
OB 32 
 
Bereikbaarheid Sportafdeling NDR 
In augustus wijzigt de bereikbaarheid van de Sportafdeling. De afdeling is op de donderdag 
tussen 10.00 – 14.00 uur bereikbaar; op vrijdag niet bereikbaar. 
De bereikbaarheid op de overige dagen blijft ongewijzigd. 
 

Reglementswijzigingen Algemeenwedstrijd Reglement per 13 augustus 2020 

DE BAANVOORZIENINGEN 

ALGEMEEN 
Artikel 3 
II De keuring c.q. herkeuring van banen geschiedt door drie 

functionarissen, namelijk een vertegenwoordiger van de N.D.R., een 
Bestuurslid van de desbetreffende baanorganisatie en een 
vertegenwoordiger van de erkende organisatie van draf- en 
rensportprofessionals. De besluitvorming naar aanleiding van de 
rapportage van de keuringscommissie ligt uitsluitend bij de N.D.R. 

a) De keuring van een grasbaan zal plaatsvinden op de dag voor de 

koersdatum. Mocht er op voornoemd tijdstip twijfel zijn over de 

geschiktheid van o.a. de ondergrond dan kan er een herkeuring, 

tot uiterlijk 2 uur voor aanvang aangifte paarden, op de dag van 

de koers, plaatsvinden.  

INRICHTING EN UITRUSTING 
Artikel 4 
I De N.D.R. is gerechtigd ten behoeve van de ondergrond, inrichting en 

uitrusting van het terrein waar wedstrijden worden gehouden, al die 
voorschriften uit te vaardigen, die zij nodig oordeelt voor het in 
overeenstemming met de doelstelling functioneren van de draf- en 
rensport. 
De beoordeling hiervan berust geheel bij de N.D.R. 

 
DE INSCHRIJVINGEN EN VOOR-AANGIFTEN 
Artikel 41 
III Wanneer vaststaat dat een ingeschreven paard, of een paard waarvoor in 

een OB-1 koers of klassieke koers voor-aangifte is gedaan, ten onrechte 
niet in de publicatie is opgenomen, kan alsnog een rectificatie worden 
aangebracht, uiterlijk tot het moment waarop de aangifte van de 
paarden op de wedstrijddag sluit, mits de uitschrijving van de 
desbetreffende wedstrijd zich daartegen niet verzet. 

 

Reglementswijzigingen Drafsportwedstrijd Reglement per 6 augustus 2020 

DE HULPMIDDELEN EN HET MATERIAAL 
Artikel 3 
IV In draverijen mogen zwepen gebruikt worden met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 36, lid I tot en met lid III. De zweep dient zwart 
te zijn. 
De lengte, inclusief de slag van maximaal 8 cm, mag niet meer dan 
125 cm bedragen. 

VI b. Het gebruik van spatborden op de sulky of speedcar is verplicht 
  van 1 november tot 1 maart. Indien buiten voornoemde periode de 
  weers- en of baanomstandigheden zodanig zijn dat het koersen 



  met een sulky of speedcar, die niet voorzien is van spatborden 
  onverantwoordelijk is, kan het dienstdoende comité  (gaande de 

  meeting) besluiten alle deelnemers te verplichten om met 
spatborden op de sulky of speedcar deel te nemen aan de 
koersen. 

XI Het deelnemen aan draverijen is voor twee- en vanaf 1 januari 2021, 
voor driejarige paarden  uitsluitend toegestaan indien de paarden van 
ijzers zijn voorzien. Bij overtreding van deze bepaling wordt, naast 
de diskwalificatie van betreffende combinatie, de trainer van het 
paard hiervoor bestraft.  
Een hoef die voor meer dan de helft bedekt is door lichaamsvreemd 
materiaal, wordt beschouwd als zijnde te zijn beslagen. Een 
uitzondering hierop zijn harsachtige hoefverstevigingen (of 
vergelijkbare producten). Indien dit zonder hoefnagels is 
aangebracht, wordt dit beschouwd als zijnde zonder ijzers. 

