manier als wordt vereist door de NDR,
onmiddellijk worden gemeld aan de NDR.
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VERBODEN PRAKTIJKEN
Praktijken die de gezondheid en het welzijn van het paard, het welzijn van de rijders en van andere deelnemers,
alsmede de integriteit van de draf- en rensport in gevaar brengen zijn ongepast en verboden. De
verantwoordelijkheid voor handhaving van de regulering van dergelijke praktijken ligt bij de NDR.
PRAKTIJKEN DIE NIET THUISHOREN IN DE BEHANDELING OF HET BEHEER VAN PAARDEN BEDOELD OM MEE TE
RACEN
• Het op enig moment tijdens het trainen of racen gebruiken van niet-goedgekeurde objecten, apparaten,
gedragsactiviteiten of chemische stoffen om een ongepaste reactie op te wekken.
• Het blootstellen van paarden aan medische of chirurgische procedures buiten een geldige en transparante
relatie tussen eigenaar, trainer en dierenarts en aan procedures die onverenigbaar zijn met de medische
toestand en/of het welzijn van het paard.
• Het gebruik van fysieke of veterinaire procedures of medicijnbehandelingen om de effecten of tekenen
van blessures te maskeren om op die manier trainen of racen mogelijk te maken ten nadele van de
gezondheid en het welzijn van het paard.
• Praktijken die frauduleus of potentieel frauduleus zijn of die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de
integriteit van de draf- en rensport.
SPECIFIEK VERBODEN PRAKTIJKEN
Verboden praktijken zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot:
• Racen met zwangere merries buiten de daarvoor door NDR gestelde tijd.
• Voorafgaand aan de race het paard water onthouden ten nadele van de gezondheid, het welzijn of de
veiligheid van het paard.
• Het gebruik van extracorporale schokgolftherapie op een manier dat ledematen ongevoelig worden
gemaakt tijdens het racen of trainen.
• Onttrekking, manipulatie en herinfusie van homologe, heterologe of autologe bloedproducten of
bloedcellen in de bloedsomloop met uitzondering van die welke worden uitgevoerd voor levensreddende
doeleinden of voor het gebruik van veterinaire regeneratieve therapieën voor de behandeling van spieren/of botletsel of -aandoeningen.

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE TRAINER MET BETREKKING TOT VERBODEN PRAKTIJKEN
De trainer is te allen tijde verantwoordelijk voor:
• beheer, bescherming en veiligheid van de aan zijn zorgen toevertrouwde paarden
• het vermijden van verboden praktijken
• het op de hoogte blijven van de mogelijke consequenties van aan zijn paarden gegeven therapieën
• het bijhouden van relevante documentatie over alle veterinaire procedures en medicijnbehandelingen.
DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE EIGENAAR EN DE TRAINER MET BETREKKING TOT VERBODEN
PRAKTIJKEN
De eigenaar, en bij het trainen ook de trainer, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor naleving van de
bepalingen van dit Artikel, in het bijzonder wat betreft de vereisten voor het bijhouden van documentatie en het
waarschuwen van de Draf- en Rensportorganisatie.
GEDRAGSCODE VOOR TOEDIENING VAN GENEESMIDDELEN AAN PAARDEN TIJDENS TRAINING
Definitie van Behandeling
Ten behoeve van dit Artikel omvat de term Behandeling:
(a) De toediening van elke stof (met inbegrip van elk geneesmiddel) aan een paard en;
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(b) De toediening of toepassing van fysieke procedures of therapieën op een paard met het doel om een
effect te bereiken.

Richtlijnen
De volgende richtlijnen hebben betrekking op de behandeling van paarden tijdens hun training:
(a) Alle behandelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de trainer en moeten worden toegediend
onder veterinair toezicht.
(b) Alle behandelingen moeten worden toegediend in het beste belang van de gezondheid en het welzijn
van het paard.
Dat wil zeggen dat:
(a) De trainer van de behandelende dierenarts veterinair advies moet krijgen over het beheer, de
behandeling en de juiste wijze van training voor een ziek of geblesseerd paard.
(b) Behandeling van een paard door de toediening van een stof of een medicijn dat een verboden stof bevat
alleen mag plaatsvinden op het advies van een dierenarts met een juiste kennis van de conditie, de
gezondheidstoestand en het beheer van het individuele paard. Stoffen die vallen onder overheidsregulering
mogen alleen worden toegediend door, of op voorschrift van, een dierenarts.
(c) De trainer is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van volledige en nauwkeurige
documentatie van alle aan een paard gegeven behandelingen, met inbegrip van alle uitgevoerde veterinaire
procedures en alle toegediende medicatie. Deze documentatie moet minimaal 12 maanden worden bewaard
en op verzoek direct beschikbaar zijn voor inspectie door functionarissen van de regelgevende instantie.
(d) Met uitzondering van normale orale voeding en water mag op de dag van de race waaraan een paard
deelneemt voorafgaand aan de race geen andere stof worden toegediend, tenzij een dergelijke behandeling
is goedgekeurd door de NDR. Hiertoe behoren tevens alle stoffen die worden toegediend door middel van
injectie, oraal, inhalering, lokaal of via enige andere toedieningsmethode.
(e) Voor specifieke medicijnen of behandelingen moet de trainer zich houden aan de verplichte
rustperioden voor het paard zoals voorgeschreven door de behandelende dierenarts.
(f) Paarden die niet kunnen worden getraind als gevolg van blessures of ziekte, mogen niet verder worden
getraind en moeten de juiste veterinaire behandeling en/of rust krijgen. Alle behandelingen moeten worden
uitgevoerd in het beste belang van het paard en niet om voortzetting van de training te vergemakkelijken.
TESTS BUITEN WEDSTRIJDVERBAND
In het belang van eerlijke concurrentie, transparantie, welzijn en gezonde fokprogramma's kan NDR op elk
moment tijdens de carrière van een paard naar eigen inzicht tests uitvoeren op verboden stoffen. Deze tests
kunnen plaatsvinden vanaf de eerste training, tot aan de uiteindelijke stopzetting van de training.
Met het oog hierop:
1. Moeten trainers bij de NDR aangeven welke paarden zij trainen en waar deze paarden zich precies
bevinden.
2. Als de training van een koerspaard op enig moment tijdens zijn carrière, van de eerste training tot de
uiteindelijke stopzetting van de training, wordt onderbroken, moet de eigenaar de NDR direct kunnen
informeren waar het paard zich precies bevindt.
3. Als de volledige traceerbaarheid van een koerspaard, hetzij in of buiten training, op enig moment tijdens
zijn wedstrijdcarrière niet kan worden vastgesteld, mag een dergelijk paard alleen aan koersen deelnemen
nadat het gedurende een periode van twee (2) maanden in training is geweest bij een trainer met een door
de NDR verstrekte licentie. (Deze bepaling gaat in op 1 januari 2017)
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4. De volgende verboden stoffen, met inbegrip van andere stoffen met een soortgelijke chemische structuur
of soortgelijke biologische effecten, mogen tijdens hun gehele carrière op geen enkel moment worden
toegediend aan koerspaarden:

4.1 Niet-goedgekeurde stoffen
Alle stoffen die niet vallen onder een van de hierna volgende klassen van stoffen en die geen huidige
goedkeuring hebben voor veterinair gebruik van enige regelgevende instantie, of alle stoffen die niet
algemeen door veterinaire regelgevende instanties worden erkend als geldige veterinaire
therapeutische behandelingen.
4.2 Anabole stoffen
(a) anabole androgene steroïden,
(b) andere anabole stoffen, met inbegrip van maar niet beperkt tot selectieve androgeenreceptor
modulators (SARM's),
(c) beta-2-agonisten, tenzij de stof in de juiste dosering wordt voorgeschreven door een dierenarts als
bronchodilator.
4.3 Peptidehormonen, groeifactoren en gerelateerde stoffen
(a) erytropoësestimulerende stoffen, met inbegrip van maar niet beperkt tot erytropoëtine (EPO),
epoëtine alfa, epoëtine beta, darbepoëtine alfa en methoxypolyethyleenglycol-epoëtine beta,
peginesatide, hypoxia inducible factor (HIF)-1-stabilisators,
(b) groeihormonen en groeihormoonafgiftefactoren, insuline-achtige groeifactor-1 (IGF-1) en ander
groeifactoren,
(c) synthetische proteïnen en peptiden en synthetische analogen van endogene proteïnen en peptiden
die niet zijn geregistreerd voor medisch of veterinair gebruik.
4.4 Hormonen en metabole modulatoren
(a) aromataseremmers,
(b) selectieve oestrogeenreceptor modulators (SERMS) en andere anti-oestrogene stoffen,
(c) stoffen die de myostatinefunctie beïnvloeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot
myostatineremmers,
(d) insulines
(e) peroxisome proliferator activated receptor (PPAR ) agonisten, met inbegrip van maar niet beperkt
tot GW 1516,
(f) AMPK activators, met inbegrip van maar niet beperkt tot AICAR (5-aminoimidazole-4carboxamide-1-β-D-ribofuranoside).

5. Therapeutisch gebruik van stoffen zoals genoemd in punt 4 hierboven mag alleen bij uitzondering worden
toegepast in de volgende omstandigheden:
a) Als de NDR heeft besloten om een dergelijk uitzonderlijk gebruik mogelijk te maken voor
therapeutische doeleinden en als geen ander redelijk therapeutisch alternatief bestaat.
b) De gespecificeerde verboden stof die bij uitzondering therapeutisch wordt gebruikt moet worden
voorgeschreven door een dierenarts met als enig doel de behandeling van een bestaande aandoening
of blessure en de details van de diagnose, de stof en het toedieningsprotocol moeten worden
vastgelegd en door de trainer aan de NDR worden geleverd. Als het paard op enig moment tijdens zijn
carrière, van de eerste training tot de uiteindelijke stopzetting van de training, niet onder direct beheer
van een trainer is, is de eigenaar verantwoordelijk voor het informeren van de NDR.
c) Een paard mag pas weer deelnemen aan koersen nadat minimaal zes (6) maanden zijn verstreken na
toediening van een van de in punt vier (4) hierboven genoemde stoffen en de NDR moet tests
uitvoeren om er zeker van te zijn dat een paard dat therapeutisch is behandeld met een van deze
stoffen voorafgaand aan het racen vrij is van de aanwezigheid van dergelijke stoffen.
d) Bij de gegevens die de NDR bijhoudt over het betreffende paard moet informatie worden
opgeslagen die is ontvangen over de toediening van stoffen in het kader van uitzonderlijk gebruik
voor therapeutische doeleinden. Deze informatie moet worden meegeleverd als gegevens over het
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paard beschikbaar worden gesteld aan een de Sport- of Stamboekorganisatie in een land waarnaar het
paard reist (met inbegrip van binnen Racing Clearance Notifications), ook in het geval van
permanente export van het paard.
e) Het aantal gevallen van uitzonderlijk gebruik voor therapeutische doeleinden en de details van de
betrokken stoffen moeten jaarlijks aan de IFHA worden medegedeeld en door deze worden
beoordeeld.
Ingevolge het bepaalde in art. 10 lid I van het Reglement Verboden Stoffen is vastgesteld, dat in draverijen c.q.
rennen tenminste een deelnemend paard direct na afloop van de koers aan een onderzoek inzake de aanwezigheid
van verboden stoffen zullen worden onderworpen, wanneer de eerste prijs € 2.500 of meer bedraagt.
Ingevolge het bepaalde in art. 13 lid X van het Reglement Verboden Stoffen is vastgesteld, dat door de eigenaar van
een paard waarbij een onderzoek naar verboden stoffen is ingesteld, een prijs heeft gewonnen, die € 2.500 of meer
bedraagt, deze prijs pas kan worden opgeëist, nadat van het laboratorium bericht is ontvangen, dat het
onderzoeksresultaat negatief is.
Verboden stoffen
In het kader van de vaststelling van maximale straffen hanteert de N.D.R. met betrekking tot verboden stoffen de
uitgangspunten van de Association of Racing Commissioners International van 4 augustus 2015, die hierbij als
ingesloten worden beschouwd (www.arci.com <http://www.arci.com/>). Beïnvloeding van de prestaties van een
paard door het gebruik van verboden stoffen wordt als een zware overtreding beschouwd. Het classificatie systeem
is gebaseerd op de criteria: farmacologie en gebruik en geschiktheid van de verschillende stoffen voor gebruik in
de paardengeneeskunde. De volgende richtlijnen zijn hierbij aangehouden:
x Farmacologie: stoffen waarvan bekend is dat zij een hoge potentie hebben tot het beïnvloeden van de
prestatie worden in een hogere klasse geplaatst, terwijl stoffen met weinig effecten op de prestatie in
een lagere klasse geplaatst worden.
x Gebruik van stoffen in de paardengeneeskunde: bij de plaatsing van de stoffen in de verschillende
klassen, is de ervaring opgedaan met het gebruik van bepaalde stoffen in de paardengeneeskunde
meegewogen.
x Geschiktheid van stoffen: die stoffen met een algemeen geaccepteerde medische indicatie in de
paardengeneeskunde zijn geplaatst in lagere klassen. Die stoffen waarvoor geen algemeen
geaccepteerde medische indicatie in de paardengeneeskunde bestaat, in het bijzonder die stoffen die de
uitkomst van de race kunnen beïnvloeden, zijn in hogere klassen geplaatst.
Maximale straffen
Voor overtredingen van deze reglementsbepalingen zijn door de N.D.R. de navolgende maximale straffen
vastgesteld:
x

