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ALGEMEEN 
Artikel 1 
I Het Rensport Wedstrijd Reglement is naast het Algemeen Wedstrijd 

Reglement van toepassing op alle deelnemers aan rensportwedstrijden 
vlakkebaan. 

DE KLEUREN EN KLEDING 
Artikel 2 
I Iedere eigenaar of een ingevolge het bepaalde in artikel 6, lid II van 

het Deelnemers Reglement tot inschrijving toegelaten combinatie van 
eigenaren, die ingevolge het bepaalde in artikel 22 van het Deelnemers 
Reglement vergunning heeft gekregen om aan wedstrijden deel te nemen, 
moet kleuren laten registreren. 

II Tenzij de uitschrijving uitdrukkelijk anders bepaalt, moeten de rijders 
de geregistreerde kleuren in alle rennen dragen. 

III Wanneer van een eigenaar of een combinatie van eigenaren meer dan één 
paard aan dezelfde ren deelneemt, moet één van de rijders zich 
onderscheiden door een pet van andere kleur of door een goed zichtbaar 
gedragen sjerp. 

IV Wanneer een paard niet deelneemt onder de juiste kleuren en de trainer 
maakt hiervan melding bij de aangifte van de paarden op de wedstrijdbaan, 
is de trainer een door de N.D.R. vastgestelde en in het Officieel 
Bulletin gepubliceerde heffing verschuldigd. Komt deze opgave niet of 
niet tijdig binnen, dan wordt aan hem een boete opgelegd. 

V Alle rijders moeten gekleed zijn in een witte rijbroek, kleuren van de 
eigenaar, witte rijdas en zwarte leren laarzen met kappen. 

VI Bij deelneming aan een ren moeten alle rijders dragen: 
a) een bodyprotector volgens een door de NDR goedgekeurd model en 

norm, deze zijn: (BS) EN 13158: 2009. 
b) een valhelm volgens een door de NDR goedgekeurd model en norm, deze 

zijn: (BS) EN 1384: 2012*, PAS 015: 2011, SNELL E2001, VG1 01.040 
2014-12, or UTAC/CRITT 04/2015. 

VII Het niet behoorlijk gekleed gaan van rijders is strafbaar. 
VIII Geleiders van paarden moeten correct gekleed zijn. Indien een begeleider 

naar het oordeel van het Comité niet correct gekleed is, is de trainer 
een door de N.D.R. vastgestelde en in het Officieel Bulletin 
gepubliceerde heffing verschuldigd.  
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DE HULPMIDDELEN, IJZERS EN HETZADELTUIG MET TOEBEHOREN 
Artikel 3 
I Toepassing c.q. gebruik van hulpmiddelen, die naar het oordeel van het 

Comité als dieronvriendelijk worden beschouwd, is strafbaar. 
II In de ren is het gebruik van 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 zweep 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. 

III Het gebruik van een kap is toegestaan, mits het paard zicht behoudt en 
het gebruik bij de voor-aangifte van het paard is gemeld. Is het gebruik 
van een kap niet gemeld bij de voor-aangifte van het paard en de trainer 
maakt hiervan melding bij de aangifte van de paarden op de wedstrijdbaan, 
dan wordt het gebruik toegestaan echter de trainer is een in het 
Officieel Bulletin gepubliceerde heffing verschuldigd. 
Is bij de voor-aangifte van het paard het gebruik van een kap gemeld, dan 
moet deze worden gebruikt. Indien de trainer bij de aangifte van de 
paarden op de wedstrijdbaan kenbaar maakt dat hij de aangemelde kap niet 
gebruikt, wordt dat toegestaan echter is de trainer een in het Officieel 
Bulletin gepubliceerde heffing verschuldigd. 

IV Het gebruik van sporen is niet toegestaan. 
V Het is verboden paarden te laten deelnemen waarvan de ijzers of hun 

bevestiging gevaar kunnen opleveren voor het paard zelf of andere 
deelnemende paarden. 

VI Alle te gebruiken hulpmiddelen en zadel met toebehoren dienen in goede 
staat van onderhoud te verkeren en mogen geen gebreken vertonen. Wanneer 
vóór, tijdens of na de ren als gevolg van onachtzaamheid, dan wel door 
gebruik van slecht materiaal een incident of vertraging wordt veroorzaakt 
of een nadelige invloed op de uitslag wordt uitgeoefend, wordt de trainer 
en/of rijder hiervoor bestraft. 

VII Het Comité heeft steeds het recht het materiaal en hulpmiddelen te 
onderzoeken c.q. te laten onderzoeken en eventueel het verdere gebruik te 
verbieden. 

VIII Alvorens zich in de baan te begeven voor deelneming aan de wedstrijd 
heeft elke rijder de plicht zich er van te overtuigen, dat de opzadeling 
en gebruik van hulpmiddelen voldoen aan de in dit artikel gestelde eisen. 

IX Voor naleving van de bepalingen inzake het gebruik van harnachement en 
hulpmiddelen is de trainer verantwoordelijk. 

DE RIJGELDEN 
Artikel 4 
I Het tarief van de rijgelden voor beroepsrijders wordt vastgesteld door de 

N.D.R. en gepubliceerd in het Officieel Bulletin. 
II Voor iedere gewonnen ren ontvangt een rijder een vast te stellen bedrag  

met als minimum het dubbele rijgeld. Bij gelijke aankomst zullen de 
rijders die gelijk eindigen hiervoor onverkort in aanmerking komen. 

III Behoudens het bepaalde in lid V worden bedragen, zoals bedoeld in lid I 
en lid II geboekt in rekening-courant van betrokkene ten laste van de 
rekening-courant van de desbetreffende eigenaar. 

IV De aanspraak op rijgeld gaat verloren wanneer de rijder zich schuldig 
heeft gemaakt aan strafbaar gestelde overtredingen, die uitschakeling, 
dan wel diskwalificatie van het paard tot gevolg hebben gehad. 
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V Bij geschillen en niet voorziene gevallen beslist uitsluitend de N.D.R. 

DE HANDICAPCOMMISSIE 
Artikel 5 
I De Handicapcommissie stelt de gewichten vast voor tot deelneming 

gerechtigde paarden in een als handicap uitgeschreven ren. 
II Het door de Handicapcommissie vastgestelde gewicht mag niet meer worden 

veranderd, behoudens het bepaalde in artikel 14, lid VI tot en met lid 
VIII. 