DE PLAATSING AAN DE START 
Artikel 26 
IV Ingeval komt vast te staan dat, bij het verwerken van de gegevens van 

de voor-aangifte van een OB-1 koers of klassieke koers, een paard 
wegens een door de N.D.R. begane vergissing niet in de draverij is 
opgenomen of een paard niet de juiste plaats aan de start toegewezen 
heeft gekregen, wordt dit paard buiten weddenschappen op de hoogste 
startpositie toegevoegd. 

HET GEDRAG TIJDENS DE DRAVERIJ 
Artikel 36 
I Het gebruik van de zweep is alleen toegestaan voor correctie en enkele 

aansporingen van het paard. Beide handen van de rijder moeten daarbij  
 aan de afzonderlijke leidsels blijven om het paard richting te geven. 

Elke andere vorm van gebruik is verboden. Onder het geven van 
aansporingen wordt verstaan het op rustige wijze in voorwaartse 
richting bewegen van de zweep. Bij het meevoeren en aansporen mag de 
zweep niet buiten de aanspanning worden gebracht. Het is verboden: 

 a. het paard gedurende de koers meer dan viermaal licht aan te 
sporen. 

 b. in zijwaartse richting aan te sporen; 
 c. met beide leidsels in één hand aan te sporen; 
 d. slaande bewegingen te maken op nummerdek, sulkybomen, 

harnachement en wielbeschermers; 
 e. de achterkant van de zweep te gebruiken; 
 f. het paard met de zweep te prikken; 
 g. met een slaande beweging de zweep van onder naar boven te halen; 

h. op iedere andere wijze de zweep te hanteren, waaronder het slaan 
vanachter uit de schouder, waarbij de hand boven de schouder 
uitkomt. 

i. zweep tussen de benen van het paard heen en weer bewegen. 
Voor zover van toepassing zijn de verbodsbepalingen eveneens van 
kracht tijdens de gehele wedstrijddag. 

III Bij het meevoeren van de zweep mag deze niet in zijwaartse richting, 
noch in achterwaartse richting worden gehouden c.q. gehanteerd. 
Wanneer door foutief hanteren c.q. houden van de zweep nadeel ontstaat 
voor een andere deelnemer en de rijder opzet of grove nalatigheid 
wordt verweten, wordt het paard uitgeschakeld en de rijder gestraft. 

 
 
Onderzoek verboden stoffen 
 



De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief 
bevonden: 
Juli: Keytothehill, Jack Baldwin, Jack Hanover, Espion, Fortuna's Phyt, Cocktail du Biwetz 
 
Dopingcontrole 
Joure 29 juli: geen afname 
Duindigt 31 juli: Clopin du Boulay, Heine Attack, Espion, Duolattalkin 
Alkmaar 2 augustus: Freedom Fighter 
 
Opgenomen in het register van deelnemers 
59657 mw. M.J.A. Oostdijck-Veugelers, Zoetermeer 
59661 E.J.C. Fiolet, F-Alquines 
59665 D. Postema, Zoetermeer 
 
Stamboek 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN 
(HARDDRAVERS) 
NL200065 N6, bruine hengst, geb. 16 april 2020, v. Traders u. Agatha d'Arc v. Goetmals Wood. 
Fokker E.J.C. Fiolet te Alquines. 
NL200066 N7 (TF), bruine merrie, geb. 22 maart 2020, v. Beau Gamin u. Byrise d'Erpion v. Orlando 
Vici. Fokker J.P.L. Huls te Noorbeek. 
NL200067 N8 (TF), bruine merrie, geb. 17 februari 2020, v. Celebrissime u. Amazonie du Fer v. 
Quatre Juillet. Fokker J.P.L. Huls te Noorbeek. 
NL200068 Neil Charisma, bruine hengst, geb. 3 juni 2020, v. Chelsea Boko u. Ciola di Quattro v. 
Tygo Idzarda. Fokker mw. C. Krijnen te Bussum. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F100192 Acra Joe, bruine ruin, geb. 12 maart 2010, v. Norginio u. Libertine Joe v. Eclat de la Crau. 
Eig. v.o.f. Consultancy Solutions, Heide. 
F100193 Agatha d'Arc, bruine merrie, geb. 21 mei 2010, v. Goetmals Wood u. Quita d'Atout v. 
Coktail Jet. Eig. E.J.C. Fiolet, Alquines. 
F160089 Geniale Montaval, bruine merrie, geb. 8 juni 2016, v. Aladin d'Ecajeul u. Ovalie Montaval v. 
Hooper. Eig. P.S. ter Borgh, Amsterdam. 
 
