OB 44
Convocatie
Besloten Vergadering Ledenraad & Bestuur van de Vereniging N.D.R. te houden op dinsdag
28 november 2017, kantoor NDR, Duindigt Wassenaar, aanvang 20.00 uur.
AGENDA
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering bespreken
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Discussie financiële aspecten verkoop Duindigt
5. Discussie financiële schade ontstaan door het niet doorgaan van de verleende optie
6. W.v.t.t.k.
7. Sluiting
Aan- afmeldingen a.u.b. richten aan:
toy@hoefsmederijmerx.nl
Met vriendelijke groet
Toy Merx, Voorzitter Vereniging N.D.R.
Uitspraak Tuchtcollege
TC 1-2017
Op 25 oktober 2017 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in het hoger beroep van
F. Verkaik.
Het onderzoek is gehouden ter zitting van 12 oktober 2017, waarbij appellant is verschenen
en gehoord.
Bij de bestreden uitspraak van het draverijcomité van 5 juni 2017 is appellant bestraft met
een intrekking van de vergunning van 4 wedstrijddagen en een terugstelling wegens
overtreding van het bepaalde in artikel 36 lid XI van het Drafsport Wedstrijd Reglement
(hinderen van een mededinger).
De gevolmachtigde heeft zich ter zitting verenigd met deze uitspraak en heeft ter zitting
verzocht het hoger beroep ongegrond te verklaren.
Het Tuchtcollege zal de bestreden uitspraak bevestigen met verbetering van de gronden /
motivering.
Ter zitting heeft appellant verklaard dat het paard Go Lucky hengstig was en tijdens de koers
naar binnen viel. Appellant stelt dat het paard niet te corrigeren was, terwijl hij alles heeft
gedaan om het paard in bedwang te houden. Na de koers heeft hij zijn excuses aangeboden
aan E. Janssen, rijdster van het paard Diamond Digger K, die als gevolg van het voorval
werd gediskwalificeerd. Appellant stelt verder dat de opgelegde straf te hoog is.
Op grond van de hierboven onder 2 en 3 genoemde stukken alsmede het verdere onderzoek
ter zitting, acht het Tuchtcollege hetgeen appellant ten laste is gelegd bewezen.
Het mag zo zijn dat appellant er alles aan gedaan heeft het paard Go Lucky tijdens de koers
in bedwang te houden, dat doet aan de bewezenverklaring niet af. Het is de
verantwoordelijkheid van appellant om ervoor te zorgen dat hij geen mededingers hindert
tijdens een koers. Als dat toch gebeurt, dan komt dat voor zijn rekening.

Vast staat dat appellant E. Janssen, rijdster van het paard Diamond Digger K, heeft
gehinderd in de eerste bocht van de koers, waardoor laatstgenoemde werd gediskwalificeerd
van de koers. Dat is voor deze wedstrijdgenoot van appellant een hard gelag. Gelet daarop
en gelet op het belang van het hooghouden van de sportiviteit en zuiverheid in de sport dient
appellant hiervoor bestraft te worden. Het Tuchtcollege heeft daarbij ook gelet op de straffen
die in vergelijkbare zaken worden opgelegd. Zij ziet in hetgeen appellant heeft aangevoerd
geen aanleiding om af te wijken van de door het Draverijcomité opgelegde straf.
Het Tuchtcollege rechtdoende:
bevestigt de uitspraak van het Draverijcomité van 5 juni 2017, te weten:
intrekking van de vergunning tot deelname aan wedstrijden als rijder voor de duur van
4 (vier) wedstrijddagen (en een terugstelling overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 lid XI
van het Drafsport Wedstrijd Reglement).
Aldus vastgesteld op 25 oktober 2017 door: mr. H. Harmsen, voorzitter,
mr. A.M.G. van de Kragt en drs. E.K. Dolfijn, leden in tegenwoordigheid van
mr. S.M. Tielkemeijer, secretaris

Onderzoek verboden stoffen
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief
bevonden:
Oktober: Open Access, Hidde Greenwood, Hasta la Vista, Cremers Boy, Bastien du Chef,
Hertogin Faune, Herrmin (FR)
Dopingcontrole
Duindigt 29 oktober: Isabella JE
Stamboek
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN
(HARDDRAVERS)
NL170134 Kashmira DF, donkerbruine merrie, geb. 9 juni 2017, v. Ufo Kievitshof u. Aniek DF v.
Spendic. Fokker G. Dokter te Fochteloo.
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS)
S110011 El Salvador, bruine ruin, geb. 5 mei 2011, v. Muscles Yankee u. Lacoste Bi v. Toss Out.
Eig. Stal De Groningers, Noordwijk.
S090024 Staro Gypsy King, donkerbruine ruin, geb. 26 mei 2009, v. Power To Charm u. Another
Offend v. Victory Dream. Eig. Stal De Groningers, Noordwijk.
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN
NL080452 Bokito Starlake
NL130035 Gwenn Meadow
NL140092 Hurricane BB
D030078 Victoriusmagic S
NAAMGEVING
NL160023 J2, v. Virgill Boko u. OJ Yankee, wordt: Jusain Bolt
DEFINITIEF UITGEVOERD
Star di Poggio, t.l.v. C.F. Kamminga, Heerenveen. (Frankrijk)