Klasse 1

x

Klasse 2

Intrekking van de vergunning als deelnemer tot maximaal 3 jaar:
Stoffen met stimulerende of deprimerende eigenschappen met een zeer hoge
(intrinsieke) potentie tot het beïnvloeden van de prestatie. Voor deze
middelen is geen algemeen geaccepteerde medische indicatie in de
paardengeneeskunde.
Deze klasse omvat de volgende stoffen en/of hun metabolieten: opiaten,
opium derivaten, synthetische opioïden en psychoactieve stoffen,
amfetaminen en amfetamineachtige stoffen en eraan verwante stoffen,
inclusief, apomorfine, nikethamide, mazinol, pemoline en pentylenetetrazol
en vergelijkbare stoffen.
Intrekking van de vergunning als deelnemer tot maximaal 3 jaar:
Middelen met een hoge (intrinsieke) potentie tot het beïnvloeden van de
prestatie, maar met een potentie die lager is dan bij de stoffen zoals genoemd
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x

Klasse 3

x

Klasse 4

x

Klasse 5

in klasse 1. Voor deze stoffen bestaat geen algemeen geaccepteerde medische
indicatie in de paardengeneeskunde, of het zijn stoffen waarvan de kans op
misbruik ten behoeve van prestatie beïnvloeding hoog geacht wordt. Stoffen
die onder andere in deze klasse vallen zijn: psychotrope stoffen, stoffen die
het zenuwstelsel en het cardiovasculaire systeem stimuleren, kalmerende
middelen en stoffen die de neuromusculaire prikkeloverdracht blokkeren.
Tevens vallen injecteerbare lokaal anesthetica in deze klasse gezien de hoge
kans op misbruik ervan (zenuwblokkade).
Intrekking van de vergunning als deelnemer tot maximaal 1 jaar:
Middelen waarvoor een algemeen geaccepteerde medische indicatie in de
paardengeneeskunde bestaat, maar waarvan de farmacologische
eigenschappen een geringere invloed op de prestatie inhouden, dan de stoffen
zoals genoemd in klasse 2. Stoffen in deze klasse omvatten onder andere
bronchodilatatoren en andere stoffen waarvan de primaire effecten gericht
zijn op het autonome zenuwstelsel, procaine, antihistaminica met sedatieve
eigenschappen en de “high ceiling” diuretica.
Intrekking van de vergunning als deelnemer tot maximaal 6 maanden:
Deze klasse omvat therapeutische stoffen (diergeneesmiddelen) die een
geringere invloed op de prestatie hebben dan de stoffen zoals genoemd in
klasse 3. Hieronder vallen onder andere de minder potente diuretica, anabole
steroïden, corticosteroïden, antihistaminica en spierrelaxantia (skeletspieren)
zonder prominente effecten op het centraal zenuwstelsel (CZS),
expectorantia en mucolytica, hemostatische stoffen, hartglycosiden en antiaritmica, topicale anesthetica, antidiarree middelen en milde analgetica
(waaronder ook de niet-steriodale antiinflammatoire stoffen (NSAID’s)).
Intrekking van de vergunning als deelnemer tot maximaal 2 maanden:
Deze klasse omvat enkele endogene stoffen, alsmede plantaardige stoffen
waaronder, dimethylsulfoxide (DMSO), waarvan drempelwaarden zijn
vastgesteld. Daarnaast worden stoffen genoemd die slechts een lokale
werking hebben, zoals stoffen tegen maagzweren en verschillende antiallergisch werkende stoffen en de antistollingsmiddelen.

VERPLICHTE VACCINATIE TEGEN INFLUENZA
a.

Alle paarden dienen gevaccineerd te zijn tegen influenza. De vaccinatie dient door een dierenarts
te worden verricht.
Volgens gegeven voorschriften bestaat de basis vaccinatie uit twee vaccinaties. De tweede vaccinatie
vindt plaats binnen een periode, die ligt tussen de 21 dagen en 92 dagen na de eerste vaccinatie.
Binnen de termijn van twaalf maanden dient deze vaccinatie telkenmale te worden herhaald.
Voor nadere inlichtingen en adviezen wenden men zich tot de dierenarts.
b. Iedere vaccinatie dient in het bij het paard behorende paspoort door de dierenarts te worden
geregistreerd, voorzien van zijn handtekening en een sticker van het gebruikte vaccin.
c. Volgens landelijk geldende voorschriften bij transport van paarden dienen de paspoorten te allen tijde
bij de op transport zijnde paarden aanwezig te zijn, hetgeen betekent dat onder meer op wedstrijdbanen
de paspoorten van aan wedstrijden deelnemende paarden op verzoek van functionarissen getoond
moeten kunnen worden.
d. Controle op naleving van de vaccinatiebepalingen zal op de wedstrijdbanen steekproefsgewijs worden
gehouden
e. Indien uit een gehouden controle blijkt dat geen paspoort kan worden getoond, zal de trainer van het
paard een heffing verschuldigd zijn van € 25,- en rust op hem de verplichting binnen zes werkdagen na
de dag waarop de controle heeft plaatsgevonden het paspoort alsnog aan te bieden.
Bij het niet nakomen van deze verplichting zal het desbetreffende paard een startverbod opgelegd
krijgen tot het tijdstip waarop aan vorenstaand is voldaan.
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f.

g.

Indien bij een gehouden controle uit de gegevens van het paspoort blijkt dat niet volgens de
voorschriften is gehandeld zal de trainer van het paard een heffing van € 25,- verschuldigd zijn en het
paard een startverbod opgelegd krijgen tot het tijdstip waarop aan vorenstaand is voldaan.
Een startverbod gaat in de dag volgend op de dag, waarop het paard nog voor een wedstrijd is
aangegeven.
Voor-aangiften op naam van het desbetreffende paard zullen eerst worden geaccepteerd nadat naleving
van de vaccinatiebepalingen is aangetoond.

FUNCTIONARISSEN
Personeelsleden van de door de N.D.R. aangewezen organisatie, die belast is met het houden van toezicht op de
door de N.D.R. erkende banen en daartoe behorende gebouwen en terreinen, alsmede medewerkers en officials van
de desbetreffende banen belast met dezelfde taken, dienen te worden beschouwd als functionaris in de zin van art. 7
van het Algemeen Wedstrijdreglement.
Dit geldt eveneens voor functionarissen van de Algemene Inspectie Dienst (AID) van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , controleurs in dienst van de door de overheid aangestelde toezichthouders
(oa. Verispect, KSA) en aangestelde beveiligingsfunctionarissen.
SPLITSING VAN WEDSTRIJDEN
In geval van splitsing van wedstrijden bestaat de mogelijkheid het prijzengeld aan te passen, evenals de
mogelijkheid uitschrijvingen te wijzigen van draverijen en rennen waaraan ereprijzen (wisselprijzen) zijn
verbonden.
PRIJZENGELD WEDSTRIJDEN
In publicaties over prijzengelden zullen prijzengelden en fokpremies als één bedrag (dotering) genoemd worden.
In geval door de N.D.R. prijzengeld beschikbaar is gesteld, zowel voor (klassieke en bijzondere) draverijen als
(klassieke en bijzondere) rennen is de toedeling daarvan als volgt:
- bij 8 of meer paarden
: 100%;
- bij 7 of 6 paarden
: 75%;
- bij 5 paarden
: 50%;
- bij minder dan 5 paarden
: 25%.
Bij vaststelling van het aantal is het bij de vooraangifte aangegeven aantal paarden bepalend.

INLEGGELDEN
Voor Klassieke draverijen en rennen en voor Stakes draverijen en rennen geldt een inleggeldsysteem.
Voor de overige draverijen en rennen wordt een inleggeld van € 20 geheven, tenzij bij de uitschrijving anders
wordt bepaald. Bij rennen waar een paard alsnog door middel van een Late Entry aan de ren wordt toegevoegd is
inleggeld verschuldigd.
FOKPREMIE
Uitkering van fokpremies vindt plaats over in langebaanwedstrijden en in draverijen over de middenafstand
gewonnen prijzengelden. Bij toekenning van fokpremie worden paarden die voor deze premie niet in aanmerking
komen buiten beschouwing gelaten.
Over in het buitenland gewonnen prijzengeld wordt geen fokpremie uitgekeerd.

STARTVERBOD
a.
Alle paarden die op de baan worden geschrapt, zullen automatisch een startverbod voor zeven dagen
opgelegd krijgen, dit met inachtneming van het bepaalde onder b. Dit startverbod gaat in op de dag
volgend op de dag waarop het paard wordt teruggetrokken. Slechts in gevallen van force-majeure - ter
beoordeling van de Stichting NDR - kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
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b.

c.

Indien er sprake is van meerdere dagen waarvoor het paard als startend was aangegeven wordt hierbij de
eerste datum van niet-deelnemen als uitgangspunt genomen.
De reden voor het niet laten starten van een paard dient binnen 48 uur na de desbetreffende
wedstrijddag d.m.v. een schriftelijke verklaring bij de Sportafdeling van de NDR gedeponeerd te
worden.
Het startverbod geldt zowel voor paarden op de langebaan, als op de kortebaan.

RESERVE PAARDEN
Indien na de voor-aangifte paarden uitvallen, zullen wanneer dit bij de uitschrijving is vermeld, reserve paarden
kunnen starten. Het maximum aantal reserve paarden bedraagt twee, tenzij bij de uitschrijving anders is bepaald.
De wijze waarop de reserve paarden worden aangewezen, alsmede de volgorde waarin zij invallen, zal in de
uitschrijving worden vermeld.
De toe te voegen reserve paarden krijgen de hoogste startnummers, tenzij bij de uitschrijving anders is bepaald.
Ten aanzien van het aanwijzen van reserve paarden in draverijen, vermeld in het programma Klassieke Draverijen,
Kampioenschappen en Bijzondere Draverijen, wordt verwezen naar de bepalingen elders in dit bulletin.
RIJDERSWIJZIGINGEN
Bij een toegestane rijderswijziging zal de bij de vooraangifte opgegeven rijd(st)er een heffing van € 115
verschuldigd zijn tenzij binnen zeven dagen schriftelijk wordt aangetoond dat er sprake is geweest van overmacht,
dit uitsluitend ter beoordeling van de N.D.R.
Indien blijkt dat de rijderswijziging een gevolg was van nalatigheid van de trainer c.q. de eigenaar van het
desbetreffende paard zal deze de heffing van € 115 verschuldigd zijn.
Per deelnemer per wedstrijddag is het maximum van deze heffing op € 230 gesteld.
STARTBEVOEGDHEID GESTRAFTE DEELNEMERS DRAVERIJEN EN RENNEN
Onder verwijzing naar art. 8 lid VIII van het Tuchtreglement geldt voor deelnemers, die zijn gestraft tijdens
wedstrijden op de langebaan, met intrekking van de rijvergunning tot deelneming aan wedstrijden als trainer of
rijd(st)er voor de duur van ten hoogste veertien wedstrijddagen of 28 dagen aansluitend, dat deze dagen alleen
betrekking hebben op wedstrijden op de lange baan.
Voor deelnemers, die tijdens kortebaanwedstrijden worden gestraft met intrekking van de rijvergunning tot
deelneming aan wedstrijden als trainer of rijd(st)er voor de duur van ten hoogste veertien wedstrijddagen of 28
dagen aansluitend, geldt dat deze dagen alleen betrekking hebben op wedstrijden op de korte baan.
Onder verwijzing naar art. 8 lid VIII van het Tuchtreglement is aan deelnemers, die zijn gestraft (voor wat
betreft de deelnemers aan draverijen op de langebaan) met intrekking van de vergunning tot deelneming aan
wedstrijden als eigenaar, trainer of rijd(st)er voor de duur van ten hoogste veertien wedstrijddagen of 28 dagen
aansluitend ontheffing verleend voor het deelnemen aan wedstrijden in Klassieke rennen/draverijen en in
draverijen en rennen, waarvan het totale prijzengeld € 10.000 of meer bedraagt.
Deelnemers die ontheffing hebben verkregen zijn, indien het totale bedrag aan prijzengeld van een serie draverij
en een finale of van de eind overwinning van een heat draverij € 10.000 of meer bedraagt, eveneens
startgerechtigd in de afdelingen, series (waaronder mede te verstaan kwalificatiedraverijen), dan wel de heats.

