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Algemeen 

REGLEMENTWIJZIGINGEN INZAKE  MEEVOEREN EN HANTEREN ZWEEP 

PER 1 JANUARI 2023 

ALGEMEEN WEDSTRIJD REGLEMENT 

ALGEMEEN 
Artikel 1 
 
VIII Een wedstrijddag waarop een kortebaan wordt gehouden, vangt aan anderhalf 

uur vóór het in het programma vastgestelde tijdstip waarop de start van 
de eerste rit van de eerste omloop plaatsvindt en eindigt na het 
officieel verklaren van de definitieve uitslag van de wedstrijd, dit met 
inachtneming van het bepaalde in lid VII laatste alinea. 

DRAFSPORT WEDSTRIJD REGLEMENT 

DE HULPMIDDELEN EN HET MATERIAAL 
Artikel 3 
IV In draverijen mogen zwepen meegevoerd 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. 

MONTÉDRAVERIJ 

AANVULLENDE REGELS 
Artikel 17 
III In de montédraverijen is het meevoeren van de karwats toegestaan met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 29, lid I tot en met III van 
het Rensport Wedstrijd Reglement.  

IV De lengte van de karwats mag maximaal 70 cm bedragen inclusief de 
flap, de minimale doorsnede 10 mm, maximale lengte flap 10 cm vanaf het 
einde van de schacht, maximale breedte flap 4 cm met een minimum van 2 
cm.  
Het gedeelte waarmee de karwats contact maakt met het paard, dient 
gemaakt te zijn van schok dempend materiaal. De compressie factor hiervan 
dient ten minste 6 millimeter te zijn.  
Dit gedeelte van de zweep dient vlak te zijn, uitsteeksels, verbredingen, 
of verzwaringen zijn verboden. 

 

HET GEDRAG TIJDENS DE DRAVERIJ 
Artikel 36 
I Het gebruik van de zweep is uitsluitend toegestaan ter correctie van het 

paard in een situatie waarin de veiligheid van mens en dier in gevaar 
komt. Beide handen van de rijder moeten daarbij aan de afzonderlijke 
leidsels blijven om het paard richting te geven. Elke andere vorm van 
gebruik van de zweep is verboden en zal worden bestraft. Bij het 
meevoeren en corrigeren mag de zweep niet buiten de aanspanning worden 
gebracht.  

 
  
Het is voorts verboden: 



 a. met gebruik van hand(en) correcties uit te voeren, waarbij het 
paard wordt aangeraakt; 

 b. met gebruik van benen/voeten correcties uit te voeren, waarbij 
contact wordt gemaakt met het paard; 

 c. met behulp van de leidsels het bit op ruwe wijze in/door de mond 
te bewegen; 

 d. het paard met de leidsels aan te sporen, waaronder het onder de 
staart doorhalen; 

 e. zeer dieronvriendelijke handelingen te plegen; 
 f. ieder ander gebruik of wijze van meevoeren van de zweep anders dan 

in de aanhef van dit lid 1 beschreven; 
VI Tijdens de wedstrijd mogen de leidsels niet in één hand worden genomen. 
 Vervallen. 
VII. Deelnemers dienen zich ten opzichte van andere deelnemers correct en 

sportief te gedragen. Ook ten opzichte van paarden dienen deelnemers 
zich correct te gedragen en bepalingen ter bescherming van paardenwelzijn 
in acht te nemen.  

 Verboden is dan ook onder meer: 
  a. het gebruik van verbaal geweld, waaronder het uiten van 

onwelvoeglijke en beledigende taal; 
 b. het uiten van bedreigingen ongeacht de vorm of wijze; 
 c. het recht in eigen hand nemen; 
Voor zover van toepassing zijn de verbodsbepalingen eveneens van kracht tijdens 
de gehele wedstrijddag. 

 

KORTEBAAN WEDSTRIJD REGLEMENT 
ALGEMEEN  
 
Artikel 1  
I Voor zover in het Algemeen Wedstrijdreglement en het Drafsport 
 Wedstrijdreglement bepalingen zijn opgenomen, die betrekking heb- 
 ben op langebaandraverijen, zijn deze bepalingen eveneens van  

toepassing op draverijen op de kortebaan, tenzij in dit reglement anders 
is bepaald. 

