OB 48
Vacature
De Nederlandse draf- en rensport zoekt buitendienstfunctionarissen m/v
Als functionaris van de stichting Nederlandse draf- en rensport (NDR) werkt u, bv. als starter, baancommissaris of
comitélid, in een uitvoerende functie mee aan de organisatie van de draverijen en rennen op de diverse draf- en
renbanen en kortebanen in Nederland.
De NDR is, simpel gezegd, dat wat de KNVB is voor de voetbalsport. De NDR stelt de koersagenda op, bepaalt
de spelregels en houdt toezicht op de naleving ervan.
Aangezien de koersen veelal in het weekend plaatsvinden alsook op doordeweekse dagen en avonden moet men
flexibel inzetbaar zijn.

Profiel






u hebt affiniteit met de draf- en rensport.
u beheerst de Nederlandse taal
u bent stressbestendig
u beschikt over goede communicatieve eigenschappen
u bent op korte termijn inzetbaar

Verdere informatie:




u volgt een inwerk traject met mentor
de verwachte tijdsbesteding is afhankelijk van beschikbaarheid

Indien u voldoet aan de gestelde criteria en geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag een korte motivatie samen
met uw curriculum vitae (met foto) via email op c.mellegers@ndr.nl
Contactpersoon Camiel Mellegers, 070-3047142/120
Voor verdere informatie:
Stichting Nederlandse Draf- en Rensport
Waalsdorperlaan 29
2244 BN Wassenaar

Algemeen
Het kantoor van de NDR is op dinsdag 5 december om 16.00 uur gesloten.
Eigenaartrainer cursus draf- en rensport
Bij voldoende inschrijvingen zal er op onderstaande data een cursus eigenaar-trainer draf- en rensport
worden georganiseerd.
Deze is bestemd is voor toekomstige eigenaar/trainers van dravers en volbloeds en voldoet aan het
gestelde in artikel 30 lid d van het Deelnemers Reglement van de Stichting NDR.
De minimumleeftijd om voor een vergunning in aanmerking te komen is 18 jaar.
De cursus wordt afgesloten met een certificaat.
Inhoud cursus:
 Reglementenkennis
 Harnachement (theorie en praktijk)
 Anatomie / Ziekteleer
Cursusduur:
4 zaterdagen
De volgende data zijn gepland: 3, 10, 17 en 24 (examen) februari 2017.
Cursusprijs:
€ 425,Aanmelden:

via e-mail: v.kribbe@ndr.nl
o.v.v.: naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

Onderzoek verboden stoffen
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief
bevonden:
Oktober: Gideon H Renka
Dopingcontrole
Wolvega 24 november: Ghilaine F Boko, Belle Bonanza, Major Brown, Beatnik Turgot,
Greek F Boko, General Lee, Highyield Draviet, Ilclassico Renka
Stamboek
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN
(HARDDRAVERS)
NL170139 K25, bruine merrie, geb. 16 april 2017, v. Broadway Hall u. Tova Boko v. Express Ride.
Fokker. J.A. Onderwater, Berkhout
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS)
F110100 Bonefish Life, bruine ruin, geb. 7 juni 2011, v. Quatre Julliet u. Izakaline v. Cygnus
d’Odyssee. Eig. H.J. de Boer, Paasloo.
D160062 Jeremy Dragon, bruine hengst, geb. 23 april 2016, v. Ganymede u. Lutetia As v. Lemon
Dra. Eig. A. v.d. Blonk, Assendelft.
US010015 Lady Cayster, donkerbruine merrie, geb. 8 april 2001, v. Muscles Yankee u. Cayster v.
Speedy Somolli. Eig. Boko Stables Holland BV, Zaanstad.
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN
NL090058 Classic Bennesse
NL100081 Dexter
NL110163 Ebony Indian
DEFINITIEF UITGEVOERD
Flowergirl Boko, t.l.v. K. de Rijker, Zomergem. (Belgie)