Verkocht
Amazing Darby, H. Prakken, Nijeholtpade aan E. Holdinga, Kortenhoef

Gilbert Boko, J.W.M. Engwerda, Biddinghuizen aan Boko Stables Holland BV, West
Knollendam
Joy Z, J.J.M. Zutt, Nieuwe Niedorp aan E. Korrel Hilversum
De volgende paarden zijn overgeschreven van mw. E.M.M.J. Swaanenburg-Werps aan mw.
S.M. Swaanenburg beiden te Hegelsom:
Blessed by Love
Egriann Dear
Fabianomagic S
Harveymagic S
Naomimagic S
Sport
UET GRAND PRIX 2018 (H-jaargang)
Voor hengsten en merries geboren in 2014.
De eigenaar of trainer kan zijn of haar paard voor deze koers afmelden tot uiterlijk
woensdagochtend 15 november tot 11.00 uur bij de drafsportafdeling NDR.
Voor hengsten en merries geboren in 2014, waarvan minimaal een ouder geregistreerd was in
een Stamboek van een UET-land en gestationeerd is in Europa tijdens de inschrijving. Een
paard kan alleen starten indien het minimaal € 1.525 werkelijk winsom heeft tijdens de
vooraangifte.
De finale van de UET GRAND PRIX wordt verreden in 2018 in Vincennes, Frankrijk.
De series worden verreden op Vincennes en Solvalla.
Prijzengeld series minimaal € 30.000.
Inleggeld:
15 november 2017
1 augustus 2018 (voorlopige aangifte)
Definitieve aangifte

€ 260
€ 380
€ 915

De volgende paarden staan nog ingeschreven:
Hambo Transs R, Happy Occagnes, Havana Baldwin, Highspeed Aresy, Hingis Transs
R, Hooters USA, Humble Hill, Hummer Scott, Valentina Wind, Versus As, Vistoso.
Voor informatie over de kwalificatie van de finale en de startpositie in de finale kunt u contact
opnemen met drafsportafdeling van de N.D.R. of bekijken op de website www.eut-trot.eu via
het kopje UET Grand Prix
De eigenaar of trainer kan zijn of haar paard voor deze koers afmelden tot uiterlijk
woensdagochtend 15 november tot 11.00 uur bij de drafsportafdeling NDR.
UET GRAND PRIX 2019 (I-jaargang)
Voor hengsten en merries geboren in 2015.

De eigenaar of trainer kan zijn of haar paard voor deze koers uitsluitend schriftelijk
aanmelden tot uiterlijk woensdagochtend 15 november tot 11.00 uur bij de
drafsportafdeling NDR.
Voor hengsten en merries geboren in 2015, ingeschreven in een Stamboek van een UET-land.
De finale van de UET GRAND PRIX 2019 wordt verreden in Finland.
De series worden verreden op Vincennes en Solvalla.
Prijzengeld series minimaal € 30.000.
Prijzengeld finale minimaal € 350.000
Inleggeld:
15 november 2017
15 november 2018
1 augustus 2019 (voorlopige aangifte)
Definitieve aangifte

€ 150
€ 300
€ 500
€ 1.000

Late entry is mogelijk tot uiterlijk 1 augustus 2019 voor € 20.000
Voor informatie over de kwalificatie van de finale en de startpositie in de finale kunt u contact
opnemen met drafsportafdeling van de N.D.R. of bekijken op de website www.eut-trot.eu via
het kopje UET Grand Prix
De eigenaar/trainer dient zijn/haar paard zelf in te schrijven via de sportafdeling van de
NDR.
PAARDEN IN TRAINING
W.M.J. Brouwer: I'myournightmare
H.W. Langeweg jr.: Hips don't lie
A.J.L.M. Merx: Glamour Girl
W.M. Otten: Gigant Bravado
B. Schwarz: Ge Temmes
KOERSEN MET MEERDERE INLEGGELDEN: GESCHRAPTE PAARDEN
22/12 2j.St: I Love Champagne, It's Payday
Breeders Crown E/F/G '18: Esco Heikant

Bestraffingen
Duidigt, 29 oktober 2017
Geen bestraffingen
Renwezen
Stamboek
DEFINITIEF UITGEVOERD
Bernina Range (FR), t.l.v. Kimberly Downs Stables, Naxxar. (Frankrijk)
Bognor (USA), t.l.v. Kimberly Downs Stables, Naxxar. (Frankrijk)
Divisionist (GB), t.l.v. C.F. v.d Recke, Weilerswist. (Duitsland)
Kastini (GB), t.l.v. Kimberly Downs Stables, Naxxar. (Frankrijk)

Sport

PAARDEN IN TRAINING
P.J. Jonkhart: Stone the Crows

Bestraffingen
Duidigt, 29 oktober 2017
Geen bestraffingen