ANNULERING
Een wedstrijddag kan worden geannuleerd, indien na de vooraangifte blijkt dat minder dan 8 wedstrijden
(draverijen en/of rennen) kunnen worden verreden.
Een draverij kan worden geannuleerd, indien voor minder dan 10 paarden vooraangifte is gedaan.
Deze bepaling geldt niet voor draverijen, waarvoor volgens de uitschrijving meer dan één inleggeld verschuldigd
is. Het inleggeld van deze draverijen vormt een onderdeel van het prijzengeld. Bij terugtrekking c.q. het niet
doen van vooraangifte zal geen restitutie van reeds betaalde inleggelden plaatsvinden.
Een draverij cq. ren kan worden geannuleerd indien het programma na vooraangifte meer wedstrijden met
voldoende inschrijvingen heeft dan de N.D.R. als maximum voor de wedstrijddag heeft vastgesteld.
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Indien een wedstrijddag, door welke omstandigheid dan ook, geen doorgang kan vinden, dan wel geen verdere
doorgang kan vinden, kunnen deelnemers geen aanspraak maken op de uitgeloofde prijzen en/of vergoedingen.

JAARLIJKS VOLGENS DE ONDERSTAANDE REGLEMENTSARTIKELEN VAST TE STELLEN
HEFFINGEN EN BEPALINGEN

Artikel 2 lid VI Drafsport Wedstrijdreglement en Artikel 2 lid IV Rensport Wedstrijd Reglement
Wegens het rijden onder verkeerde kleuren, mits hiervan bij de aangifte paarden melding is gemaakt is een heffing
verschuldigd van € 15.
Artikel 2 lid VIII Rensport Wedstrijdreglement
Wanneer een begeleider van een paard niet correct is gekleed, is de trainer van het desbetreffende paard een heffing
verschuldigd van € 15.
Artikel 3 lid IV Rensport Wedstrijdreglement
Wegens het gebruiken van een kap welke niet is gemeld bij de vooraangifte, mits hiervan bij de aangifte paarden
melding is gemaakt, is een heffing verschuldigd van € 15.
Wegens het niet gebruiken van een kap welke is gemeld bij de vooraangifte, mits hiervan bij de aangifte paarden
melding is gemaakt, is een heffing verschuldigd van € 15.
Artikel 5 lid III a Drafsport Wedstrijdreglement
Geen enkele ontheffing kan worden verleend in draverijen waarvan het totale prijzengeld € 6.000 of meer bedraagt.
Artikel 9 Reglement Verboden Stoffen
De hieronder vermelde instituten zijn aangewezen voor het uitvoeren van expertise en contra-expertise, zoals
bedoeld in art. 9 van het Reglement Verboden Stoffen:
1. Horse Forensic Laboratory (HFL), Fordham, Engeland;
2. LAB Federation Nationale des Sociétes de Courses, Chatenay Malabry, Frankrijk (LCH);
3. Institute of Biochemistry, Keulen, Duitsland;
Artikel 11 lid XIII Reglement Verboden Stoffen
Het paard mag voor de afname van urine ten hoogste 30 minuten in de afnamebox verblijven.

Artikel 19 III Rensport Wedstrijdreglement
Wegens het niet tijdig ter hand stellen van een volledig bijgewerkt paspoort van een uit het buitenland afkomstig
paard, is een heffing verschuldigd van € 25.
Artikel 25 lid IV Drafsport Wedstrijdreglement en Artikel 19 lid IV Rensport Wedstrijdreglement
Wegens het niet tijdig aangeven van een paard en/of rijder tot uiterlijk een half uur vóór het gepubliceerde
aanvangstijdstip van de wedstrijddag, is een heffing verschuldigd van € 15 per paard met een maximum van € 45
per wedstrijddag.
Artikel 25 lid V Drafsport Wedstrijdreglement en Artikel 19 lid V Rensport Wedstrijdreglement
Het niet tijdig aangeven van een paard en/of rijder later dan een half uur vóór het gepubliceerde aanvangstijdstip
van de meeting, is alleen mogelijk voor draverijen en rennen waarvan het totale prijzengeld € 6.000 of meer
bedraagt. In dat geval is een heffing van € 60 per paard verschuldigd.
Artikel 26, lid III Tuchtreglement
Geen beroep kan worden ingesteld tegen:
a. een berisping;
b. een boete van €50 of minder;
c. intrekking van een vergunning voor een periode van 2 wedstrijddagen of minder.
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Artikel 26, Drafsport Wedstrijd Reglement.
Het is mogelijk om bij draverijen met een maximum van 10 paarden (Alkmaar 8 paarden) - voor paarden in het
eerste gelid - een lengte afstand tot de startauto aan te vragen. Hiervan zijn uitgezonderd Klassieke en Bijzondere
draverijen, zoals vermeldt in het OB-1 2016, en Stakeskoersen.
Een verzoek tot het aanvragen voor een lengte afstand tot de startauto dient door de trainer van het paard tijdens
de aangifte paarden op de baan bij de dienstdoende starter te worden ingediend. Per koers kunnen maximaal drie
verzoeken worden gehonoreerd. Paarden met de laagste (belastbare) winsom genieten daarbij voorrang.
Indien een verzoek tot het aanvragen van een lengte is ingediend en gehonoreerd, is de rijder van het paard ook
verplicht om bij de start een lengte tot de startauto in te nemen. Bij overtreding van deze bepaling wordt de rijder
van het paard bestraft met een (minimum) boete van € 100,00 (leerling-pikeurs 6 wedstrijddagen).
Artikel 28 lid V Drafsport Wedstrijd Reglement
Wegens het niet tijdig terugbrengen op de plaats van bestemming van een schoftnummer, nummerdekje,
rugnummer en/of hoofdnummer, is de rijder van het betreffende paard een heffing verschuldigd van €25,-.
Artikel 24 lid III Rensport Wedstrijd Reglement
Wegens het niet tijdig terugbrengen op de plaats van bestemming van een nummerdekje is de trainer van het
betreffende paard een heffing verschuldigd van 25,-.

DRAFWEZEN
BEPALINGEN VOOR INVOER VAN HARDDRAVERS
Invoer van harddravers is mogelijk uit landen, waarvan het Stamboek door de N.D.R. is erkend.
Het betreft de volgende landen:
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Tsjechië, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Zweden,
Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland.
Invoer van paarden uit andere landen behoeft goedkeuring van de N.D.R.
DEFINITIEVE IN- EN UITVOER
Veulens, welke in het jaar van geboorte aan de voet van de moeder worden uitgevoerd, krijgen de nationaliteit
van het land van invoer.
Veulens, welke in het jaar van geboorte aan de voet van de moeder worden ingevoerd, krijgen de Nederlandse
nationaliteit en is met betrekking tot het toekennen van fokpremies het bepaalde in artikel 23 lid IIIb. van het
Registratie –en Stamboekreglement van kracht.
TIJDELIJKE IN- EN UITVOER
Paarden kunnen tijdelijk worden in- en uitgevoerd voor de periode van ten hoogste zes maanden.
Voor fokkerijdoeleinden en om te kunnen deelnemen aan wedstrijden in een ander land dan waarin zij
geregistreerd zijn, moeten paarden tijdelijk worden in- en uitgevoerd. Hiervoor dient bij uitvoer een tijdelijk
uitvoercertificaat bij de N.D.R. te worden aangevraagd; bij invoer dient bij de buitenlandse zusterorganisatie van
het land van herkomst een tijdelijk uitvoercertificaat te worden aangevraagd.
VASTSTELLING WINSOM BUITENLANDSE DRAVERS
Voor paarden, die tijdelijk, dan wel definitief worden ingevoerd, met in achtneming van de bepalingen in art. 4
lid X en XI van het Drafsport Wedstrijdreglement, is de volgende regeling vastgesteld:
a. voor ingevoerde paarden, ongeacht de leeftijd en geslacht zal de werkelijke winsom als belastbaar bedrag
gelden;
b. paarden, die definitief zijn ingevoerd en daarna definitief uitgevoerd, zullen bij definitieve wederinvoer
worden geplaatst op het belastbare bedrag, waarop ze zijn uitgevoerd, vermeerderd met het bedrag, dat in
de tussenliggende periode aan prijzengeld is gewonnen.

BEPALINGEN BIJ DE UITSCHRIJVINGEN
-

Tenzij bij de uitschrijving anders is bepaald, zijn de draverijen internationaal uitgeschreven.
Draverijen kunnen uitgeschreven en verreden worden voor uitsluitend Nederlandse paarden.
Voor de berekening van de winsommen (belastbaar bedrag c.q. werkelijke winsom) zijn voor deelneming
aan draverijen de belastbare bedragen maatgevend, tenzij in de uitschrijving anders is bepaald.
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-

-

-

-

-

-

Bij deelneming van paarden aan draverijen in het buitenland zullen de in het buitenland gewonnen bedragen
geheel in de prijzenlijst (belastbaar bedrag c.q. werkelijke winsom) worden opgenomen. Ook in het
buitenland gewonnen eerste prijzen zullen als zodanig in Nederland worden aangemerkt.
Wanneer, in het Stamboek Nederlandse Paarden van de N.D.R. geregistreerde paarden definitief worden
uitgevoerd, worden deze bij deelneming aan draverijen in Nederland beschouwd als Nederlands paard. Deze
paarden zijn eveneens startgerechtigd in draverijen uitgeschreven voor paarden, die zijn ingeschreven in één
der Stamboeken van de N.D.R.
Voor tweejarige in het Stamboek Nederlandse paarden ingeschreven paarden zal de werkelijke winsom als
belastbaar bedrag gelden.
Op 1 januari van het jaar, waarin in het Stamboek Nederlandse Paarden ingeschreven paarden de driejarige
leeftijd hebben bereikt, zullen de als tweejarige gewonnen bedragen voor een vierde gedeelte in de
prijzenlijst (belastbaar bedrag) worden opgenomen. Het totale gewonnen bedrag wordt in de prijzenlijst
(werkelijke winsom) opgenomen.
Bij het uitschrijven van draverijen kan worden bepaald dat paarden uitsluitend startgerechtigd zijn, indien zij
vóór het in de uitschrijving vermelde tijdstip zijn opgenomen in één der Stamboeken van de N.D.R..
Bij het uitschrijven van draverijen kan worden bepaald dat paarden uitsluitend startgerechtigd zijn, indien zij
in training zijn bij een trainer die in het bezit is gesteld van een door de N.D.R. afgegeven
trainersvergunning.
Voor het niet winnen van eerste prijzen, dan wel van bepaalde winsommen in een bepaalde periode kunnen
ontheffingen worden gegeven, al dan niet gekoppeld aan een aantal starts.
In prijzendraverijen kan voor het winnen van één of meer eerste prijzen in een bepaalde periode een
belasting worden gegeven van 20 meter.
Ontheffingen en belastingen kunnen worden gegeven van 25 meter. Dit dient in de uitschrijving te zijn
vermeld. In dit geval worden de bovenvermelde ontheffingen en belastingen als volgt vastgesteld: 20 meter
wordt 25 meter; 40 meter wordt 50 meter enz.
Afstandswijzigingen zullen slechts bij hoge uitzondering doorgevoerd worden. Trainers van ingeschreven
paarden zullen, voor zover mogelijk, op de hoogte worden gesteld van de wijziging.
Indien bij een prijzendraverij paarden uitgeloot dienen te worden wegens het overschrijden van het
maximum aantal deelnemers in een draverij, zullen per startvak paarden worden geschrapt op de wijze als
bij de uitschrijving van de desbetreffende draverij of in het reglement weergegeven, met dien verstande dat
het aantal deelnemers in de desbetreffende vakken waaruit paarden zijn geschrapt, ten opzichte ven elkaar
nooit meer dan één verschilt.