Verkocht
Dario Prof, W.A.M. van Buytene, Groeningen aan Stichting Dravend Paard, Wassenaar
Humble Hill, H. v.d. Heuvel, Heemstede aan P.J.P. Hagoort, Sonnega
Afgegeven duplicaat bewijs van inschrijving
Ivano Petnic t.l.v. mw. C. Rosenbaum, D-Warendorf
Afgegeven duplicaat paspoort
Ivar t.l.v. Stal Rolls Roy, Zwanenburg
Sport

Wolvega, vrijdag 22 december, koers 10 “Winterfinale Trotteur Français Diamond
Challenge” vervalt
Door het geringe aantal series dit najaar is de finale van de Trotteur Français Diamond
Challenge (oorspronkelijk gepland op 22 december) verplaatst naar volgend voorjaar. Vrijdag
1 december wordt namelijk pas het eerste onderdeel verreden van de nieuwe serie koerse

voor de hoogste Franse klasse. De volgende onderdelen in deze klasse staan gepland voor 29
december, 26 januari en 18 februari met de finale op woensdag 28 maart.

KLASSIEKE DRAVERIJEN VOOR DE I-JAARGANG
SWEEPSTAKES HENGSTEN EN RUINS I - 2018
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten en ruins, die in 2015 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2300 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden
opgenomen. Minimaal gegarandeerde dotering € 11.000 (5.000, 2.500, 1.200, 800, 500 en 10% fokpremie)
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 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 zestien 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:
4e inleggeld € 80 op 1 januari 2018
5e inleggeld € 230 op de datum van de vooraangifte
Winnaar Sweepstakes startgerechtigd in Derby:
De winnaar van de Sweepstakes H/R is startgerechtigd in de Derby.
Het paard loot mee in het tweede gelid.
Het paard kan via de Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Derby

SWEEPSTAKES MERRIES I – 2018
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2015 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2300 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden
opgenomen. Minimaal gegarandeerde dotering € 11.000 (5.000, 2.500, 1.200, 800, 500 en 10% fokpremie)
Overige bepalingen.
Voor kwalificatie, startposities en inleggelden zie onder Sweepstakes hengsten en ruins
Winnaar Sweepstakes Merries startgerechtigd in Derby of Merrie Derby:
De winnaar van de Sweepstakes Merries is startgerechtigd in de Derby of in de Merrie-Derby.
Het paard loot mee in het tweede gelid in naar keuze Derby of Merrie-Derby.
Indien het paard start in de Derby Selectie kan het paard niet meer starten in de Merrie-Derby.
Het paard kan via de Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Derby

Indien het paard start in de Merrie-Derby Selectie kan het paard niet meer starten in de Derby.
Het paard kan via de Merrie-Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Merrie-Derby

MERRIES-DERBYSELECTIE I - 2018
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2015 geboren zijn en op het moment van vooraangifte nog
startgerechtigd in de Derby. De draverij zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of meer vooraangiftes.
Bij minder dan 16 vooraangiften zal er één afdeling worden verreden.
Afstand afhankelijk van de baan 2000 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
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 I - 2018
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2015 geboren zijn en op het moment van
vooraangifte nog startgerechtigd in de Derby. De draverij zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of
meer vooraangiftes. Bij minder dan 16 vooraangiften zal er één afdeling worden verreden.
Afstand afhankelijk van de baan 2000 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Overige bepalingen:
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

DERBY I - 2018
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2015 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2600 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
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 en de winnaar van de Sweepstakes H/R en Sweepstakes
Merries zijn startgerechtigd. De overige worden gerangschikt in volgorde van plaatsing in de Derbyselecties, 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 uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de Derby deelnemen.
Dit geldt niet voor de winnaar van de Sweepstakes H/R en Sweepstakes Merries.
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:
8e inleggeld € 70 op 1 januari 2018
9e inleggeld € 70 op 1 april 2018
10e inleggeld € 70 op 1 juli 2018
Vooraangifte Derby € 900
De eerste 10 inleggelden zijn ook voor de Merrie-Derby en het Kampioenschap der Vierjarigen.
Prijzengeld:
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Derby worden toegevoegd:
65 % van de eerste tien inleggelden Derby