III Bezwaren tegen de door de Handicapcommissie vastgestelde gewichten kunnen 
uitsluitend schriftelijk bij de N.D.R. worden ingediend. 

IV Pogingen om de Handicapcommissie te beïnvloeden of omtrent het ware 
prestatievermogen van een paard te misleiden, hetgeen moet blijken uit 
een op grond van de reglementen door een functionaris verzorgde 
rapportage, is strafbaar en moeten aan de N.D.R. worden medegedeeld. 

 

DE UITSCHRIJVING VAN RENNEN EN GEWICHTSBEPALINGEN 

UITSCHRIJVING VAN RENNEN 
Artikel 6 
I Paarden, die deelnemen aan rennen, zijn naar de maatstaven, aangegeven in 

de uitschrijving gekwalificeerd c.q. kunnen binnen de bepalingen van dit 
reglement worden belast. 

II De kwalificatie van een paard wordt bepaald, c.q. de gewichten van een 
paard vastgesteld door hantering van de volgende maatstaven: 
a. nominale waarde (prijs na aftrek van eventueel toegevoegde 

inleggelden); 
b. gewonnen som (totaal bedrag aan 1e prijzen en plaatsgelden) 

eventueel over een in de uitschrijving te bepalen periode; 
c. gewonnen prijzen (totaal bedrag aan 1e prijzen) eventueel over een 

in de uitschrijving te bepalen periode; 
d. leeftijd; 
e. nationaliteit; 
f. geslacht; 
g. maidens (paarden, die nog geen 1e prijs hebben gewonnen); 
h. handicapsysteem als: 

- handicap (ren waarbij de door de paarden te dragen gewichten door 
de Handicapcommissie wordt vastgesteld met het doel de winkansen 
gelijk te maken); 
- vrije handicap (een handicap waarbij de Handicapcommissie een 
gewicht toekent aan alle paarden die op de dag van de publikatie 
van de gewichten voldoen aan de condities van de ren); 
- begrensde handicap (wanneer in de condities van de ren een 
maximum en/of minimum gewicht is vastgesteld, al dan niet met 
vermelding van klassen); 
- gesplitste handicap (een als handicap uitgeschreven ren die in 
twee of meerdere afdelingen gelopen wordt); 

i. uitnodiging; 
j. afstamming; 
k. daadwerkelijk deelgenomen aan een evenement; 
l. daadwerkelijk verkocht of te koop aangeboden op een bepaald 

evenement; 
m. verblijf op een in Nederland gevestigd entrainement, eventueel over 

een in de uitschrijving te bepalen periode; 
n. verblijf in Nederland, eventueel over een in de uitschrijving te 

bepalen periode. 
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Het combineren van de voor een uitschrijving geldende kwalificatie c.q. 
de bepaling van het gewicht, zoals in dit lid bedoeld, is toegestaan. 

III De N.D.R. houdt van de gewonnen bedragen aan prijzen en plaatsgelden, 
zowel over het lopende jaar als over de gehele carrière van het paard een 
lijst bij (de prijzenlijst). 

CLAIMKOERSEN 
Artikel 7 
De N.D.R. heeft de mogelijkheid claimkoersen te organiseren en te doen houden. 
Artikel 8 
Een claimkoers is een ren waaraan met paarden wordt deelgenomen, die in die 
koers ter verkoop wordt aangeboden. Indien aan een claimkoers ook paarden 
deelnemen, die niet ter verkoop worden aangeboden, wordt die koers als een ge- 
mengde koers aangeduid. Waar in de reglementen gesproken wordt van een claim- 
koers wordt daarmede ook de gemengde koers bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders 
is bepaald. 
Artikel 9 
Alle bepalingen, die van kracht zijn in openbare rennen inzake deelnemers en 
paarden, zijn - tenzij anders bepaald - eveneens van kracht in claimkoersen. 
Als bijzondere bepalingen met betrekking tot claimkoersen en de claimprocedure, 
zijn van kracht de artikelen 16 tot en met artikel 19 van het Deelnemers 
Reglement. 

DE GEWICHTSBEPALINGEN 

 
ALGEMEEN 
Artikel 10 
I De door de paarden te dragen gewichten worden in kilogrammen aangegeven. 
II Voorzover de uitschrijving van een ren geen anders luidende bepalingen 

inhoudt, wordt in rennen alleen met prestaties en gewonnen bedragen in 
vlakkebaanrennen rekening gehouden. 

III De in het buitenland gewonnen prijzen en plaatsgelden worden tegen de 
door de N.D.R. ieder jaar vast te stellen koers omgerekend. 

IV De aan dit reglement toegevoegde schaal van gewichten geldt als richtlijn 
voor de uitschrijving. Het volgen van de schaal is echter niet verplicht 
gesteld. 

V Wanneer in een uitschrijving voor de vaststelling van belastingen en 
ontheffingen sprake is van "dit jaar" wordt daarmee bedoeld het lopende 
jaar gerekend vanaf de 1e januari voorafgaande aan de wedstrijddag. 

VI Belastingen en ontheffingen mogen niet bij elkaar worden opgeteld 
(geaccumuleerd) de grootste belasting en/of ontheffing telt steeds, 
tenzij het tegendeel in de uitschrijving is bepaald. In het laatste geval 
moet het woord "extra" worden toegevoegd. Hiervan zijn uitgezonderd de 
gewichtsontheffingen voor het geslacht en voor halfbloeds, deze mogen wel 
accumuleren. 

 Hetzelfde geldt voor belastingen en ontheffingen voor rijders. 
VII Rennen, prijzen en plaatsgelden gewonnen na de inschrijving en/of 

voor-aangifte worden voor eventuele gewichts- en kwalificatiebepalingen 
eveneens in aanmerking genomen, tenzij in de uitschrijving anders is 
bepaald. 

VIII Bij de berekening van de winsommen, voor belastingen, ontheffingen en 
dergelijke wordt uitsluitend rekening gehouden met de in openbare rennen 
gewonnen prijzen en plaatsgelden. 

IX De uitslag van een match wordt niet in aanmerking genomen bij de 
vaststelling van belastingen en ontheffingen. 