GESTORVEN 
D160043 Dream of Speed 
NL910458 Ifrida d'Almere 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
NL140017 Heartbreaker 
NL150021 Ice Queen 
NL150034 Impress Hil 
NL170013 Ken Cunera 
F080148 Unique de Bellen 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Filou de Bez, t.l.v. M. Schulz, Dülmen. (Duitsland) 
Pearl Stardust, t.l.v. P.J. Wals, Landsmeer. (Duitsland) 

 
Verkocht 
Kaatje, J.A. Onderwater, Berkhout aan R. Brinkman, Molkwerum 
Ludo Bianco, J. Baas, Enkhuizen aan T. Walraven, Spierdijk 
 
Sport 
 



Europees Kampioenschap voor Merries 
Solvalla (Zweden) woensdag 19 augustus 2020 
 
Groep 1. 
2.140 meter Autostart 
 
Prijzen € 175.421 (87.711, 43.855, 21.928, 10.525, 7.017 en 4.386) 
 
Draverij van meet voor 3 t/m 10 jarige merries, met een record van 1.13,9 of beter.  
De merrie moeten zijn ingeschreven in het Stamboek Nederlandse Paarden. 
 
Per land kunnen maximaal drie paarden deelnemen. 
 
Het paard dat als eerste wordt geselecteerd start, afhankelijk van het aantal deelnemende 
landen, in het eerste gelid. Indien meer dan 8 landen een paard aangeven, dan wordt er 
geselecteerd op de snelste km tijd over 2000 meter.  
 
De overige deelnemers (tot een maximum van 12 paarden) worden geselecteerd naar de 
snelste km tijd over 2000 meter. 
  
De startpositie zal door loting worden beslist. 
 
U dient uw paard in te schrijven via de sportafdeling van de NDR. 
Inschrijven: dinsdag 11 augustus voor 11.00 uur. 
Vooraangifte: donderdag 13 augustus voor 8.30 uur bij de STC 
De paarden mogen niet starten na 12 augustus 

Meer informatie te verkrijgen op de website van de NDR. 
 
Bestraffingen 
 

Duindigt 31 juli 2020  
 
Koers 6 

De pikeur S. de Glee, rijder van het paard Jusain Bolt, is bestraft met een boete van € 100,- wegens 

overtreding van het bepaalde in artikel 36 VIIe D.W.R. (veranderen van lijn zonder voldoende 

voorsprong). (RECIDIVE) 

De pikeur S. Dassen, rijder van het paard Katie Mon Amour, is bestraft met een boete van € 50,- 

wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 VIIe D.W.R. (veranderen van lijn zonder voldoende 

voorsprong).  

Koers 9 

De jockey M. Watlow, rijder van het paard Prince Dion (FR), is bestraft met een boete van € 125,- 

wegens overtreding van het bepaalde in artikel 29 I R.W.R. (overmatig gebruik van de karwats).  

 
Alkmaar 2 augustus 2020 

Geen bestraffingen 
 
Renwezen 
 



Stamboek 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK VOLBLOEDS 
BB160046 Macasana (FR), vos merrie, geb. 15 maart 2016, v. Alexandros (GB) u. Manapouri (GER) 
v. Pentire (GB). Eig. D. Postema, Zoetermeer. 
 
GESTORVEN 
BB120031 My Mate (IRE) 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Radja (FR), t.l.v. S. Gouyette, Corlay. (Frankrijk) 

 