RENSPORT WEDSTRIJD REGLEMENT 
 

DE HULPMIDDELEN, IJZERS EN HETZADELTUIG MET TOEBEHOREN 
Artikel 3 
II In de ren is het meevoeren van de karwats toegestaan met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 29, lid I tot en met III.  
De lengte van de karwats mag maximaal 70 cm bedragen inclusief de 
flap, de minimale doorsnede 10 mm, maximale lengte flap 10 cm vanaf het 
einde van de schacht, maximale breedte flap 4 cm met een minimum van 2 
cm.  
Het gedeelte waarmee de karwats contact maakt met het paard, dient 
gemaakt te zijn van schok dempend materiaal. De compressie factor hiervan 
dient ten minste 6 millimeter te zijn.  
Dit gedeelte van de zweep dient vlak te zijn, uitsteeksels, verbredingen, 
of verzwaringen zijn verboden. 

HET GEDRAG TIJDENS DE REN 
Artikel 29 
I Het gebruik van de karwats is uitsluitend toegestaan ter correctie van 

het paard in een situatie waarin de veiligheid van mens en dier in gevaar 
komt. Beide handen van de rijder moeten daarbij aan de afzonderlijke 



teugels blijven om het paard richting te geven. Elke andere vorm van 
gebruik van de karwats is verboden en zal worden bestraft. 

III Bij meevoeren van de karwats mag deze niet in zijwaartse richting worden 
gehouden c.q. gehanteerd. 
Alleen het, ter correctie, onderhands gebruik van de karwats is 
toegestaan. Bij gebruik van de karwats mag de arm niet boven 
schouderhoogte uitkomen.  
Wanneer door foutief hanteren c.q. houden van de karwats nadeel ontstaat 
voor een andere deelnemer en de rijder opzet of grove nalatigheid kan 
worden verweten, wordt het paard uitgeschakeld en de rijder bestraft. 

TUCHT REGLEMENT 
 
HET COMBINEREN VAN STRAFFEN 
Artikel 17 
Het combineren van straffen zoals vermeld in artikel 16, lid III, onder b. tot 
en met onder d. en lid IV, onder b. tot en met onder i., is mogelijk met dien 
verstande, dat niet meer dan twee straffen kunnen worden gecombineerd. 

 
Staffel minimale straffen voor overtredingen betrekking hebbende op het bepaalde in artikel 36, lid I 
& VII en artikel 17 lid II van het drafsport wedstrijd reglement en artikel 29, lid I & III van het rensport 
wedstrijd reglement: 
1. 1e overtreding:  € 200 en 3 dagen 
2. 1e Recidive:  € 400 en 6 dagen 
3. 2e recidive: € 600 en 10 dagen 
4. 3e recidive:  doorverwijzing tuchtcollege 
Afwijken van bovenstaande minimum straffen is mogelijk in geval van strafverzwarende 
omstandigheden. Dat kan zijn op grond van: 
a) de ernst of mate van overtreding; 
b) de dotering van de desbetreffende koers en/of; 
c) indien er sprake is van recidive (binnen een termijn van 3 maanden). 
 
Geschorst als deelnemer wegens plaatsing op de lijst van onbetaalde gelden (art. 46 
Deelnemersregl.)  
60197 Eurocommerce Onroerend goed, Groningen 
59585 G.P.C. Decocq, Graty, België 
 

Onderzoek verboden stoffen 

De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief 
bevonden: Lindsey Star, Normaal, Most Wanted PK, Mr Bathuan Byd, Hasardeuse, Birbo 
Capar, Ninetta Boko 
 
Dopingcontrole 
Wolvega 18 november: Jos Maza, Haring Okina, Zaccaria Bar, Mick N Boko, Oracle Tile, 
Miss Lynx 
 
Stamboek 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE DRAVERS 
NL220187 P8, bruine merrie, geb. 28 februari 2022, v. Yarrah Boko u. Elma Alki v. Virgill Boko. Fokker 
R.T. de Vlieger te Zwaanshoek. 
NL220188 Prishana Boko, bruine merrie, geb. 12 februari 2022, v. Readly Express u. Alcione Font v. 
Muscle Massive. Fokker Boko Stables Holland B.V. te Zaanstad. Eig. Gerrits Recycling Group BV te 



Helmond. 
NL220189 Proud Pearl, donkerbruine hengst, geb. 11 mei 2022, v. Yarrah Boko u. Blackpearl Trans 
R v. General November. Fokker A.J.B. de Wolf Holding BV te Leiden. 