X Ingeval van gelijke aankomst (dead-heat) gelden bij de waardering van de 
getoonde prestaties alle paarden, die als winnaar respectievelijk op één 
van de volgende plaatsen zijn binnengekomen als winnaar respectievelijk 
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geplaatste paarden. Voor al of niet kwalificatie in rennen en voor de 
berekening van belastingen en ontheffingen geldt het gewonnen gedeelde 
bedrag volgens artikel 31, lid I. 

XI Wanneer in een ren en/of Arabische volbloedren (uitgezonderd klassieke 
rennen en bijzondere conditie rennen) het hoogste gewicht dat bij de 
voor-aangifte als startend is aangegeven beneden de 62 kg blijft, wordt 
onmiddellijk na de voor-aangifte dat gewicht op maximaal 62 kg gebracht 
en de overige gewichten dienovereenkomstig worden verhoogd. Het maximum 
gewicht, zoals hiervoor bedoeld, is in rennen uitsluitend voor 2-jarige 
paarden niet hoger dan 58 kg en in rennen uitsluitend voor 3-jarige 
paarden/Arabische volbloedpaarden niet hoger dan 60 kg. De hiervoren 
bedoelde verhoging van de gewichten bedraagt niet meer dan 5 kg. In 
rennen voor amateurrijders worden de gewichten niet verhoogd. Gewichten, 
die na de hiervoren bedoelde verhoging niet lager zijn dan het minimum 
gewicht krachtens artikel 11, lid I voor de desbetreffende ren is 
voorgeschreven, worden tot dit minimum gewicht verhoogd. 

MINIMUM GEWICHTEN 
Artikel 11 
I Het gewicht mag niet minder bedragen dan: 

a. 42 kg.in rennen voor leerlingjockey's; 
b. 52 kg in rennen voor jockey's; 
c. 60 kg in rennen voor amateurrijders (m/v). 

II Het Comité brengt, wanneer het vaststelt dat de gewichten niet in 
overeenstemming zijn met het bepaalde in lid I, de gewichten hiermee in 
overeenstemming, uiterlijk 30 minuten vóór het tijdstip waarop de 
desbetreffende ren wordt gelopen. 

III De gewichtsontheffingen voor rijders mogen van de in lid I genoemde 
minimum gewichten worden afgetrokken. 

GEWICHTSONTHEFFINGEN VOOR PAARDEN 
Artikel 12 
I Tenzij door de uitschrijving uitdrukkelijk anders is bepaald, dragen 

merries in alle rennen, handicaps uitgezonderd, 2 kg minder dan hengsten. 
II Tenzij in de uitschrijving uitdrukkelijk anders is bepaald, worden 

paarden opgenomen in het Stamboek Nederlandse Volbloeds, in Nederland 
geboren paarden ingeschreven in het Register en Arabische Volbloeds een 
ontheffing van 3 kg verleend. Deze ontheffing moet bij de uitschrijving  
worden vermeld. 

GEWICHTSONTHEFFINGEN VOOR RIJDERS 
Artikel 13 
I Gewichtsontheffingen worden gegeven aan leerlingjockey’s,     

amateurrijders in het bezit van een door de N.D.R. of buitenlandse 
organisatie afgegeven rijvergunning.  

II In alle vlakkebaanrennen, met uitzondering van Klassieke rennen, 
ontvangen leerlingjockey’s en amateurrijders ontheffing wanneer zij: 
a. geen 10 overwinningen hebben behaald 1 kg; 
b. geen 7 overwinningen hebben behaald  2 kg; 
c. geen 4 overwinningen hebben behaald  3 kg; 
d. geen overwinningen hebben behaald  4 kg. 
Wanneer zij meer dan 15 overwinningen hebben, behouden zij in dat geval 
de ontheffing van 1 kg tot de 20 overwinningen zijn behaald met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 41, lid I van het Deelnemers 
Reglement. 

III Voordat de rijd(st)ers aanspraak kunnen maken op een ontheffing moet deze 
in het Officieel Bulletin zijn gepubliceerd. Indien tijdige publikatie 
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niet mogelijk was, kan door de N.D.R. van deze bepaling dispensatie 
worden verleend. 

      Ontheffing voor buitenlandse leerlingjockey’s en amateurrijders kan 
alleen geschieden, indien tot op het moment van sluiting van de 
vooraangifte een bevestiging van het aantal overwinningen van de 
buitenlandse organisatie is ontvangen.  

IV Gewichtsontheffingen van rijders worden na de voor-aangifte niet 
gewijzigd door intussen behaalde overwinningen. 

BEPALINGEN VOOR HANDICAPS 
Artikel 14 
I Uitsluitend de Handicapper bepaalt de gewichten van de paarden, die voor 

een als handicap uitgeschreven ren ingeschreven zijn. 
II De N.D.R. kan richtlijnen geven die bij vaststelling van de handicaps in 

acht moeten worden genomen. 
III a. Alleen paarden, die voor de sluiting van de inschrijvingen aan 

tenminste twee vlakkebaanrennen hebben deelgenomen, mogen voor een 
handicap worden ingeschreven. Op verzoek van de Handicapcommissie 
kan de N.D.R. dit aantal uitbreiden tot maximaal vijf rennen. De 
twee verrichtingen moeten te zijn gedaan binnen achttien maanden 
voor de inschrijving voor een handicap. Deze termijn is niet van 
toepassing op in Nederland getrainde paarden, die reeds eerder in 
de Handicap Generaal zijn opgenomen geweest. 

b. Alleen Arabische Volbloedpaarden, die voor de sluiting van de 
inschrijvingen aan tenminste twee vlakkebaanrennen hebben 
deelgenomen, waarvan minstens één in Nederland, kunnen voor een 
Handicap worden ingeschreven. 
Op verzoek van de Handicapcommissie kan de N.D.R. het aantal  
uitbreiden tot maximaal drie rennen in Nederland. De twee 
verrichtingen moeten zijn gedaan binnen achttien maanden voor de 
sluiting van de inschrijving voor  een Handicapren. Deze termijn is 
niet van toepassing op in Nederland getrainde Arabische 
Volbloedpaarden, die reeds eerder in de Handicap General zijn 
opgenomen geweest. 

