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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.  
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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. 
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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). 
 