VERRICHTINGEN IN HET BUITENLAND
Indien een in Nederland in training zijnde draver in het buitenland aan een draverij heeft deelgenomen dient de
trainer de verrichting op de eerstvolgende werkdag voor 9.00 uur aan de sportafdeling van de N.D.R. te melden.

OMREKENINGSKOERSEN
U.E.T.Tabel per 1 januari 2017.
Per 100 eenheden
Canada
Denemarken
Engeland
Hongarije
Noorwegen
Rusland
Tsjechië
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland

$
D.Kr.
£
huf
N.Kr.
rub
czk
$
Z.kr.
Z.fr

71,93
13,45
119,62
0,32
11,11
1,55
3,70
95,98
10,24
93,17

ERKENNING RECORDS
Uitsluitend records gelopen over de afstand van 1600 m. of langer zullen worden erkend. Records gelopen in
zogenaamde time-trials, kwalificatieproeven en pace-koersen worden niet erkend.
INLEGGELDEN
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Het inleggeld voor bijzondere draverijen bedraagt 1% van het totale prijzengeld, tenzij bij de uitschrijving anders
is bepaald.
Voor Klassieke draverijen geldt een inleggeldsysteem, zoals bij de uitschrijving vermeld.

ONTHEFFING
Op grond van het bepaalde in artikel 5 lid III van het Drafsport Wedstrijdreglement kan geen ontheffing worden
verleend aan rijders en paarden:
a. in draverijen waarvan de eerste prijs meer dan € 5.000.- bedraagt;
b. in draverijen die deel uitmaken van het programma Klassieke draverijen, Kampioenschappen en Bijzondere
draverijen, zoals in dit Bulletin gepubliceerd;
c. in record-draverijen;
d. in draverijen van meet;
e. in serie-en heat-draverijen.
Voor leerling-pikeurs geldt bovendien dat geen ontheffing wordt verleend in draverijen voor 2-jarige paarden.
STARTBEVOEGDHEID RIJDERS
In open draverijen waarvan de dotering op moment van vooraangifte € 10.000 of meer bedraagt zijn, indien bij
uitschrijving niet anders bepaald, uitsluitend startgerechtigd:
a. pikeurs;
b. eigenaarrijders die tenminste 15 overwinningen hebben behaald;
c. leerlingpikeurs die tenminste 10 overwinningen hebben behaald.
Rijd(st)ers, die op grond van bovenstaande niet startgerechtigd zijn in de finale van een seriedraverij, zijn
evenmin startgerechtigd in de series.
Rijd(st)ers kunnen, ongeacht de hoogte van het prijzengeld dat is vastgesteld voor de eindoverwinning,
deelnemen aan een heatdraverij, indien deze startgerechtigd zijn in de afzonderlijke heats.
RIJGELDEN
a. pikeurs, 10% van de gewonnen prijs;
b. leerlingpikeurs, 5% van de gewonnen prijs.
UITBETALING PERCENTAGE GEWONNEN PRIJZENGELD AAN LEERLINGPIKEURS
Het percentage van het prijzengeld ter hoogte van 5% door leerlingpikeurs, zal via de rekening-courant met de
betrokken beroeps- dan wel eigenaartrainers worden verrekend.
STARTBEPERKING DRAVERS
Merries van 15 jaar en ouder en hengsten en ruins van 15 jaar en ouder zijn niet startgerechtigd.
Een tweejarige draver kan ten hoogste éénmaal binnen de termijn van zeven dagen, ingaande op de startdag, aan
een draverij deelnemen.
Deze bepaling geldt eveneens bij het afleggen van een kwalificatieproef. In geval een kwalificatieproef is
afgelegd kan eerst na inachtneming van de termijn van zeven dagen aan een draverij worden deelgenomen, dan
wel opnieuw een kwalificatieproef afgelegd.
KWALIFICATIE-EISEN
Startgerechtigd zijn paarden, die een record hebben getoond volgens de hierna vermelde gegevens, dan wel deze
km-tijd hebben getoond in een kwalificatieproef.
Aangespannen:
2-jarige paarden
3-jarige paarden
4- en 5-jarige paarden
6-jarige en oudere paarden

Monté:
1.28 of beter;
1.26 of beter;
1.24 of beter;
1.22 of beter.

4-jarige paarden
5- en 6-jarige paarden
7-jarige en oudere paarden
Minimum gewicht 65 kg.

1.28 of beter;
1.26 of beter;
1.24 of beter.
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De kwalificatie-eisen voor Alkmaar luiden als volgt:
Aangespannen:
2-jarige paarden
1.30 of beter;
3-jarige paarden
1.28 of beter;
4- en 5-jarige paarden
1.26 of beter;
6-jarige en oudere paarden
1.24 of beter.

Monté:
4-jarige paarden
5- en 6-jarige paarden
7-jarige en oudere paarden
Minimum gewicht 65 kg.

1.28 of beter;
1.26 of beter;
1.24 of beter.

Paarden, die niet aan bovengestelde eisen hebben voldaan, dienen (wederom) een kwalificatieproef af te leggen.
Dit geldt eveneens voor paarden, die nog niet zijn gestart, dan wel twaalf maanden niet aan een wedstrijd hebben
deelgenomen.
Kwalificatie voor een montédraverij of daarna een record lopen in een montédraverij kan nooit inhouden
kwalificatie of toelating tot de aangespannen draverijen.
Voor deelneming aan kwalificatiekoersen is geen inleggeld verschuldigd, indien het paard reglementair moet
deelnemen aan kwalificatie-draverij. Indien dit niet het geval is, is er, ongeacht het resultaat van de proef, een
heffing verschuldigd van € 75,-.
Kwalificatiereglement Trotteur Français 2017
Het Kwalificatiereglement Trotteur Français is naast reglementen van de Stichting Nederlandse Draf- en
Rensport (NDR) van toepassing op alle deelnemers aan de door de NDR, onder auspiciën van de SECF,
georganiseerde kwalificaties.
De paarden zijn startgerechtigd indien:
-

De eigenaren het paspoort, voor de inschrijving in de kwalificatie, hebben laten valideren door de IFCE
(Institut Français du Cheval et de l’Equitation).
Het paspoort voorzien is van een geldige vaccinatie (basis-enting met herhaling binnen de drie
maanden, gevolg door een herhaling binnen de zes maanden, daarna elke twaalf maanden)
Het paard mag alleen aan kwalificaties deelnemen nadat het gedurende een periode van twee (2)
maanden in training is geweest bij een trainer met een door de NDR verstrekte c.q. erkende licentie.

Indien een paard zich monté kwalificeert is het paard alleen startgerechtigd in monté-koersen, tot het moment dat
het een winsom in deze discipline heeft, of zich aangespannen herkwalificeert.
Aan een (her-) kwalificatie mogen maximaal 8 combinaties deelnemen.
De diverse disciplines zullen ieder in hun eigen kwalificatieproef starten en de tweejarige paarden zullen altijd
een eigen kwalificatiekoers hebben.
De paarden moeten met hoefbeslag starten. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan is de kwalificatie
ongeldig en zal er een boete van €100,- worden opgelegd.
De afstand van de kwalificaties is 2100 meter met bandenstart.
De paarden dienen anderhalf uur voor aanvang van de kwalificaties op het wedstrijd terrein aanwezig te zijn en
ter identificatie te worden aangeboden.
Paarden die reeds aan de kwalificatie-eisen zoals gesteld in het “Reglement de la Société de Cheval Français”
voldoen, kunnen niet deelnemen aan de kwalificaties.
De kwalificatietijden zijn:

leeftijd

Periode

Aangespannen

Monté

Tweejarige paarden

mei t/m juli

1,21,0

1,21,5
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augustus t/m december

1,20,5

1,21,0

januari t/m mei

1,20,0

1,20,5

juni t/m december

1,19,0

1,19,5

Vierjarige paarden

januari t/m december

1,18,0

1,18,5

vijfjarige en oudere

januari t/m december

1,17,5

1,18,0

Driejarige paarden

paarden

De tijden voor her-kwalificatie zijn:

leeftijd

Periode

Aangespannen

Monté

Driejarige paarden

januari t/m mei

1.19,5

1.20,0

juni t/m december

1.18,5

1.19,0

Vierjarige paarden

januari t/m december

1.17,5

1.18,0

Vijf- en zesjarige

januari t/m december

1.17,0

1.17,5

januari t/m december

1.16,5

1.17,0

paarden
Zevenjarige en oudere
paarden

AANTAL PAARDEN PER GELID/BAAN
Het aantal paarden dat bij starts achter de auto of bij starts op de vlag zal mogen starten.
per gelid
(monté)
per baan
Aduard
6 paarden
(7)
10 paarden
Alkmaar
6 paarden
(8)
10 paarden
Duindigt
8 paarden
(8)
14 paarden
Drachten
6 paarden
(7)
10 paarden
Emmeloord
6 paarden
(7)
10 paarden
Groningen
8 paarden
(8)
14 paarden
Joure
6 paarden
(7)
10 paarden
Leek
6 paarden
(7)
10 paarden
Wolvega
8 paarden
(8)
14 paarden
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Wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de N.D.R. van deze aantallen afwijken.
BANDENSTARTS
Indien paarden geschrapt worden, geschiedt dat per band volgens de standaardregel, waarbij er geen paard
uitgeloot kan worden uit een band dat al één of meer paarden minder heeft dan een ander band. Het maximum
aantal paarden per band is ter beoordeling van de N.D.R.

BEPALINGEN UITSCHRIJVING KLASSIEKE DRAVERIJEN
EN BIJZONDERE DRAVERIJEN
1. ALGEMEEN
Voor deelneming aan draverijen die deel uitmaken van het programma Klassieke draverijen, Kampioenschappen en
Bijzondere draverijen, zoals in dit bulletin gepubliceerd, zijn de hierna volgende bepalingen van kracht, tenzij bij de
uitschrijving anders is bepaald.

2. DEELNEMING
a. Algemeen
Het maximum aantal paarden dat aan de draverijen kan deelnemen, is vastgesteld op 18.
Indien bij de uitschrijving geen bepaling ten aanzien van het maximum aantal startende paarden is opgenomen,
gelden voor draverijen van meet van het programma Klassieke draverijen, Kampioenschappen en Bijzondere
draverijen de volgende maxima:
Groningen
16
Wolvega
16
Duindigt
16
Indien dit aantal wordt overschreden, zullen paarden met het hoogste belastbaar bedrag startgerechtigd zijn, tenzij
bij de uitschrijving anders is bepaald.
Voor prijzendraverijen zal het maximum aantal deelnemende paarden worden vastgesteld aan de hand van de
mogelijkheden die de desbetreffende baan biedt - zulks met inachtneming van het gestelde in de eerste
alinea - waarbij rekening wordt gehouden met het aantal vakken en de verdeling van de paarden over deze vakken.
Indien het maximum toelaatbare aantal paarden in een startvak wordt overschreden, zullen de paarden met het
hoogste belastbaar bedrag startgerechtigd zijn. Wordt het maximum toelaatbare aantal voor de draverij
overschreden, dan zullen de paarden met het laagste belastbaar bedrag, geplaatst in het startvak met het grootste
aantal deelnemers niet startgerechtigd zijn. Deze regel zal zodanig worden toegepast, dat het aantal in de
desbetreffende vakken waaruit paarden zijn geschrapt ten opzichte van elkaar nooit meer dan één verschilt.
Zijn er meerdere vakken met een gelijk aantal paarden, dan beslist het lot uit welk vak een paard zal worden
geschrapt.