IV Bij de publikatie van de gewichten van een handicap mag het hoogste 
gewicht niet lager zijn dan 58 kg in handicaps voor 2-jarige paarden, 
60 kg in handicaps voor 3-jarige paarden en Arabische volbloedpaarden en 
62 kg voor alle overige handicaps. 

V De gewichten moeten worden gepubliceerd en voor belangstellenden ter 
inzage zijn onmiddellijk na het tijdstip aangegeven in het Officieel  
Bulletin bij de uitschrijving van de ren. 

VI Voor iedere overwinning na de publikatie van de gewichten van een 
handicap draagt de winnaar 3 kg extra. De N.D.R. verleent van deze 
bepaling ontheffing voor rennen waarvoor de gewichten geruime tijd voor 
het lopen van de ren zijn vastgesteld. Iedere andere bepaling waardoor 
het door de Handicapper vastgestelde gewicht wijzigt, is niet van 
toepassing. 

VII Geen verandering mag worden aangebracht in de reeds gepubliceerde 
gewichten behalve: 
a. wanneer de Handicapper zou hebben nagelaten een paard te 

handicappen; 
b. wanneer de in artikel 41, lid V van het Algemeen Wedstrijd 

Reglement bedoelde gegevens over geleverde prestaties van een 
paard, verstrekt door de bevoegde buitenlandse instantie, zouden 
blijken niet in overeenstemming te zijn met die, verstrekt bij de 
inschrijving; 

c. voor de gevallen, zoals bedoeld in lid VIII; 
d. de verhoging na de voor-aangifte volgens artikel 10, lid XI; 
e. als rectificatie van een schrijffout. 
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Na de publikatie van de gewichten worden geen ontheffingen meer verleend 
behalve die voor rijders. 

VIII Het Comité brengt wanneer het vaststelt dat de gewichten van een handicap 
niet in overeenstemming zijn met de begrenzing waaronder de ren is 
uitgeschreven (begrensde handicap) of met het bepaalde in lid IV, de 
gewichten hiermee in overeenstemming, uiterlijk 30 minuten vóór het 
tijdstip waarop de desbetreffende ren wordt gelopen. 

DE AFSTANDEN 
Artikel 15 
I De te lopen afstand moet in meters worden aangegeven. 
II De afstand van een ren moet tenminste 1.000 meter bedragen. 
III In rennen waaraan 2-jarige paarden deelnemen, mag de afstand vóór 1 juli 

niet meer dan 1.000 meter, vóór 1 augustus niet meer dan 1.200 meter en 
na 1 augustus niet meer dan 1.800 meter bedragen. 

DE BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE DEELNEMING VAN PAARDEN 
Artikel 16 
I Rennen waaraan zowel 2-jarige paarden als oudere paarden deelnemen mogen 

niet vóór 1 september worden gehouden. 
II Handicaps voor 2-jarige paarden mogen niet vóór 1 oktober worden 

gehouden. Uitschrijvingen van handicaps tussen 2-jarige en oudere paarden 
zijn niet toegestaan. 

HET ALLEEN GAAN OVER DE BAAN 
Artikel 17 
I Wanneer in een ren slechts één paard is aangegeven, moet dit paard de 

voorgeschreven afstand in galop afleggen. 
II In alle rennen kan, ingeval van "het alleen gaan over de baan" door het 

Comité dispensatie worden verleend van het bepaalde in lid I. 
III Gaat één paard over de baan dan wordt de geldprijs, die eventueel op 

grond van door de N.D.R. gegeven voorschriften kan worden bijgesteld, 
uitbetaald en wordt de eventueel beschikbaar gestelde ereprijs 
uitgereikt. 

DE SPLITSING VAN RENNEN 
Artikel 18 
I Zonodig na overleg met de betrokken baanorganisatie kan na de 

voor-aangifte een ren worden gesplitst, behoudens wanneer vóór de 
voor-aangifte reeds werd bepaald in welk geval en op welke wijze wordt  
gesplitst. De N.D.R. is in die gevallen gerechtigd het bedrag aan 
prijzengeld opnieuw vast te stellen. 

II Wanneer vóór de voor-aangifte niet anders werd bepaald, zullen de 
gewichten als maatstaf voor de splitsing gelden. Het bij de voor-aangifte 
vastgestelde hoogste gewicht wordt in de eerste afdeling, het op één na 
hoogste gewicht in de tweede afdeling, het op twee na hoogste gewicht in 
de eerste afdeling en zo vervolgens, geplaatst. 
Bij paarden met een gelijk gewicht geschiedt deze rangschikking 
alfabetisch. Met belastingen voor na de voor-aangifte behaalde resultaten 
wordt bij deze indeling volgens gewicht geen rekening meer gehouden. In 
beide afdelingen moet zoveel mogelijk eenzelfde aantal paarden lopen. 

III Paarden, die toebehoren aan dezelfde eigenaar of combinatie van eigenaren 
en die onder dezelfde kleuren deelnemen, paarden die in training staan 
bij eenzelfde trainer en paarden waarvan bij de voor-aangifte is 
opgegeven, dat zij bij splitsing door dezelfde rijder zullen worden 
gereden, zullen door loting in verschillende afdelingen worden geplaatst, 
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tenzij dit reeds het geval was door de hiervoor genoemde wijze van 
splitsen. 

IV Wanneer in beide afdelingen niet zoveel mogelijk eenzelfde aantal paarden 
lopen, wordt door loting worden bepaald welke van de paarden naar de 
andere afdeling worden overgebracht, teneinde in beide afdelingen zoveel 
mogelijk eenzelfde aantal paarden te laten lopen, dit met inachtneming 
van het bepaalde in lid III. 

V Iedere afdeling van een gesplitste ren geldt als een ren op zichzelf. 

DE AANGIFTE VAN DE PAARDEN EN RIJDERS OP DE WEDSTRIJDDAG 
Artikel 19 
I De deelnemers of hun gemachtigden geven uiterlijk tot het in het 

Officieel Bulletin aangegeven tijdstip bij de Baancommissaris c.q. diens 
vervanger op de daartoe aangewezen plaats -bureau aangifte paarden- aan 
van de aan de rennen deelnemende paarden. 
Vervanging van de bij de voor-aangifte aangegeven rijders is slechts 
mogelijk, ingeval zich onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan, dit 
ter beoordeling van de Baancommissaris, mits voor de desbetreffende ren 
gegeven voorschriften zich daartegen verzetten. 