MERRIE-DERBY I - 2018
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2015 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2600 m of dichtbij liggende afstand. 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.
Kwalificatie:
Er kunnen maximaal 16 paarden starten.
Startgerechtigd zijn:
De winnaars van alle afdelingen van de Merrie-Derbyselectie en winnaar van de Sweepstakes Merries zijn
startgerechtigd. De overige worden gerangschikt in volgorde van plaatsing in de Merrie-Derby-selecties, 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 uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de Merrie-Derby deelnemen.
Dit geldt niet voor de winnaar van de Sweepstakes Merries.
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:
1e t/m 10e inleggeld: zie Derby;
Vooraangifte Derby € 230
Prijzengeld:
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Derby worden toegevoegd:
15 % van de eerste tien inleggelden Derby

FOKKERS TROFEE I - 2018
Uitschrijving in overleg met de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden.
Het prijzengeld van de Fokkers Trofee open afdeling en Fokkers Trofee Merrie zal voor de helft in de prijzenlijst
belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

FOKKERS TROFEE I - 2018
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2015 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
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:
5e inleggeld € 70 op 1 maart 2018
6e inleggeld € 115 op 1 juli 2018
Vooraangifte Fokkers Trofee € 230
Fokpremie:
20%.

FOKKERS TROFEE MERRIES I - 2018
Draverij van meet voor Nederlandse merries die in 2016 geboren zijn en na betaling van het zesde inleggeld nog
staan ingeschreven voor de Fokkers Trofee. Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand.
Met autostart.
Fokpremie:
20%.
Kwalificatie:
Zoals vermeld onder Fokkers Trofee, open afdeling.
Reserve paarden:
Geen.
Inleggeld:
5e t/m 6e inleggeld: zie Fokkers Trofee
Vooraangifte Fokkers Trofee Merries € 70

KAMPIOENSCHAP DER VIERJARIGEN I - 2019
Draverijen van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2015 geboren zijn. Halve finale(s) en
finale. Afstand afhankelijk van de baan 2100 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 2019
12e inleggeld € 115 op 1 april 2019
13e inleggeld € 115 op 1 juli 2019
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.
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

KLASSIEKE DRAVERIJEN VOOR DE J-JAARGANG
JONKERPRIJS J - 2018
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten en ruins, die in 2016 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.
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:
1e inleggeld € 50 op 1 januari 2018
2e inleggeld € 100 op 1 maart 2018
3e inleggeld € 100 op 1 mei 2018
4e inleggeld € 230 op de datum van de vooraangifte

JOFFERPRIJS J
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2016 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart.
Inschrijvingen gesloten.
Overige bepalingen.
Voor kwalificatie, startposities en inleggelden zie onder Jonkerprijs

DERBY DER TWEEJARIGEN J - 2018
De Productendraverij gaat vanaf 2018 verder als “Derby der Tweejarigen”. Voor deze koers zullen aparte
inlegrondes gelden. De Jonker- en Jofferprijs geldt vanaf 2018 niet meer als kwalificatie voor de Derby der
Tweejarigen.
Uitschrijving:
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2016 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart. Alle in 2016 geregistreerde paarden zijn ingeschreven.
Minimaal gegarandeerde dotering € 16.500 (7.500, 3.750, 1.800, 1.200, 750 en 10% fokpremie)
Tevens zal er sierdeken beschikbaar worden gesteld en ereprijzen voor de eigenaar, rijder en trainer van het
winnende paard.
Baan: Nog nader te bepalen
Datum: November of december 2018
Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. De 12 paarden met het op het moment van vooraangifte met hoogste werkelijke winsom. Als de werkelijke
winsom 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 werkelijke winsom gekwalificeerd. In derde instantie beslist het
lot.
Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste werkelijke winsom;
tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de resterende startposities.
Inleggelden:
1e inleggeld € 100,00 op 1 februari 2018
2e inleggeld € 200,00 op 1 april 2018
3e inleggeld € 50,00 op de datum van de vooraangifte.
Bonus:
Indien de winnaar van de Derby der Tweejarigen in 2018 ook de open Derby wint in 2019 en de Derby der
Vierjarigen in 2020, ontvangt de eigenaar een bonus van € 25.000. Deze bonus wordt uitbetaald aan de eigenaar
waarvoor het paard de Derby der Vierjarigen loopt en zal niet worden opgenomen in de werkelijke of belastbare
winsom van paard.