3. PLAATSING AAN DE START
Tenzij bij de uitschrijving anders is bepaald, zal plaatsing aan de start door loting worden bepaald met dien
verstande dat in draverijen van meet de paarden met het hoogste belastbaar bedrag in het eerste gelid zullen starten.
Bij gelijke belastbaar bedragen beslist de snelste km-tijd ingeval het een koers voor 2-jarige paarden betreft, de
snelste km-tijd als 3-jarige ingeval het een koers voor 3-jarige paarden betreft, de snelste km-tijd als 4-jarige
ingeval het een draverij voor 4-jarige paarden betreft en het record van het paard, indien het een draverij betreft
anders dan hiervoor bedoeld.
In het geval dat reserve paarden zullen deelnemen, krijgen deze de hoogste startnummers toegewezen. Bij het
uitvallen van paarden moeten de overige deelnemers de vrijgekomen plaatsen in volgorde van hun startnummer
innemen.
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4. RESERVE PAARDEN
Indien na de loting paarden uitvallen, zullen wanneer dit bij de uitschrijving staat vermeld reserve paarden kunnen
starten. Het maximum aantal reserve paarden bedraagt twee.
Als 1e reserve wordt aangewezen het paard dat van de niet startgerechtigde aangegeven paarden het hoogste
belastbaar bedrag heeft en als 2e reserve het paard, dat van de niet startgerechtigde aangegeven paarden de snelste
km-tijd heeft getoond, ingeval het een draverij voor 2-jarige paarden betreft en de snelste km-tijd als 3-jarige,
ingeval het een draverij voor 3-jarige paarden betreft. Bij gelijke belastbaar bedragen c.q. km-tijden beslist de
snelste km-tijd c.q. het hoogste belastbaar bedrag. Zijn ook deze gelijk, dan beslist het lot.

KLASSIEKE DRAVERIJEN VOOR HET JAAR 2017
ALGEMEEN
Waar bij de bepalingen van de Kampioenschap der Vierjarigen, Sweepstakes, Derby, Derbyselectie, Troost-Derby
en Merrie Derby betreffende kwalificatie en startposities wordt gesproken over "belastbaar bedrag"en "km-tijd",
worden uitsluitend het in Nederland gewonnen bedrag en in Nederland over een afstand van 2000 m. of meer
gelopen tijden in aanmerking genomen.

KAMPIOENSCHAP DER VIERJARIGEN G
Draverijen van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2013 geboren zijn. Halve finale(s) en
finale. Afstand afhankelijk van de baan 2000 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
Inschrijvingen gesloten.
Het prijzengeld van de finale zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke
winsom worden opgenomen.
Inleggelden:
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data
schriftelijk te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen.
11e inleggeld € 115 op 1 januari 2017
12e inleggeld € 115 op 1 april 2017
13e inleggeld € 115 op 1 juli 2017
Uitsluitend verschuldigd bij vooraangifte op de datum van vooraangifte:
Halve finale € 185
Finale € 185
Halve finale(s)
kwalificatie:
De paarden worden verdeeld met een volgens belastbare winsom evenwichtige verdeling over de afdelingen.
Paarden van één entrainement worden daarbij zoveel mogelijk uit elkaar geloot.
Indeling en startposities:
a. bij 15 of minder vooraangiften:
b. bij 16 t/m 26 vooraangiften:
c. bij 27 t/m 36 vooraangiften:
d. bij 37 t/m 48 vooraangiften:
Enz.

1 draverij;
2 afdelingen;
3 afdelingen;
4 afdelingen.

Startpositie:
de startposities worden door OB-I loting vastgesteld.
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Finale
Kwalificatie:
Paarden zijn alleen startgerechtigd, indien zij hebben deelgenomen aan een halve finale. In een halve finale
uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de finale deelnemen. Er zullen bij de vooraangifte maximaal
12 paarden worden geaccepteerd. Bij overschrijding van dit aantal worden de paarden gerangschikt naar plaats in
de halve finale(s) en bij gelijke plaats naar totaaltijd; als ook dat gelijk is beslist het lot.
Startposities:
Er zal voor de startposities een tot en met zes worden geloot tussen de paarden met de beste plaatsen in de halve
finale(s); bij gelijke plaats geeft de beste totaaltijd de doorslag en in derde instantie beslist het lot; tussen de overige
gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.

SWEEPSTAKES HENGSTEN EN RUINS H
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten en ruins, die in 2014 geboren zijn. Afstand 2300 m. Met autostart.
Inschrijvingen gesloten. Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de
werkelijke winsom worden opgenomen.
Overige bepalingen.
Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. De 11 paarden met het op het moment van vooraangifte hoogste belastbaar bedrag. Als het belastbaar bedrag van
twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km-tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen verschil
gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot.
2. Van de overige de 3 paarden, die de beste kilometertijd hebben gelopen. Als de km-tijd van twee of meer
paarden gelijk is, is het paard met het hoogste belastbaar bedrag gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot.
Indien meer dan veertien paarden worden aangegeven, worden maximaal twee reserve paarden aangewezen.
Reserve paarden:
Als eerste reserve wordt het paard aangewezen, dat van de niet gekwalificeerde paarden het hoogste belastbaar
bedrag heeft; bij een gelijk belastbaar bedrag is de beste km-tijd doorslaggevend en in derde instantie beslist het lot.
Als tweede reserve wordt het paard aangewezen, dat van de niet gekwalificeerde paarden de beste km-tijd heeft
gelopen; bij een gelijke km-tijd is het hoogste belastbaar bedrag doorslaggevend en in derde instantie beslist het lot.
Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste belastbaar bedragen;
tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.
Inleggelden:
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data
schriftelijk te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen.
4e inleggeld € 80 op 1 januari 2017
Uitsluitend verschuldigd bij vooraangifte op de datum van vooraangifte:
5e inleggeld € 230.

SWEEPSTAKES MERRIES H
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2014 geboren zijn. Afstand 2300 m. Met autostart.
Inschrijvingen gesloten. Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de
werkelijke winsom worden opgenomen.
Overige bepalingen.
Voor kwalificatie, startposities en inleggelden zie onder Sweepstakes hengsten en ruins H
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TROOST SWEEPSTAKES H
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2014 geboren zijn en na betaling van het
vierde inleggeld nog staan ingeschreven voor de Sweepstakes H
Afstand 2300 m. Met autostart.
Kwalificatie:
Er zullen maximaal 14 paarden per koers kunnen starten.
Indien nodig wordt deze Troost afdeling zo vaak gesplitst als noodzakelijk is.
Startpositie:
Loting met alle paarden. Geen OB-1 loting
Inleggeld:
€ 50, op de datum van de vooraangifte.
Prijzengeld:
Het laatste inleggeld plus 10% van de eerste vier inleggelden van de Sweepstakes Hengsten/Ruins en
Sweepstakes Merries.

MERRIES-DERBYSELECTIE H
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2014 geboren zijn en op het moment van vooraangifte nog
startgerechtigd in de Derby. De draverij zal twee weken voor de geplande datum van de Merrie-Derby worden
verreden en zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of meer vooraangiftes. Bij minder dan 16
vooraangiften zal er één afdeling worden verreden. In de Merrie-Derbyselectie uitgeschakelde en ingehouden
paarden mogen niet aan de Merrie-Derby deelnemen.
Afstand: 2000 m. Met autostart.
Overige bepalingen:
Paarden die voor deze draverij worden aangegeven zijn niet startgerechtigd in de Derby en de Derbyselectie. De
paarden worden verdeeld met een volgens hun kilometertijden evenwichtige verdelingen over de afdelingen.
Indeling:
a. bij 16 t/m 24 vooraangiften
b. bij 25 t/m 36 vooraangiften
enz.

2 afdelingen;
3 afdelingen.

Startpositie:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de beste km-tijden; tussen de
overige paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.
Inleggeld:
geen

DERBYSELECTIE H
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2014 geboren zijn en op het moment van
vooraangifte nog startgerechtigd in de Derby. De draverij zal twee weken voor de geplande datum van de Derby
worden verreden en zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of meer vooraangiftes. Bij minder dan 16
vooraangiften zal er één afdeling worden verreden. In de Derbyselectie uitgeschakelde en ingehouden paarden
mogen niet aan de Derby deelnemen.
Afstand: 2000 m. Met autostart.
Overige bepalingen:
De paarden worden verdeeld met een volgens hun kilometertijden evenwichtige verdelingen over de afdelingen.
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Indeling:
a. bij 16 t/m 24 vooraangiften
b. bij 25 t/m 36 vooraangiften
Enz.

2 afdelingen;
3 afdelingen.

Startpositie:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de beste km-tijden; tussen de
overige paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.
Inleggeld:
geen

DERBY H
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2014 geboren zijn. Afstand 2600 m. Met
autostart. Inschrijvingen gesloten. Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in
de werkelijke winsom worden opgenomen.
Overige bepalingen.
Kwalificatie:
Er kunnen maximaal 16 paarden starten.
Startgerechtigd zijn:
De winnaars van alle afdelingen van de Derbyselectie H zijn startgerechtigd. De overige worden gerangschikt in
volgorde van plaatsing in de Derbyselectie H, bij gelijke plaats volgens totaaltijd, als dat ook gelijk is volgens
hoogste belastbaar bedrag en in vierde instantie volgens het lot om eventueel nog beschikbare plaatsen te kunnen
innemen.
In de Derbyselectie H uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de Derby H deelnemen.
Startposities:
De startposities worden na de Derbyselectie bepaald.
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden die het best zijn geplaatst in de
derbyselectie koersen. Bij een dead-heat is het paard gekwalificeerd met het hoogste belastbare bedrag. In tweede
instantie wordt onderscheid gemaakt tussen de paarden met gelijke plaats op grond van de totaaltijden in de
derbyselectie koersen. In derde instantie zijn de paarden met de hoogst belastbare bedrag gekwalificeerd en in
vierde instantie beslist het lot. Tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven
startposities.

Inleggeld:
a. 8e inleggeld € 70 op 1 januari 2017*
b. 9e inleggeld € 70 op 1 april 2017*
c.10e inleggeld € 70 op 1 juli 2017*
d.11e inleggeld € 900 op de datum van de vooraangifte
* Deze inleggelden zijn ook voor de Merrie-Derby H / Troost-Derby H / Kampioenschap der Vierjarigen H
verschuldigd.
Prijzengeld:
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Derby H worden toegevoegd:
60 procent van de eerste tien inleggelden Derby H / Merrie-Derby H / Troost-Derby H / Kampioenschap der
Vierjarigen H en de vooraangiften Derby H.

33

MERRIE-DERBY H
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2014 geboren zijn. Afstand 2600 m. Met autostart.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden
opgenomen.
Overige bepalingen.
Paarden die voor deze draverij worden aangegeven zijn niet startgerechtigd in de Derby H.
Kwalificatie:
Er kunnen maximaal 16 paarden starten.
Startgerechtigd zijn:
De winnaars van alle afdelingen van de Merrie-Derbyselectie H zijn startgerechtigd. De overige worden
gerangschikt in volgorde van plaatsing in de Merrie-Derby-selectie H, bij gelijke plaats volgens totaaltijd, als dat
ook gelijk is volgens hoogste belastbaar bedrag en in vierde instantie volgens het lot om eventueel nog beschikbare
plaatsen te kunnen innemen.
In de Merrie-Derbyselectie H uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de Merrie-Derby H
deelnemen.
Startposities:
De startposities worden na de Merrie-Derbyselectie bepaald.
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden die het best zijn geplaatst in de
merrie-derbyselectie koersen. Bij een dead-heat is het paard gekwalificeerd met het hoogste belastbare bedrag. In
tweede instantie wordt onderscheid gemaakt tussen de paarden met gelijke plaats op grond van de totaaltijden in de
merrie-derbyselectie koersen. In derde instantie zijn de paarden met de hoogst belastbare bedrag gekwalificeerd en
in vierde instantie beslist het lot. Tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de
overgebleven startposities.
Inleggeld:
a. 1e t/m 10e inleggeld: zie Derby H;
b. 11e inleggeld: € 230 op de datum van de vooraangifte
Prijzengeld:
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Merrie-Derby H worden toegevoegd:
16 procent van de eerste tien inleggelden Derby H / Merrie-Derby H / Troost-Derby H / Kampioenschap der
Vierjarigen H en de vooraangiften Merrie-Derby H.

TROOST-DERBY H
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2014 geboren zijn. Afstand 2000 m. Met
autostart. Startgerechtigd zijn de paarden, voor wie het tiende inleggeld van de Derby H betaald is.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden
opgenomen
Overige bepalingen.
Paarden die voor deze draverij worden aangegeven zijn niet startgerechtigd in de Derby H en de Merrie-Derby H.
Kwalificatie:
Er kunnen maximaal 16 paarden starten.
De paarden zijn startgerechtigd in volgorde van plaatsing in de Derbyselectie H en de Merrie-Derbyselectie H, bij
gelijke plaats volgens totaaltijd, als dat ook gelijk is volgens hoogste belastbaar bedrag en in vierde instantie
volgens het lot om eventueel nog beschikbare plaatsen te kunnen innemen.
In de Derbyselectie H en Merrie-Derbyselectie H uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen deelnemen aan de
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Troost Derby H. Deze paarden worden beschouwd als niet geplaatste paarden. Zij kunnen deelnemen indien er nog
beschikbare plaatsen aanwezig zijn. De paarden worden geplaatst in volgorde van belastbaar bedrag en in tweede
instantie door loting.