II Paarden waarvoor geen aangifte is gedaan, worden beschouwd als te zijn 
teruggetrokken. 

III Indien een uit het buitenland afkomstig paard aan een ren deelneemt, moet 
het volledig bijgewerkte bij het paard behorende paspoort uiterlijk op 
het tijdstip van de sluiting van de aangifte van de paarden in handen van 
de Baancommissaris te zijn gesteld. Wanneer bijzondere omstandigheden dit 
onmogelijk maken, stelt de Secretaris van het Comité een ander tijdstip 
vast, dat ten hoogste een uur vóór de in het programmaboekje aangegeven 
starttijd van de desbetreffende ren moet liggen. 
In dat geval is de trainer een door de N.D.R. vastgestelde en in het 
Officieel Bulletin gepubliceerde heffing verschuldigd. 

IV Het Comité heeft de bevoegdheid, ingeval zich onvoorziene omstandigheden 
 hebben voorgedaan, tot uiterlijk een halfuur voor de start van de 

desbetreffende ren dispensatie te verlenen van het bepaalde in lid I en 
 lid II. In dat geval is de trainer van het paard een door de N.D.R. 

vastgestelde in het Officieel Bulletin gepubliceerde heffing 
verschuldigd. 

V Wanneer een trainer door onvoorziene omstandigheden niet voor het 
tijdstip, zoals vermeld in lid IV zijn paarden heeft aangeven, wordt 
slechts dispensatie verleend voor paarden, die moeten deelnemen aan een 
ren, die deel uitmaakt van het programma klassieke- en bijzondere 
conditie/handicap rennen, zoals door de N.D.R. vastgesteld en 
gepubliceerd in het Officieel Bulletin, dan wel het een ren betreft, die 
minimaal is gedoteerd met een jaarlijks door de N.D.R. vast te stellen en 
in het Officieel Bulletin gepubliceerde totaal bedrag aan prijzengeld. 
Het uiterste tijdstip waarop een paard, dat om eerder genoemde reden niet 
tijdig op het wedstrijdterrein is gearriveerd, wordt toegelaten, is 
vastgesteld op het tijdstip dat de paarden, volgens een door de Rechter 
van Aankomst daartoe gegeven oproep, in de baan worden verwacht. 
De trainer van een paard met een op deze wijze verkregen dispensatie is 
een door de N.D.R. en in het Officieel Bulletin gepubliceerde heffing 
verschuldigd. 
Ingeval om tototechnische reden een dergelijk paard niet onder 
weddenschappen kan deelnemen, plaatst het Comité het desbetreffende paard 
buiten weddenschappen. 

HET LOTEN 
Artikel 20 
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De loting voor de plaatsen, die de paarden aan de start moeten innemen, gebeurt 
na het sluiten van de voor-aangifte bij de N.D.R. 
Het resultaat van de loting wordt in het programmaboekje gepubliceerd. Het 
laagst getrokken startnummer krijgt de eerste plaats vanaf de binnenzijde, en 
zo vervolgens. 

DE WEGER EN HET WEGEN 

ALGEMEEN 
Artikel 21 
I Ieder deelnemend paard moet minstens het in de uitschrijving of door de 

Handicapper vastgestelde gewicht dragen onder aftrek van eventuele 
volgens dit reglement toegestane gewichtsontheffingen. 

II a. Als het door een paard te dragen gewicht geldt het gewicht van de 
rijder, inclusief zijn compleet zadel met toebehoren, loodsjabrak 
en overig onderlegmateriaal, zoals deze in de ren gebruikt zullen 
worden. In verband met het verplicht dragen van de bodyprotector, 
wordt zowel bij het uitwegen als bij het inwegen één kg  toegevoegd 
aan het gepubliceerde gewicht, ongeacht eventueel van toepassing 
zijnde ontheffingen en/of overgewicht. 

b. Een trainer c.q. rijder mag tussen het uitwegen en het inwegen van 
een ren geen handeling(en) verrichten noch doen laten verrichten 
waardoor het in lid II ad. a genoemde gewicht wordt beïnvloed en/of 
de in lid II ad. a genoemde kleding, het complete zadel met 
toebehoren, loodsjabrak en overig onderlegmateriaal wordt 
gewijzigd. Het verrichten of doen laten verrichten van bovenstaande 
handelingen is strafbaar. De trainer en in voorkomende gevallen de 
rijder is hiervoor verantwoordelijk. 

III Hoofdstel, oogkleppen, kap, bandages, valhelm, pet, nummerdoekje, 
martingale, borsttuig en karwats worden niet meegewogen. 

IV De weger moet de weegschaal controleren en de rijders vóór en na de ren 
wegen. 

V Aan de weger wordt na de sluiting van de aangifte van de paarden het 
weegboek ter hand gesteld. In het weegboek worden de gewichten vermeld  
waaronder de paarden moeten lopen, alsmede de namen van de rijders. 

VI De trainer is gerechtigd het door de weger vastgestelde gewicht te 
controleren; latere reclames hierover worden niet aangenomen. 

VII Bij het uitwegen van een rijder moet de trainer c.q. diens 
plaatsvervanger van het desbetreffende paard aanwezig zijn en het gewicht 
noemen waaronder het moet lopen. 

VIII De trainer of zijn plaatsvervanger is uitsluitend verantwoordelijk voor 
het juiste door het paard te dragen gewicht. 
Hij draagt alleen de verantwoordelijkheid voor dit gewicht, ook wanneer 
het verkeerd berekend zou zijn volgens de condities van de ren. 

IX Wanneer het paard tijdens de ren een gewicht gedragen heeft, dat niet in 
overeenstemming is met de voorwaarden voor deelneming aan de 
desbetreffende ren wordt het paard uitgeschakeld en de trainer worden 
bestraft. 

X De rijder is verantwoordelijk voor het stipte verschijnen bij het uit- en 
inwegen en wordt bij het niet tijdig uit- en/of inwegen bestraft. 

XI De rijders hebben zich zowel bij het uitwegen als bij het inwegen te 
gedragen naar de orders van de weger. 