 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE DRAVERS 
S110057 Jeppas Olivia, bruine merrie, geb. 19 april 2011, v. Adrian Chip u. Useful Hornline v. Victory 
Abroad. Eig. G.J. Rentinck, Dirkshorn. 
US130009 Majestic Mistress, bruine merrie, geb. 4 april 2013, v. Majestic Son u. CH Meadow Miss v. 
CR Renegade. Eig. Newport Breeding BV, Zuidoostbeemster. 
 
GESTORVEN 
US180052 Fly Light 
S080049 Miraflores 
NL210068 Ohio Lobell 
F060148 Sex Bomb 

 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Barateau, t.l.v. Sanda Racing, Arjaeng. (Denemarken) 
Lotus Centaur, t.l.v. Stal Payday, Almere. (Denemarken) 
 
Verkocht 
Massimoh, De Hippodromers Beh.St., Uitgeest aan P.J. Damen, Schinveld 
Montana Transs R, Stal Payday, Almere aan J. van der Wal, Creil 
 
Sport 
 
Geschrapt uit TCT en klassiekers 
Geschrapt uit alle klassiekers: Mohicaen 
Geschrapt uit het 3jr. Criterium: Nance Vryenesse, Nick Vryenesse, No of Net 
Geschrapt uit het 4jr. Criterium: Maintiendrez Amis 
Geschrapt uit het 4jr. Sprintkampioenschap: Maintiendrez Amis, Mojave Desert 
Geschrapt uit de 4jr. Derby: Maintiendrez Amis 
Geschrapt uit de Breeders Crown: Maintiendrez Amis, Jank Summerland 
Geschrapt uit de TCT ’21-‘23: Reine des Neiges 
 
Bestraffingen  
 
Wolvega, 18 november 2022 
Koers 2 
De trainer van het paard Haring Okina, H.A.J. Grift, is bestraft met een boete van € 25,- wegens het niet 
voorzien van de sulky van sportborden. (DWR art 3 VI b) 
 
De trainer van het paard Declic du Gade, D. Mahieu, is bestraft met een boete van € 25,- wegens het 
niet voorzien van de sulky van sportborden. (DWR art 3 VI b) 
 
Koers 3 
De rijder van het paard Zaccaria Bar, A. Gocciadoro, is bestraft met een boete van € 250,- wegens 
overtreding van het bepaalde in artikel 37 VI D.W.R. (na de definitieve uitslag is de rijder van het 
winnende paard verplicht voor te rijden. Daaronder wordt verstaan het rijden vanaf de rechterstoel langs 
de accommodatie waar het publiek zich bevindt) 
 
Koers 4 
De trainer van het paard Donnafugata Font, J. Engwerda, is bestraft met een boete van € 25,- wegens 
het niet voorzien van de sulky van sportborden. (DWR art 3 VI b) 
 



Koers 5 
De pikeur J. Van den Putte jr., rijder van het paard Costello O.E., 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 7 
De pikeur F. Verkaik, rijder van het paard Kenzo W, is bestraft met een boete van € 50,- wegens 
overtreding van het bepaalde in artikel 36 V D.W.R. (niet houden van de voeten in de daarvoor bestemde 
steunen). 
 
Koers 9 
De pikeur M. Lenders, rijder van het paard Danse d’Amour, is bestraft met een boete van € 50,- wegens 
overtreding van het bepaalde in artikel 35 V D.W.R. (voortzetten van een draverij met een uitgeschakeld 
paard). 
 
Renwezen 
 
Stamboek 
GESTORVEN 
BB190015 Airfield (GER) 
 
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 Lid 
IV Deelnemersreglement) 
BB180005 Sinjar Q (GB) 
 
 