Startposities:
De startposities worden na de Derbyselectie en Merrie Derbyselectie bepaald.
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden die het best zijn geplaatst in de
Derbyselectie- en Merrie-Derbyselectie koersen. Bij een dead-heat is het paard gekwalificeerd met het hoogste
belastbare bedrag. In tweede instantie wordt onderscheid gemaakt tussen de paarden met gelijke plaats op grond
van de totaaltijden in de derbyselectie- en merrie derbyselectie koersen. In derde instantie zijn de paarden met de
hoogst belastbare bedrag gekwalificeerd en in vierde instantie beslist het lot. Tussen de overige gekwalificeerde
paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.
Inleggeld:
a. 1e t/m 10e inleggeld: zie Derby H;
b. 11e inleggeld € 185 op de datum van de vooraangifte.
Prijzengeld:
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Troost-Derby H worden toegevoegd:
4 procent van de eerste tien inleggelden Derby H / Merrie-Derby H / Troost-Derby H / Kampioenschap der
Vierjarigen H en de vooraangiften Troost-Derby H.

FOKKERS TROFEE H
Uitschrijving in overleg met de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden.
Het prijzengeld van de Fokkers Trofee open afdeling en de Fokkers Trofee Merrie afdeling zal voor de helft in
de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

FOKKERS TROFEE H open afdeling
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2014 geboren zijn.
Afstand 2100 m. Met autostart. Inschrijving gesloten.
Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Startgerechtigd zijn de paarden met het op het moment van de sluiting van de vooraangifte hoogste belastbaar
bedrag. Bij gelijke belastbaar bedragen beslist de snelste km tijd als 3 jarige. Indien ook deze gelijk zijn, beslist
het lot.
Reserve paarden:
Geen.
Inleggelden:
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde
data schriftelijk te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen.
a. 5e inleggeld € 70 op 1 maart 2017;
b. 6e inleggeld € 115 op 1 juli 2017;
c. 7e inleggeld € 230 op de datum van de vooraangifte.
Fokpremie:
20%.

FOKKERS TROFEE-merries afdeling
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Draverij van meet voor Nederlandse merries die in 2014 geboren zijn en na betaling van het zesde inleggeld nog
staan ingeschreven voor de Fokkers Trofee H. Afstand 2100 m. Met autostart.
Fokpremie:
20%.
Kwalificatie:
Zoals vermeld onder Fokkers Trofee, open afdeling.
Reserve paarden:
Geen.
Inleggeld:
€ 70 op de datum van de vooraangifte.

JONKERPRIJS I
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten en ruins, die in 2015 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Overige bepalingen.
Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. De 12 paarden met het op het moment van vooraangifte hoogste belastbaar bedrag. Als het belastbaar bedrag van
twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km-tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen verschil
gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot.
2. Van de overige de 4 paarden, die de snelste kilometertijd hebben gelopen. Als de km-tijd van twee of meer
paarden gelijk is, is het paard met het hoogste belastbaar bedrag gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot.
Indien meer dan zestien paarden worden aangegeven, wordt de Jonkerprijs gesplitst

Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste belastbaar bedragen;
tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de resterende startposities.
Inleggelden:
Het navolgende inleggeld is verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data
schriftelijk te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen.
a. 3e inleggeld € 50 op 1 januari 2017;
b. 4e inleggeld € 50 op 1 april 2017.
Uitsluitend verschuldigd bij vooraangifte en op de datum van vooraangifte:
c. 5e inleggeld € 230.

JOFFERPRIJS I
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2015 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart.
Inschrijvingen gesloten.
Overige bepalingen.
Voor kwalificatie, startposities en inleggelden zie onder Jonkerprijs I

PRODUCTENDRAVERIJ I
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2015 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart.
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Overige bepalingen.
Kwalificatie:
Startgerechtigd te starten zijn:
1. De eerste zes aankomende paarden van de Jonkerprijs I;
2. De eerste zes aankomende paarden van de Jofferprijs I;
3. De eerste drie aankomende van elke afdeling van de Jonkerprijs (of Jofferprijs) indien gesplitst.
Indien noodzakelijk voor 1.,2. of 3. beslist bij dead heat of gelijke tijd het lot.
Startposities:
In de productendraverij zullen de startnummers gekozen worden door de trainers, c.q. de eigenaren van de paarden
die zich hebben gekwalificeerd.
Volgorde van keuze: Eerst de snelste winnaar van de Jonkerprijs of Jofferprijs, daarna achtereenvolgens de tweede
snelste winnaar, de derde snelste winnaar enz. Daarna de snelste tweede aankomende, tweede snelste tweede
aankomende enz. en zo verder de overige paarden in volgorde van klassering en totaaltijd. Bij gelijke klassering en
totaal geeft de beste werkelijke winsom de doorslag en in laatste instantie beslist het lot. Als er in de Jonkerprijs of
Jofferprijs een dead-heat is, wordt door loting vastgesteld namens welk paard als eerste, tweede enz. gekozen mag
worden.
Inleggeld: geen

OVERIGE BIJZONDERE DRAVERIJEN VOOR HET JAAR 2017

BREEDERS CROWN
Van het inleggeld van de eerste vier inlegronden van de Breeders Crown gaat 15% naar de koers voor tweejarige
paarden, 25% naar de koers voor driejarige paarden, 30% naar de koers voor vierjarige paarden en 30% naar de
koers voor oudere paarden.

BREEDERS CROWN TWEEJARIGEN
Draverij van meet voor paarden die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 1609 m. Met autostart.
Fokpremie:
20% (waarvan 5% gaat naar de hengstenhouder en 15% naar de fokker)
De 5 best geplaatste Nederlands gefokte producten krijgen de fokpremie
Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Bij meer dan 16 paarden wordt deze koers gesplitst. Indien mogelijk in een hengsten en ruins-afdeling en een
merrie-afdeling.
Startposities:
De plaatsing aan de start wordt door loting bepaald, met dien verstande dat de paarden met het hoogste werkelijke
winsom in het eerste gelid zullen starten. Bij gelijke winsom beslist de snelste record tijd. In derde instantie beslist
het lot.
Inleggeld:
€ 160, op de datum van de vooraangifte.
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Inleggeld Breeders Crown I
Tweejarige paarden:
5e inleggeld € 50 op 1 januari 2017
6e inleggeld € 50 op 1 juli 2017

BREEDERS CROWN KOERSEN VOOR DRIEJARIGEN – VIERJARIGEN OUDEREN
Van het totaal der inleggelden per leeftijdscategorie gaat 50% naar de hengsten/ruins afdeling en 50% naar de
merrie afdeling.

BREEDERS CROWN HENGSTEN EN RUINS AFDELING
Draverij van meet voor hengsten en ruins die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.
Fokpremie:
20% (waarvan 5% gaat naar de hengstenhouder en 15% naar de fokker)
De 5 best geplaatste Nederlands gefokte producten krijgen de fokpremie
Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Bij meer dan 16 paarden wordt deze afdeling gesplitst.
Startposities:
De plaatsing aan de start wordt door loting bepaald, met dien verstande dat de paarden met het hoogste werkelijke
winsom in het eerste gelid zullen starten. Bij gelijke winsom beslist de snelste record tijd. In derde instantie beslist
het lot.
Inleggeld:
€ 160, op de datum van de vooraangifte.

BREEDERS CROWN MERRIE AFDELING
Draverij van meet voor merries die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.
Startpositie, kwalificatie en fokpremie:
Zoals vermeld onder Breeders Crown hengsten en ruins afdeling.
Inleggeld:
€ 160, op de datum van de vooraangifte.
Inleggeld Breeders Crown H
Driejarige paarden:
7e inleggeld € 50 op 1 januari 2017
8e inleggeld € 50 op 1 maart 2017
Inleggeld Breeders Crown G
Vierjarige paarden:
10e inleggeld € 55 op 1 februari 2017
11e inleggeld € 55 op 1 april 2017
Inleggeld Breeders Crown D/E/F
Vijfjarige paarden:
13e inleggeld € 65 op 1 februari 2017
14e inleggeld € 65 op 1 april 2017
Zesjarige paarden:
15e inleggeld € 65 op 1 januari 2017
Zevenjarige paarden:
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16e inleggeld € 65 op 1 januari 2017

CRITERIUM DER DRIEJARIGEN 2017
Draverijen van meet voor driejarige (in 2014 geboren) Nederlandse paarden.
Afstand 2100 m. Met autostart. Het prijzengeld (in de finale) zal voor de helft in de prijzenlijst onder belastbaar
bedrag worden opgenomen (geheel in de prijzenlijst onder werkelijke winsom).
Inleggelden:
De volgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data
schriftelijk te kennen geeft op handhaving geen prijs te stellen:
3e inleggeld à € 50 op 1 februari 2017
4e inleggeld à € 50 op 1 maart 2017
5e inleggeld à € 60 op 1 april 2017
Alleen verschuldigd bij vooraangifte, op de datum van de vooraangifte:
6e inleggeld à € 60
Indeling:
Alle ingeschreven paarden kunnen starten. Het bestuur van de N.D.R. en de organiseerde baan bepalen tijdens de
vooraangifte bij hoeveel aangegeven paarden deze koers wordt gesplitst in een hengsten/ruins afdeling en een
merrie afdeling. Bij nog te veel paarden in één van beide afdelingen, wordt op dezelfde dag voor deze afdeling
de series en de finale verreden.
Plaatsing:
De plaatsing aan de start wordt door OB-1 loting beslist.
Eventuele finale
Bij een eventuele finale (maximaal 10 paarden) zullen de startnummers worden gekozen door de trainers, c.q. de
eigenaren van de paarden, die zich voor de finale hebben gekwalificeerd.
Volgorde van keuze: eerst de snelste seriewinnaar, daarna achtereenvolgens de tweede snelste seriewinnaar, de
derde snelste seriewinnaar enz. Daarna de snelste tweede aankomende, tweede snelste tweede aankomende enz. en
zo verder de overige paarden in volgorde van klassering en totaaltijd.
Bij gelijke klassering en totaaltijd geeft de beste werkelijke winsom de doorslag, in laatste instantie beslist het lot.
Als er in een serie een dead-heat is, wordt eerst door loting vastgesteld namens welk paard als eerste, tweede enz.
gekozen mag worden.

CRITERIUM DER VIERJARIGEN 2017
Draverijen van meet voor vierjarige (in 2013 geboren) Nederlandse paarden.
Afstand 2100 m. Met autostart. Het prijzengeld (in de finale) zal voor de helft in de prijzenlijst onder belastbaar
bedrag worden opgenomen (geheel in de prijzenlijst onder werkelijke winsom).
Inleggelden:
De volgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data
schriftelijk te kennen geeft op handhaving geen prijs te stellen:
3e inleggeld à € 50 op 1 februari 2017
4e inleggeld à € 50 op 1 maart 2017
5e inleggeld à € 60 op 1 april 2017
Alleen verschuldigd bij vooraangifte, op de datum van de vooraangifte:
6e inleggeld à € 60
Indeling:
Alle ingeschreven paarden kunnen starten. Het bestuur van de N.D.R. en de organiseerde baan bepalen tijdens de
vooraangifte bij hoeveel aangegeven paarden deze koers wordt gesplitst in een hengsten/ruins afdeling en een
merrie afdeling. Bij nog te veel paarden in één van beide afdelingen, wordt op dezelfde dag voor deze afdeling
de series en de finale verreden.
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Plaatsing:
De plaatsing aan de start wordt door OB-1 loting beslist.
Eventuele finale
Bij een eventuele finale (maximaal 10 paarden) zullen de startnummers worden gekozen door de trainers, c.q. de
eigenaren van de paarden, die zich voor de finale hebben gekwalificeerd.
Volgorde van keuze: eerst de snelste seriewinnaar, daarna achtereenvolgens de tweede snelste seriewinnaar, de
derde snelste seriewinnaar enz. Daarna de snelste tweede aankomende, tweede snelste tweede aankomende enz. en
zo verder de overige paarden in volgorde van klassering en totaaltijd.
Bij gelijke klassering en totaaltijd geeft de beste werkelijke winsom de doorslag, in laatste instantie beslist het lot.
Als er in een serie een dead-heat is, wordt eerst door loting vastgesteld namens welk paard als eerste, tweede enz.
gekozen mag worden.