XII Overtredingen van het gestelde in dit artikel worden door de weger aan 
het Comité gemeld. 

UITWEGEN 
Artikel 22 
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I De rijders van de paarden, die aan de ren deelnemen, moeten voordat de 
weegschaal voor de desbetreffende ren is gesloten door de weger worden 
uitgewogen. Andere rijders dan die voorkomen in het weegboek mogen door 
de weger niet worden uitgewogen, dan met toestemming van het Comité. 
Deze toestemming wordt slechts gegeven wanneer er sprake is van een niet 
voorziene omstandigheid. 
Plotselinge ziekte moet zijn geconstateerd door de op de baan 
dienstdoende arts. 

II Het begin van het uitwegen wordt door een geluidssignaal één uur voor de 
aanvang van de desbetreffende ren bekend gemaakt. 

III De weger schrijft de namen van de rijders alsmede hun afgewogen gewicht 
in het weegboek. 

IV De weger sluit de weegschaal uiterlijk 25 minuten vóór de vastgestelde 
starttijd van de ren. In buitengewone gevallen of wanneer een lang 
oponthoud bij een vorige wedstijd stiptheid onmogelijk maakt, verlengt 
het Comité deze termijn. 

V Nadat de weegschaal gesloten is mag alleen het Comité haar weer openen, 
indien hiertoe naar de mening van het Comité gegronde redenen aanwezig 
zijn. 

VI De weger laat onmiddellijk na de sluiting van de weegschaal alle 
geconstateerde verschillen bekend maken. 

VII a. geen rijder mag bij het uitwegen het vastgestelde gewicht met meer 
dan 3 kg overschrijden; 

b. de gewichtsoverschrijding, zoals bedoeld onder ad. a. is 
uitsluitend toegestaan, indien zij bij de voor-aangifte zijn 
medegedeeld. Deze opgave is bindend; 

c.  indien een rijder het gewicht, zoals dit bij de voor-aangifte is 
medegedeeld met meer dan 0,5 kg overschrijdt wordt de rijder 
bestraft. 
Nimmer mag de in ad. a. genoemde gewichtsoverschrijding worden 
overschreden. 

d. de volgens artikel 10, lid XI en artikel 14, lid VII en lid VIII 
aangebrachte gewichtsveranderingen en reglementaire ontheffingen 
voor rijders worden geacht te behoren tot het vastgestelde gewicht. 

 

INWEGEN 
Artikel 23 
I Tenzij anders door het Comité bepaald, moeten binnen 10 minuten nadat het 

winnende paard door de finish gegaan is  alle deelnemende rijders zich 
door de weger laten inwegen. 
Bij het niet verschijnen uiterlijk 5 minuten na het begin van het inwegen 
van de rijders in de weegplaats wordt het desbetreffende paard  
uitgeschakeld en de rijder die hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld, 
bestraft. 
Wanneer een rijder tengevolge van een ongeval niet in staat is zich te 
paard naar de afzadelplaats te begeven, mag hij onder controle van een 
lid van het Comité zich te voet daarheen begeven of daarheen worden 
geleid. 
Wanneer het brengen van een rijder naar de weegplaats gevaar voor diens 
gezondheid zou opleveren of in andere gevallen van overmacht, wordt 
ontheffing van het inwegen door het Comité verleend. 

II Het Comité kan in bijzondere gevallen de termijn van inwegen voor één of 
alle rijders verlengen. 

III Het afstijgen en afzadelen moet in de daarvoor aangewezen ruimte 
geschieden. Het is de rijders verboden andere personen, andere voorwerpen 
dan hun zadel met toebehoren of een ander paard dan het beredene aan te 
raken. Bij overtreding van deze bepaling wordt het paard uitgeschakeld en 
de rijder bestraft. 
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IV De paarden van de rijders die voor een geldprijs in aanmerking komen en 
aanspraak maken op een geldprijs, alsmede het paard van de rijder dat 
onmiddellijk na deze paarden is geëindigd, moeten tot het einde van het 
inwegen in de daarvoor bestemde ruimte verblijven. De weger maakt het 
einde van het inwegen door een geluidssignaal bekend. 

V Geen rijder mag bij het inwegen meer dan een 1/2 kg lichter zijn dan bij 
het uitwegen. Is dit wel het geval, dan wordt het paard uitgeschakeld en 
de rijder bestraft. 

VI Geen rijder mag bij het inwegen een overgewicht van meer dan 1 kg 
aantonen boven het gewicht waarmee hij uitgewogen is, op bestraffing van 
de rijder. 
Weersomstandigheden kunnen voor het Comité aanleiding geven tot het 
verlenen van dispensatie van deze bepaling. 

VII Wanneer een paard krachtens het bepaalde in dit artikel wordt 
uitgeschakeld, kunnen alle paarden van één eigenaar of combinatie van 
eigenaren, die in dezelfde ren zijn gestart eveneens worden 
uitgeschakeld. 

VIII De weger stelt na het einde van het inwegen het Comité in kennis  van de
 resultaten. 

HET RONDLEIDEN IN DE PADDOCKEN HET DEFILE 
Artikel 24 
I Alle paarden, die aan een ren zullen deelnemen moeten op een daartoe 

gegeven signaal, dat 15 minuten vóór het tijdstip van de start van iedere 
ren ligt, in de paddock op de rechterhand worden rondgeleid. 

II Wanneer een paard niet op tijd in de paddock verschijnt wordt de trainer 
bestraft. 

III Geleiders dragen duidelijk zichtbare nummers en de paarden duidelijk 
zichtbare nummerdekjes, die overeenstemmen met de nummers in het 
programmaboekje. Is dit niet het geval wordt de jockey van het 
betreffende paard bestraft. Voor het tijdig ophalen en terugbrengen (op 
de plaats van bestemming) is de jockey van het paard verantwoordelijk. 
Bij het in gebreke blijven is de jockey van het betreffende paard een 
door de N.D.R. vastgestelde en in het Officieel Bulletin gepubliceerde 
heffing verschuldigd. Indien bij het gebruik beschadiging is opgetreden 
dan wel wegens het zoekraken of verdwijning voor vervanging moet worden 
gezorgd en de jockey nalatigheid wordt verweten, wordt naast de 
eventueel opgelegde heffing de kosten van herstel of vervanging bij de 
jockey in rekening gebracht. 

