
OB 18 
 
Algemeen 
Onderzoek verboden stoffen 
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief bevonden: 
Good Morning Elge, Boston Terrie, Everest Vedaquais, Zion Font, Bieshan (FR),  
Orpanama Davis (FR), Cartesio, Chebba Mil, Finishing Point, Hokus d'Hertals,  
Farmony de Jupille. 
 
Dopingcontrole 
Wolvega 28 april:  Karola, Filly Witchy, Lest Best Well, Honneur de la Cote,  

Milou Flevo  
 
Bestraffingen 
 
Wolvega, 28 april 2022 
 
2e kwalificatieproef 
De pikeur Michel Rothengatter, rijder van het paard Melissa Boko, is bestraft met een boete 
van € 50,-wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 VII i D.W.R. (het is een rijder 
verboden gevaarlijk te rijden door het tegen de rijrichting in de baan te verlaten, wanneer de 
draverij nog niet is geëindigd en het veld paarden tegemoet wordt getreden) 
 
3e kwalificatieproef 
De pikeur Jeffrey Mieras, rijder van het paard Mistral, 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). 
 
Rijdersexamen Drafsport 
Ten behoeve van de afgifte van een rijvergunning als leerling-pikeur, amateurrijder, eigenaar 
rijd(st)er en monté rijd(st)er (Drafsport) zal er op woensdag 8 juni 2022 op de Draf- en Renbaan 
Duindigt een rijdersexamen worden afgenomen. 
Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. 
 
Schriftelijke aanmeldingen, waarin vermeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en 
met welke gekwalificeerde draver wordt deelgenomen, dienen uiterlijk op 25 mei a.s. op de 
sportafdeling van de stichting N.D.R. aanwezig te zijn. t.n.v. Viviën Kribbe via post of email: 
v.kribbe@ndr.nl. 
Alle deelnemers aan dit examen zijn verplicht een instructie bij te wonen op woensdag 1 juni 
2022 op de Draf- en Renbaan Duindigt. 
Aanvang (proef-)examen om 11.00u, u moet op beide dagen een paard meebrengen en evt. zelf 
voor stalling zorgen. 
De kosten zijn: € 115,- excl. 21% BTW. 
 
Renwezen  
RIJPROEF DUINDIGT  Woensdag 11 mei 2022. 



Woensdag 11 mei bestaat er de gelegenheid om op Duindigt een rijproef af te 
leggen tot het verkrijgen een rijvergunning als amatrice/amateur alsmede 
leerlingjockey. Aanvangstijdstip nader te bepalen.  

Kosten: € 70,-. 
Het examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel. 
 
Het praktische deel bestaat uit een rijproef in rengalop over ca 1900 m, waarbij in 
het bijzonder op de volgende punten zal worden gelet: 
 

-In de paddock: houding/controle in stap en draf 
-Naar de start: houding/controle tijdens de galop naar de startboxen 
-Het plaatsnemen in de startbox en het afspringen 
-Tijdens de galop na het afspringen: afstand bewaren ten opzichte van andere 
  paarden; positie kiezen; bochtentechniek; het houden van de lijn; het 
  meevoeren van de rijstok; het ondersteunen van het paard in de laatste 
  rechte lijn. 
-Na de finish: controle en techniek bij het optrekken; het afzadelen 
-Houding jegens het paard 

 
De rijproef kan alleen worden gedaan op een Engelse Volbloed, die op het moment 
van het afleggen van de rijproef in training staat. 
 
Het theoretische deel bestaat uit het schriftelijk beantwoorden van een aantal 
vragen over de NDR-reglementen. Dit zal worden afgenomen direct na de rijproef. 
 
Kandidaten dienen op het moment van de sluiting van de aanmelding op 1 mei 
a.s. tenminste 16 jaar te zijn. Aanmeldingen dienen te worden gericht aan: 
 
Stichting Nederlandse Draf- en Rensport 
t.a.v. afdeling Rensport 
Postbus 60 
2240 AB Wassenaar 
Of  
v.kribbe@ndr.nl 
 
onder vermelding van naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, naam van het paard 
waarmee de rijproef zal worden afgelegd alsmede een schriftelijke bevestiging van 
een beroepstrainer, die van oordeel is dat de kandidaat voldoende ervaring in de 
training heeft opgedaan om een rijproef te kunnen afleggen 
 
Deelnemers dienen het examengeld van € 70,- voor de examendag per factuur te 
hebben voldaan. 
 