SPRINTKAMPIOENSCHAP DER VIERJARIGEN 2017
Draverijen van meet voor vierjarige (in 2013 geboren) Nederlandse paarden.
Afstand 1609 m. Met autostart. Het prijzengeld (in de finale) zal voor de helft in de prijzenlijst onder belastbaar
bedrag worden opgenomen (geheel in de prijzenlijst onder werkelijke winsom).
Inleggelden:
De volgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data
schriftelijk te kennen geeft op handhaving geen prijs te stellen:
3e inleggeld à € 50 op 1 februari 2017
4e inleggeld à € 50 op 1 maart 2017
5e inleggeld à € 60 op 1 april 2017
Alleen verschuldigd bij vooraangifte, op de datum van de vooraangifte:
6e inleggeld à € 60

Indeling:
Alle ingeschreven paarden kunnen starten. Het bestuur van de N.D.R. en de organiseerde baan bepalen tijdens de
vooraangifte bij hoeveel aangegeven paarden deze koers wordt gesplitst in een hengsten/ruins afdeling en een
merrie afdeling. Bij nog te veel paarden in één van beide afdelingen, wordt op dezelfde dag voor deze afdeling
de series en de finale verreden.
Plaatsing:
De plaatsing aan de start wordt door OB-1 loting beslist.
Eventuele finale
Bij een eventuele finale (maximaal 10 paarden) zullen de startnummers worden gekozen door de trainers, c.q. de
eigenaren van de paarden, die zich voor de finale hebben gekwalificeerd.
Volgorde van keuze: eerst de snelste seriewinnaar, daarna achtereenvolgens de tweede snelste seriewinnaar, de
derde snelste seriewinnaar enz. Daarna de snelste tweede aankomende, tweede snelste tweede aankomende enz. en
zo verder de overige paarden in volgorde van klassering en totaaltijd.
Bij gelijke klassering en totaaltijd geeft de beste werkelijke winsom de doorslag, in laatste instantie beslist het lot.
Als er in een serie een dead-heat is, wordt eerst door loting vastgesteld namens welk paard als eerste, tweede enz.
gekozen mag worden.

GROTE UNITROT PRIJS 2017
Draverij van meet voor driejarige paarden, die ingeschreven stonden op de Unitrot veiling van 2015.
Afstand 2100 m. Met autostart.
Kwalificatie:
Er kunnen 14 paarden deelnemen. Startgerechtigd zijn 11 paarden met het op het moment van de vooraangifte
hoogste werkelijke winsom en 3 paarden met de snelste kilometertijd.
Startpositie
Paarden met de hoogste werkelijke winsom starten in het 1e gelid.
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Er wordt geloot voor het 1e en het 2e gelid.
Reserve paarden:
Er kunnen 2 reserve paarden worden aangewezen.
Inleggelden:
3e inleggeld
1 januari 2017
€ 50
4e inleggeld
1 april 2017
€ 50
5e inleggeld
1 juli 2017
€ 50
6e inleggeld op de datum van de vooraangifte € 175

KLASSIEKE DRAVERIJEN J-JAARGANG
Publicatie van de uitschrijving van de klassieke draverijen van de J-jaargang volgt zo spoedig mogelijk.

KORTEBAAN
FUNCTIONARISSEN
Speakers:
R.P. Den Dekker

J.A.M. van Loenen

M. de Waal

Keurmeesters:
Dhr. H.N. Beemsterboer
Dhr. M.L. Leeuwenburgh
Dhr. H.F. Schouman

Dhr. B.B. Duivenvoorden (ass.)
Dhr. L.R. Olivier
Drs. Y.J.P. Tel (vz)

Dhr. M.W. Eeken
Dhr. L.J.A. Poelstra (vz)
Dhr. A.P.M.G Verhoef

Starters:
Dhr. M.W. Eeken

Dhr. L.R.Olivier

Dhr. H.F. Schouman

INSCHRIJVING/ VOORAANGIFTE
De inschrijving/vooraangifte van alle Kortebaandraverijen vindt 2 werkdagen voorafgaand aan de betreffende
Kortebaan plaats, waarbij de sluiting om 10.00 uur is.
Op grond van artikel 16 van het Kortebaan Wedstrijdreglement heeft het bestuur van de Stichting NDR het
maximum aantal paarden dat aan een kortebaandraverij mag deelnemen, vastgesteld op 24.
28 deelnemers zijn enkel toegestaan, indien hiervoor dispensatie is verleend door het bestuur van de Stichting
NDR.
Daarbij gelden naast het bepaalde in artikel 16 van het kortebaan wedstrijdreglement, de volgende regels:
a. bij een vooraangifte van minder dan 24 paarden wordt de betreffende kortebaan opengesteld tot
maximaal 24 paarden, uitgezonderd die banen die dispensatie hebben verkregen om met maximaal 28
paarden te mogen starten, dan geldt een max. van 28 deelnemers.
b. indien uitdrukkelijk is vermeld bij de uitschrijving dat er maximaal 28 mogen starten, wordt bij een
vooraangifte van méér dan 28 paarden het deelnemersveld beperkt tot 28 paarden.
c. Indien uitdrukkelijk is vermeld bij de bij de uitschrijving dat er maximaal 28 mogen starten, wordt bij
een vooraangifte van minder dan 28 paarden het deelnemersveld beperkt tot maximaal 24 paarden.
d. per eigenaar kunnen er maximaal 4 paarden per kortebaan starten.
e. de winnaar van het voorgaande jaar heeft zo nodig bij voorrang een startpositie bij de betreffende
kortebaandraverij. In dat geval behoeft het betreffende paard geen gebruik te maken van zijn wildcard.
Bij minder dan 24 cq 28 paarden kan de betreffende Kortebaandraverij, door de sportafdeling van de NDR,
worden opengesteld tot uiterlijk 14:00 uur dezelfde dag. (dit in overleg met de organiserende
Kortebaanvereniging)
De Stichting N.D.R. is bevoegd met betrekking tot aangifte afwijkende bepalingen vast te stellen, die in dat
geval bij de uitschrijving van de desbetreffende kortebaandraverij dienen te worden vermeld.
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De Kortebaandraverij om het Kampioenschap van Nederland, Purmerend en ’t Zand worden uitgeschreven op de
kortebaan jaarwinsom 2017. Op deze 3 kortebanen kunnen geen wildcards worden ingezet.

PRIJZENGELDEN
Bij de uitschrijving van kortebaanwedstrijden worden door de organiserende Baan-verenigingen en -stichtingen
ten hoogste acht prijzen (bij een draverij met 28 paarden) en ten minste 6 prijzen (bij een draverij met 24
paarden) uitgeloofd. Het aantal uit te keren prijzen is afhankelijk van het aantal paarden waarvoor aangifte is
gedaan.
Het schema ziet er als volgt uit:
16 (of minder) paarden 4 prijzen;
17 tot en met 20 paarden 5 prijzen;
21 tot en met 24 paarden 6 prijzen;
25 tot en met 28 paarden 8 prijzen.
In de beslissende omloop starten altijd 4 paarden. De 2 paarden die hun ritten in deze omloop winnen, lopen
tegen elkaar om de 1e resp. 2e prijs. De 2 paarden die hun ritten in deze omloop verloren hebben, lopen tegen
elkaar om de 3e resp.4e prijs.
Bij 16 of minder paarden wordt om de 1e, 2e, 3e en 4e prijs gereden.
Bij 17 tot en met 20 paarden wordt om de 1e, 2e, 3e en 4e prijs gereden, het overgebleven paard na de derde
omloop ontvangt de 5e prijs.
Bij 21 tot en met 24 paarden wordt om de 1e, 2e, 3e en 4e prijs gereden, de 2 overgebleven paarden na de derde
omloop delen de 5e en 6e prijs.
Bij 25 tot en met 28 paarden wordt om de 1e, 2e, 3e en 4e prijs gereden, de overgebleven paarden na de derde
omloop delen de 5e, 6e,7e en 8e prijs.
PRIJZENBEPALINGEN
Aanvulling op artikel 10 van het Kortebaan Wedstrijdreglement
Vierjarige paarden genieten een ontheffing van 5 meter.
Deze ontheffing voor vierjarige paarden vervalt wanneer het vierjarige paard een winsom bereikt van € 6.000.
De maximale afstand voor een vierjarig paard bedraagt 275 c.q. 300 meter.
Het prijzengeld tot en met €6000 gewonnen als Vierjarig paard op de Kortebaan, zal voor de helft in de
prijzenlijst belastbaar bedrag Kortebaan worden opgenomen, wanneer het paard de leeftijd van 5 jaar heeft
bereikt.
Paarden van vijf jaar en ouder, die nog geen € 750,- (totale winsom op de Kortebaan) hebben gewonnen, en in
het betreffende kortebaanseizoen minimaal drie keer op een kortebaandraverij daadwerkelijk zijn gestart, krijgen
een ontheffing van 5 meter.
Paarden van vijf jaar en ouder die € 24.000 of meer hebben gewonnen krijgen vijf meter ontheffing, ongeacht de
vergunning van de rijder, totdat zij in dat kortebaanseizoen € 1.500 hebben gewonnen.

OVERZICHT DEELNEMENDE PAARDEN PER AFSTAND
(270 of 295 m.):
x 4 jarige Paarden tot € 6.000
x

Paarden van vijf jaar en ouder, die nog geen € 750,-(totale winsom op de Kortebaan in de hele carrière)
hebben gewonnen, en in het betreffende kortebaanseizoen minimaal drie keer op een kortebaandraverij
daadwerkelijk zijn gestart.

(275 of 300 m.) basis afstand: Tot € 12.000:
x Paarden van 4 jaar, die € 6.000 of meer hebben gewonnen.
x

Paarden van vijf jaar en ouder, die nog geen € 12.000 hebben gewonnen.

x

Paarden met een winsom van € 12.000 tot € 18.000,indien gereden door een leerlingpikeur.

(280 of 305 m.): van € 12.000 tot € 24.000:
x Paarden van vijf jaar en ouder met een winsom van € 12.000 tot
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x

x

€ 24.000
Paarden van 5 jaar en ouder, die € 24.000 of meer hebben gewonnen, en in het betreffende seizoen €
1.500 of meer hebben gewonnen, gereden door een leerlingpikeur.
Paarden van 5 jaar en ouder, die € 24.000 of meer hebben gewonnen, maar in het betreffende seizoen
nog geen € 1.500 hebben gewonnen, ongeacht de rijdersvergunning.

(285 of 310 m.): van € 24.000 of meer:
x Paarden van 5 jaar en ouder, die € 24.000 of meer hebben gewonnen, en in het betreffende seizoen €
1.500 of meer hebben gewonnen.

De paarden starten op hun Kortebaan winsom.

BEPALINGEN CONTROLE VERBODEN STOFFEN
Ten aanzien van kortebaanwedstrijden als bedoeld in Artikel 12 van het Kortebaan 300 m Wedstrijdreglement is
door de Stichting voor het jaar 2017 ingevolge het bepaalde in artikel 13 lid X van het Reglement Verboden
Stoffen bepaald, dat door de eigenaar van een paard waarbij een onderzoek naar verboden stoffen is ingesteld,
een prijs heeft gewonnen, die € 2500,00 of meer bedraagt, deze prijs pas dan kan worden opgeëist, nadat door
het laboratorium een verklaring is afgegeven, waaruit blijkt dat in het onderzochte monster geen verboden stof is
aangetroffen.

ONTHEFFING LEERLINGPIKEURS
Onder verwijzing naar art.6 van het Kortebaan Wedstrijdreglement
Leerlingpikeurs op de Kortebaan zijn zij die in het bezit zijn van een vergunning leerlingpikeur (zoals bedoeld
in artikel 39 van het deelnemers reglement).
Een leerlingpikeur is gerechtigd voor iedere trainer te rijden. Een leerlingpikeur kan per draverij slechts één
paard met ontheffing rijden. Ingeval het bepaalde in artikel 6, lid IV van het kortebaan Wedstrijdreglement van
toepassing is, is de leerlingpikeur verplicht het paard, dat met ontheffing wordt gereden te blijven rijden. Indien
een paard op grond van een andere bepaling reeds ontheffing geniet komt de mogelijkheid van ontheffing als
leerlingpikeur te vervallen.
Paarden met een winsom van € 12.000 tot € 18.000,indien gereden door een leerlingpikeur, krijgen een
ontheffing van 5 meter.
Paarden van vijf jaar en ouder die € 24.000 of meer hebben gewonnen, en in dat kortebaanseizoen € 1.500 of
meer hebben verdiend, krijgen vijf meter ontheffing, indien gereden door een leerlingpikeur.