IV Na een daartoe gegeven signaal begeven de rijders zich op aanwijzing van 
de baancommissaris in stap op programmanummer naar de baan. 

V Ieder paard moet zich in het front van de tribune in galop naar de start 
begeven (opcanter) en in voorkomende gevallen deelnemen aan het defilé. 
Wanneer een paard niet of niet correct deelneemt aan de opcanter c.q. het 
defilé, wordt de rijder c.q. trainer bestraft. 

VI In bijzondere gevallen kan de N.D.R. op advies van het Comité toestemming 
verlenen tot het niet verschijnen in de paddock en/of het niet deelnemen 
aan de opcanter c.q. het defilé. Het Comité kan in uitzonderlijke 
gevallen besluiten om op de dag ontheffing te verlenen tot het niet 
verschijnen in de paddock en/of het niet deelnemen aan de opcanter c.q. 
het defilé. Ingeval deze toestemming is verleend, draagt de trainer er  
zorg voor dat het paard stipt op tijd aan de start verschijnt. 

DE START EN HET STARTEN 

ALGEMEEN 
Artikel 25 
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I De paarden worden gestart door de Starter. Alle rennen worden gestart 
vanuit de startboxen, dan wel wanneer de startboxen niet gebruikt worden 
op de vlag. 

II De Starter wordt geassisteerd door Hulpstarters. Zij staan onder zijn 
leiding. Buiten deze functionarissen mag zich per paard één assistent aan 
de start bevinden. 

III Bij iedere start moet zich een Hulpstarter met een witte vlag op 150 à 
200 meter vóór de startlijn in de buitenste helft van de baan opstellen. 

IV De paarden komen onder de orders van de Starter zodra de Rechter van 
Aankomst het commando "start vrij" ten gehore heeft gebracht. 

V Op verzoek van de Starter beslist het Comité ingeval van overmacht dat 
een paard heeft opgehouden onder diens order te staan. In dat geval moet 
het paard de wedstrijdbaan onmiddellijk verlaten. 

VI Paarden, die ondanks de beslissing genomen krachtens het bepaalde in lid 
V toch aan de ren deelnemen worden uitgeschakeld. De daarvoor 
verantwoordelijk te stellen deelnemers worden door de Starter ter 
bestraffing voorgedragen bij het Comité. 

BEPALINGEN VOOR ALLE STARTS 
Artikel 26 
I De start vindt niet vóór de in het programmaboekje aangegeven tijd 

plaats, tenzij het Comité om redenen van overmacht (onder andere 
invallende duisternis of weersomstandigheden) anders beslist, in welk 
geval dit tenminste een half uur voor het gewijzigde tijdstip via de 
omroep ter kennis van deelnemers en publiek wordt gebracht. 

II Behoudens overmacht geeft de Starter zo spoedig mogelijk na het in lid I 
bedoelde tijdstip het teken tot afgaan. 

III De trainer en/of rijder is verantwoordelijk voor het stipt verschijnen 
aan de start. 

IV Zijn de paarden eenmaal aan de start opgesteld, dan is aan alle personen 
behalve aan de assistenten van de starter en de rijders zelf het gebruik 
van de karwats of dergelijke hulpmiddelen verboden. 

V Wanneer bij het zich begeven naar de start, dan wel bij het opstellen aan 
de start een rijder tengevolge van een ongeval niet meer in staat is aan 
de ren deel te nemen, kan zijn paard door een ander worden bereden onder 
voorbehoud, dat de vervanger voldoet aan de voorwaarden gesteld aan de 
rijders van deze ren, mits voor de desbetreffende ren geldende 
voorschriften zich daartegen niet verzetten. 

VI Bij toepassing van het gestelde in lid V wordt het paard na het gaan door 
de finish de plaats in de volgorde van aankomst toegewezen alsof het 
ongeval niet heeft plaatsgevonden, mits het paard minstens het uitgewogen 
gewicht heeft gedragen. 

VII Alle bijzondere voorvallen aan de start meldt de Starter na afloop van de 
ren aan het Comité. 

VIII Rijders, die vertraging, dan wel een valse start veroorzaken worden door 
de Starter bestraft. 

IX Een kwalificatieproef voor Volbloeds en Arabische Volbloeds wordt bij 
slecht gedrag van een paard gevorderd. Nadat de proef met goed gevolg is 
afgelegd kan het paard opnieuw worden aangegeven voor deelname aan een 
ren. 

STARTEN UIT DE STARTBOXEN 
Artikel 27 
I Onmiddellijk nadat de paarden achter de startboxen zijn aangekomen, 

stellen de rijders hun paarden ongeveer 20 meter achter de startboxen op. 
Op het sein van de Starter begeven de paarden zich in de volgende 
volgorde naar de desbetreffende boxen, daarbij geassisteerd door de 
begeleiders van de paarden. 
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II Iedere trainer heeft het recht één helper bij de start aanwezig te doen 
zijn om te laten assisteren. Deze helpers staan onder leiding van de 
Starter en dienen zich onmiddellijk nadat de paarden van hun entrainement 
in de boxen zijn gegaan gezamenlijk te begeven naar een plaats, die hen 
van te voren wordt aangewezen en daar te blijven tot het laatste paard de 
finish is gepasseerd. 

III Wanneer een paard zich aan de start onvoldoende afgericht toont c.q. 
weigert de box in te gaan, wordt de trainer verantwoordelijk gesteld. In 
die gevallen straft het Comité de trainer en wordt het desbetreffende 
paard voor een startverbod voordragen, dit met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 50 van het Algemeen Wedstrijd Reglement. 

IV Wanneer een paard weigert de startbox in te gaan, verbiedt de Starter 
deelname aan de ren. Het paard wordt met inachtname van het bepaalde in 
artikel 50 van het Algemeen Wedstrijd Reglement door het Comité voor een 
startverbod bij de N.D.R. voorgedragen. 