SWEEPSTAKES HENGSTEN EN RUINS J - 2019
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten en ruins, die in 2016 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2300 m of dichtbij liggende afstand. 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 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 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 zestien 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.
Winnaar Sweepstakes startgerechtigd in Derby:
De winnaar van de Sweepstakes H/R is startgerechtigd in de Derby.
Het paard loot mee in het tweede gelid.
Het paard kan via de Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Derby
Inleggelden:
1e inleggeld € 15 op 1 januari 2018
2e inleggeld € 35 op 1 maart 2018
3e inleggeld € 50 op 1 juli 2018
4e inleggeld € 80 op 1 januari 2019
5e inleggeld € 120 op 1 maart 2019
6e inleggeld € 230 op de datum van de vooraangifte

SWEEPSTAKES MERRIES J – 2019
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2016 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2300 m of dichtbij liggende afstand. 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
Winnaar Sweepstakes Merries startgerechtigd in Derby of Merrie Derby:
De winnaar van de Sweepstakes Merries is startgerechtigd in de Derby of in de Merrie-Derby.
Het paard loot mee in het tweede gelid in naar keuze Derby of Merrie-Derby.
Indien het paard start in de Derby Selectie kan het paard niet meer starten in de Merrie-Derby.
Het paard kan via de Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Derby

Indien het paard start in de Merrie-Derby Selectie kan het paard niet meer starten in de Derby.
Het paard kan via de Merrie-Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Merrie-Derby.

MERRIES-DERBYSELECTIE J - 2019
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2016 geboren zijn en op het moment van vooraangifte nog
startgerechtigd in de Derby. De draverij zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of meer vooraangiftes.
Bij minder dan 16 vooraangiften zal er één afdeling worden verreden.
Afstand afhankelijk van de baan 2000 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
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 J - 2019
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2016 geboren zijn en op het moment van
vooraangifte nog startgerechtigd in de Derby. De draverij zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of
meer vooraangiftes. Bij minder dan 16 vooraangiften zal er één afdeling worden verreden.
Afstand afhankelijk van de baan 2000 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Overige bepalingen:
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

DERBY J - 2019
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2016 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2600 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
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 en de winnaar van de Sweepstakes H/R en Sweepstakes

Merries zijn startgerechtigd. De overige worden gerangschikt in volgorde van plaatsing in de Derbyselecties, 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 uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de Derby deelnemen.
Dit geldt niet voor de winnaar van de Sweepstakes H/R en Sweepstakes Merries.
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:
1e inleggeld € 50 op 1 januari 2018
2e inleggeld € 50 op 1 maart 2018
3e inleggeld € 50 op 1 mei 2018
4e inleggeld € 75 op 1 juli 2018
5e inleggeld € 75 op 1 september 2018
6e inleggeld € 75 op 1 november 2018
7e inleggeld € 75 op 1 januari 2019
8e inleggeld € 100 op 1 maart 2019
9e inleggeld € 100 op 1 mei 2019
10e inleggeld € 100 op 1 juli 2019
Vooraangifte Derby € 900
De eerste 10 inleggelden zijn ook voor de Merrie-Derby en het Kampioenschap der Vierjarigen.
Prijzengeld:
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Derby worden toegevoegd:
65 % van de eerste tien inleggelden Derby