BIJZONDERE BEPALINGEN
1. De prijzen die na de sluiting van de vooraangifte zijn gewonnen, worden voor eventuele belastingen
niet in aanmerking genomen.
2.

Aan kortebaandraverijen kunnen deelnemen paarden van 4 jaar en ouder, die volgens de
leeftijdsbepalingen geldend voor de langebaan aan draverijen en daarnaast tenminste één maal aan de
kwalificatie-eis voor deelneming aan langebaandraverijen hebben voldaan.

3.

Bij deelneming aan kortebaandraverijen wordt gebruik gemaakt van nummerdekjes, die centraal
beschikbaar zijn op het stalterrein.

4.

Wanneer twee paarden, door dezelfde persoon te rijden, tegen elkaar lopen, zal de oorspronkelijke rijder
van die twee paarden nooit als gastrijder kunnen worden aangewezen zolang nog een oorspronkelijk
door hem gereden paard aan de draverij deelneemt.

5.

Een paard, dat niet deelneemt aan een kortebaandraverij, mag uitsluitend gebruik maken van de baan,
indien dit paard bij de aangifte paarden op de baan als “werker” wordt aangegeven. Het paard dient
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officieel in training te staan. Het betreffende paard wordt op signalement gecontroleerd alvorens het de
baan mag betreden.

REISVERGOEDINGEN
De Bond van Harddraverijverenigingen en Stichtingen in Nederland heeft bepaald dat paarden, ongeacht de afstand die
is afgelegd voor een reisvergoeding van € 80,- in aanmerking komen.
INLEGGELD
Het inleggeld voor Kortebaan draverijen bedraagt € 35, excl. B.T.W.

STARTBEVOEGDHEID GESTRAFTE DEELNEMERS DRAVERIJEN
Onder verwijzing naar art. 8 lid VIII van het Tuchtreglement geldt voor deelnemers, die zijn gestraft tijdens wedstrijden
op de langebaan, met intrekking van de rijvergunning tot deelneming aan wedstrijden als trainer of rijd(st)er voor de duur
van ten hoogste veertien wedstrijddagen of 28 dagen aansluitend, dat deze dagen alleen betrekking hebben op wedstrijden
op de lange baan.

Voor deelnemers, die tijdens kortebaanwedstrijden worden gestraft met intrekking van de rijvergunning tot
deelneming aan wedstrijden als trainer of rijd(st)er voor de duur van ten hoogste veertien wedstrijddagen of 28
dagen aansluitend, geldt dat deze dagen alleen betrekking hebben op wedstrijden op de korte baan.

Bijlage bij het Kortebaan Wedstrijdreglement, Specifieke situatie KB Medemblik
Door de afwijkende ligging van de Kortebaandraverij van Medemblik treden onderstaande artikelen uit het
kortebaanwedstrijdreglement in werking en vervangen deze de overeenkomstige artikelen hieruit.
Artikel 22
I
a Het paard dat het laagste nummer heeft geloot, draait bij gelijke afstand in de eerste rit achterlangs en
start vanaf de start gezien in de rechterbaan.,
b in de tweede rit draait het paard met het laagste nummer bij gelijke afstand voorlangs en start vanaf de
start gezien in de linker baan.
c bij een kamprit geldt de situatie zoals in de eerste rit.

RENWEZEN
Bepalingen betreffende deelname aan rennen voor Volbloeds en Arabische Volbloeds
Ontheffingen
Gewichtsontheffingen worden gegeven aan leerling-jockey’s en amateurrijders in het bezit van een door de N.D.R.
of buitenlandse organisatie afgegeven vergunning, zoals bepaald in artikel 13 van het Rensport Wedstrijd
Reglement.
Ontheffing voor buitenlandse leerling-jockey’s, en amateurrijders wordt verleend, indien voor de sluiting van de
vooraangifte een schriftelijke opgave van het aantal behaalde overwinningen wordt verstrekt door een door de
N.D.R. erkende organisatie van het land van herkomst.
Deze opgave is verplicht.
Leerling-jockey’s ontvangen geen ontheffing in Klassieke Rennen. Een amateurrijder mag alleen starten in een
klassieker als het Bestuur toestemming verleend heeft hiervoor.
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Startgerechtigdheid Amateurrijders
Amateurrijders zijn startgerechtigd in rennen voor beroepsrijders Zij behouden in deze rennen hun ontheffing.
Rijgelden
Tarieven:
a. Jockey’s ……………………..€ 40.-;
b. Leerling-jockey’s ……………€ 29.-.
Bovendien ontvangen beroepsrijders van de winnaar en van de geplaatste paarden respectievelijk 10% van de prijs
en 5% van de plaatsgelden.
Afdracht aan trainer
Van de gewonnen prijzen en plaatsgelden is de eigenaar 12,5% aan de trainer verschuldigd.
Kampioenschappen
Als kampioen worden beschouwd deelnemers in het bezit van een door de N.D.R. afgegeven vergunning, die in het
jaar 2016 de meeste overwinningen hebben behaald met Volbloeds in Nederland.
In geval het totaal aan overwinningen gelijk is, dan geldt het hoogste aantal tweede plaatsen en zo vervolgens.
De navolgende vergunninghouders komen daarvoor in aanmerking:
a) Rijders (leerling jockeys, jockeys en amateurrijders)
b) Trainers (beroepstrainers en eigenaar trainers)
Een gelijke regeling is van kracht voor deelnemers aan rennen voor Arabische Volbloeds.
Verkiezing Volbloed van het Jaar
Volbloed van het jaar is de Volbloed die volgens een puntensysteem, gebaseerd op in Nederland geleverde
prestaties, het hoogste aantal punten heeft behaald.
Startbeperking
Hengsten en ruins van 15 jaar en ouder en merries van 15 jaar en ouder zijn niet startgerechtigd.
Aanvullende bepalingen bij uitschrijvingen van rennen en wedstrijddagen
1. Een ren kan worden geannuleerd en opnieuw uitgeschreven c.q. opengesteld indien minder dan acht
paarden zijn ingeschreven.
2. Een ren kan worden geannuleerd, indien voor minder dan zeven paarden vooraangifte is gedaan.

Aanvullende bepalingen bij inschrijven en vooraangifte
1. Inschrijvingen van in het buitenland in training zijnde paarden dienen vergezeld te
gaan van een opgave van alle verrichtingen, kleurenregistratie en gegevens van de
eigenaar, trainer en jockey en benodigde stamboekpapieren.
Indien vooraangifte wordt gedaan dient door de N.D.R. een Racing Clearing Notification (RCN)
ontvangen te zijn.
2. a. Overgewichten dienen bij de vooraangifte te worden opgegeven en zullen niet meer
dan 3 kg. mogen bedragen, zoals bepaald in artikel 22, lid VII van het Rensport Wedstrijd Reglement..
b. Heeft een rijderswijziging betrekking op het rijden van een paard met overgewicht, dan zal de
vervangende rijder tenminste het bij de vooraangifte opgegeven overgewicht moeten rijden, met
inachtneming van het gestelde onder ad. a.
Deelname aan rennen in het buitenland
Voordat het paard deelneemt aan een ren in het buitenland dient bij de NDR een Racing Clearing Notification
(RCN) aangevraagd te zijn.
Indien een in Nederland in training zijnd paard in het buitenland aan een ren heeft deelgenomen, dient de trainer of
diens gemachtigde de gehele technische uitslag op de eerstvolgende werkdag vóór 10.00 uur aan de NDR te
verstrekken. Geschiedt dit niet, dan zal inschrijving voor het desbetreffende paard worden geweigerd.
Beperking aantal deelnemers
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Aan een ren zullen niet meer dan 25 paarden kunnen deelnemen. Bij overschrijding van dit aantal geldt de
navolgende regeling:
In geval het een Handicapren betreft zullen de paarden in aanmerking komen, die op het tijdstip van de sluiting van
de vooraangifte met het laagste gewicht in de Handicap General zijn opgenomen. Met aftrek van het gewicht voor
leeftijd zal daarbij geen rekening worden gehouden. Bij een gelijk gewicht beslist het lot.
Per eigenaar mogen niet meer dan twee paarden worden uitgeloot. De eigenaar cq. de gemachtigde kan opgeven
aan welke paarden de voorkeur wordt gegeven.
Indien hierna nog teveel paarden overblijven beslist het lot.
In geval het een Conditieren betreft zullen de paarden in aanmerking komen die op het tijdstip van de sluiting van
de vooraangifte met de laagste som in de prijzenlijst zijn opgenomen. Bij gelijke som beslist het lot.
Per eigenaar mogen niet meer dan twee paarden worden uitgeloot. De eigenaar c.q. de gemachtigde kan opgeven
aan welke paarden de voorkeur wordt gegeven.
Indien hierna nog teveel paarden overblijven beslist het lot.
Paarden die in een kalenderjaar reeds zijn uitgeloot zullen bij een volgende ren waarvoor vooraangifte is gedaan en
waarvoor uitloting zal worden toegepast buiten de uitloting worden gehouden met dien verstande dat zij wel weer
bij de uitloting betrokken zullen worden in geval alle voor de ren aangegeven paarden reeds zijn uitgeloot.
Inschrijfgeld
Op het moment dat een paard wordt ingeschreven wordt een bedrag van € 10.- (excl. BTW) in rekening gebracht
aan de eigenaar met als bestemming prijzengeld.
Indien een uitgeschreven ren bij de vooraangifte wordt geannuleerd, wordt genoemd bedrag gerestitueerd.
Wanneer de ren wel doorgaat en een ingeschreven paard wordt niet als startend aangegeven blijft de eigenaar
genoemd bedrag verschuldigd.
Inleggelden
Voor alle paarden die volgens gegevens van de vooraangifte aan een ren zullen gaan deelnemen is een inleggeld
verschuldigd van € 20.-, tenzij bij de uitschrijving anders is bepaald.

Late Entry
a. Een Late Entry maakt het mogelijk een paard dat niet is ingeschreven alsnog aan te geven voor
deelname aan een ren vóór het tijdstip van de sluiting van de vooraangifte.
b. Indien een Late Entry wordt gedaan in een handicap-ren, zal op het betreffende paard het handicap
gewicht van toepassing zijn dat het paard heeft op het moment van de sluiting van reguliere inschrijving
van de betreffende ren conform de uitschrijving.
c. Voor paarden die door een Late Entry aan een ren worden toegevoegd zijn de navolgende inleggelden
(excl. BTW) verschuldigd, tenzij bij de uitschrijving anders is bepaald:
a. rennen met een dotering/prijzengeld tot € 2.750.: € 45,b. rennen met een dotering/prijzengeld van € 2.750,- tot € 5.000,: € 100.-;
c. rennen met een dotering/prijzengeld van € 5.000,- of meer
: € 200,e. Inleggelden verkregen door middel van Late Entry worden aan de eerste prijs van de
desbetreffende ren toegevoegd, tenzij bij de uitschrijving anders is bepaald.

Vaststelling handicapgewicht voor definitief ingevoerde Volbloeds
Volbloeds van 3 jaar en ouder die worden opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden kunnen in de
Handicap-General worden opgenomen, indien binnen de termijn van 12 maanden voorafgaande aan de
inschrijving aan tenminste 2 rennen werd deelgenomen. Het gewicht zal tenminste 44 kg. bedragen.
Vaststelling handicapgewicht voor tijdelijk ingevoerde Volbloeds
Tijdelijk ingevoerde Volbloeds, die gerechtigd zijn in Nederland te starten in een handicap zullen, indien zij voor
de eerste maal in Nederland in een handicap worden ingeschreven,in de Handicap-General worden opgenomen
met een gewicht van tenminste 44 kg.
Kwalificatie
De NDR behoudt zich het recht voor te vorderen dat een paard, dat slecht gedrag toont, alvorens opnieuw te
worden aangegeven voor deelname aan een ren, een kwalificatieproef met goed gevolg aflegt.
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UITSCHRIJVING KLASSIEKE- EN BIJZONDERE RENNEN VOOR HET JAAR 2016
(Onder voorbehoud)
A. KLASSIEKE RENNEN
Volledige programma wordt op een later tijdstip gepubliceerd.
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