MERRIE-DERBY J - 2019
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2016 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2600 m of dichtbij liggende afstand. 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.
Kwalificatie:
Er kunnen maximaal 16 paarden starten.
Startgerechtigd zijn:
De winnaars van alle afdelingen van de Merrie-Derbyselectie en winnaar van de Sweepstakes Merries zijn
startgerechtigd. De overige worden gerangschikt in volgorde van plaatsing in de Merrie-Derby-selecties, 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 uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de Merrie-Derby deelnemen.
Dit geldt niet voor de winnaar van de Sweepstakes Merries.
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:
1e t/m 10e inleggeld: zie Derby;
Vooraangifte Derby € 230
Prijzengeld:
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Derby worden toegevoegd:
15 % van de eerste tien inleggelden Derby

FOKKERS TROFEE J - 2019
Uitschrijving in overleg met de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden.
Het prijzengeld van de Fokkers Trofee open afdeling en Fokkers Trofee Merrie zal voor de helft in de prijzenlijst
belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.

FOKKERS TROFEE J - 2019
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2016 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
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:
2e inleggeld € 50 op 1 maart 2018
3e inleggeld € 75 op 1 juli 2018
4e inleggeld € 75 op 1 oktober 2018
5e inleggeld € 100 op 1 maart 2019
6e inleggeld € 120 op 1 juli 2019
Vooraangifte Fokkers Trofee € 230
Fokpremie:
20%.

FOKKERS TROFEE MERRIES J - 2019
Draverij van meet voor Nederlandse merries die in 2016 geboren zijn en na betaling van het zesde inleggeld nog
staan ingeschreven voor de Fokkers Trofee. Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand.
Met autostart.
Fokpremie:
20%.
Kwalificatie:
Zoals vermeld onder Fokkers Trofee, open afdeling.
Reserve paarden:
Geen.

Inleggeld:
2e t/m 6e inleggeld: zie Fokkers Trofee
Vooraangifte Fokkers Trofee Merries € 70

KAMPIOENSCHAP DER VIERJARIGEN J - 2020
Draverijen van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2016 geboren zijn. Halve finale(s) en
finale. Afstand afhankelijk van de baan 2100 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 2020
12e inleggeld € 115 op 1 april 2020
13e inleggeld € 115 op 1 juli 2020
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.

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.

PAARDEN IN TRAINING
J.C. Bot: Vogue Grif
W.G. Goedhart: Artax Vert
A. Posthumus: Hayehwatha
C.A.M. Roeling: Hayley Jet, Hollister, Howie Star

G.J. Smit: Bakira
P.J. Strooper: Zoom Wise L
KOERSEN MET MEERDERE INLEGGELDEN: GESCHRAPTE PAARDEN
Derby I: Iznogood Darby
Fokkers I: Ivana Europoort

Bestraffingen
Wolvega, 24 november 2017
Koers 7
Naar aanleiding van de getoonde verrichtingen van het paard Glamour, heeft het bestuur, op
voordracht van het dienstdoende draverijcomité, het paard conform art. 35 lid VII van het DWR en
art.50 lid IVa van het AWR een startverbod opgelegd.
Het paard zal weer aan het wedstrijdwezen mogen deelnemen nadat een kwalificatie proef is afgelegd
waaruit geschiktheid is gebleken aan wedstrijden deel te nemen, dit ter beoordeling van het
dienstdoende draverijcomité.
Renwezen
Stamboek
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK VOLBLOEDS
BB140024 Afterburner (GB), bruine ruin, geb. 27 maart 2014, v. Kyllachy (GB) u. Singed (GB) v.
Zamindar (USA). Eig. Race Flyers cv, Den Haag.
BB140025 Coya (GB), bruine merrie, geb. 13 april 2014, v. Paco Boy (IRE) u. Toffee Vodka (IRE) v.
Danehill Dancer (IRE). Eig. Race Flyers cv, Den Haag