V Nadat het laatste paard in zijn box is gegaan, maakt de Starter de 
rijders hierop attent door het heffen van zijn rode vlag, waarna hij 
onmiddellijk de start geeft door het laten openspringen van de voordeuren 
van de boxen, gevolgd door het neerslaan van de rode vlag zo gauw hij 
gezien heeft dat het ontsluitingsmechanisme van de boxen goed heeft 
gefunctioneerd. Zowel het heffen als het neerslaan van de rode vlag wordt 
nagevolgd door de Hulpstarter met de witte vlag. 

VI Wanneer de Starter merkt dat één of meer deuren niet of niet goed zijn 
geopend, houdt hij de rode vlag geheven c.q. heft weer ten teken dat de 
start "vals" is verklaard. De Hulpstarter met de witte vlag neemt de 
vlagsignalen over. 
Naast het vlagsignaal gegeven door de Hulpstarter worden de rijders zo 
mogelijk via de omroep en/of een geluidssignaal attent gemaakt op de 
valse start. Zij moeten onmiddellijk terugkeren naar de startplaats voor 
een herstart. 

STARTEN OP DE VLAG 
Artikel 28 
I Wanneer de Starter daartoe het sein geeft, verzamelen de rijders zich  

achter een circa 10 meter van de startlijn door palen afgebakende lijn. 
Vervolgens begeven zij zich naast elkaar op de hun toegewezen plaats in 
stap voorwaarts. De start wordt gegeven wanneer de paarden zich in stap 
voorwaarts bewegen. Zijn de paarden naar het oordeel van de Starter de 
startlijn te dicht genaderd zonder dat de start is gegeven, dan stuurt  
hij ze terug en laat ze opnieuw opstellen. De start wordt nooit gegeven 
wanneer de paarden reeds in galop zijn. 
Zijn de paarden onder de orders van de Starter, dan geeft hij geen andere 
mondelinge aanwijzingen dan aanwijzingen met betrekking tot de plaatsing 
van de paarden. 

II Wanneer een paard moeilijkheden veroorzaakt plaatst de Starter het aan de 
buitenkant en geeft het ten hoogste tweemaal een startkans. Wanneer hij 
hierin niet slaagt, geeft hij de start op een zodanige wijze dat de 
andere paarden niet benadeeld worden. 

III Voor hulp aan de start wordt slechts bij hoge uitzondering toestemming 
gegeven. Dit moet bij de aangifte van de paarden bij de Baancommissaris 
aangevraagd worden, die de aanvragen ter beslissing aan de Starter 
voorlegt. De Starter geeft in bijzondere gevallen toestemming, dat een 
paard wordt vastgehouden aan de start, dan wel zelf hiertoe opdracht 
geven. In dit geval moet het paard worden opgesteld, zoals bepaald in lid 
II. 

IV Iedere rijder moet onmiddellijk gevolg geven aan de aanwijzingen van de 
Starter en alles nalaten dat de start nadelig kan beïnvloeden, in 
bijzonder omdraaien, achterblijven en voortijdig zijn paard in draf of 
galop brengen. 
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 Overtredingen tegen deze bepalingen zijn strafbaar. 
V Wanneer de Starter gereed is voor het geven van de start geeft hij, door 

middel van het heffen van de rode vlag, de Hulpstarter, zoals bedoeld in 
artikel 25, lid III, het teken om de witte vlag te heffen. 

VI Het is de rijders verboden hun paard in galop te doen springen vóór het 
startsignaal is gegeven. Iedere rijder, die zich door te vroeg afspringen 
of op andere wijze een voordeel tracht te verschaffen, alvorens het teken 
tot afgaan is gegeven, dan wel door niet of langzaam afspringen tracht de 
start te beïnvloeden, wordt bestraft. 

VII Het teken tot afgaan bestaat uit het snel omlaag bewegen van de rode 
vlag. De Hulpstarter neemt dit teken over door snel omlaag bewegen van de 
witte vlag. 

HET GEDRAG TIJDENS DE REN 
Artikel 29 
I Hinderlijk, overmatig, dan wel ondoelmatig gebruik van de karwats is 

verboden. Het is verboden het paard gedurende de koers meer dan driemaal 
(3), licht aan te sporen, dit conform het bepaalde in lid III van dit 
artikel.  
Het daarnaast onderhands, met de handen aan de teugels, op de hals 
gebruiken van de karwats tijdens de koers, is toegestaan, mits dit 
bedoeld is ter correctie en niet als aansporing.   

II Tijdens de ren moet de karwats zodanig worden gehouden, dat andere 
deelnemers daarvan geen hinder kunnen ondervinden. 

III Bij meevoeren van de karwats mag deze niet in zijwaartse richting worden 
gehouden c.q. gehanteerd. 
Alleen 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 wordt 
bestraft. 
Wanneer door foutief hanteren c.q. houden van de karwats nadeel ontstaat 
voor een andere deelnemer en de rijder geen opzet of grove nalatigheid  
wordt verweten, wordt het paard teruggesteld achter het paard dat de 
hinder heeft ondervonden en wordt de rijder bestraft. 

IV Schreeuwen is verboden. 
V Wanneer in een ren een paard buiten de baan geraakt, wordt het 

uitgeschakeld. 
Wanneer het buiten de baan geraken moet worden geweten aan schuld of 
grove nalatigheid wordt de rijder bestraft. 
Het voortzetten van een ren met een paard dat buiten de baan is geraakt, 
is strafbaar. 

VI Het Comité straft de combinatie, die tijdens een ren een andere 
combinatie hindert, met terugstellen of uitschakelen en straft de rijder. 
De teruggestelde combinatie wordt in volgorde van aankomst geplaatst 
achter de gehinderde combinatie. Ingeval de gehinderde combinatie is 
ingehouden, gevallen of uitgeschakeld als gevolg van het hinderen wordt  
het paard van de combinatie, die de hinder heeft veroorzaakt,  
uitgeschakeld. 

VII Het is een rijder verboden op welke wijze dan ook: 
a. gevaarlijk te rijden; 
b. te veranderen van spoor zonder voldoende voorsprong te hebben; 
c. een opening te forceren; 
d. onvoldoende afstand te houden van een voorliggende combinatie, 

waardoor deze hiervan hinder ondervindt; 
e. zich tegenover een andere deelnemer of zijn paard onbehoorlijk te 

gedragen. 
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VIII a. Tot 100 meter na de start is iedere rijder verplicht zijn spoor te 
houden gelijk aan de positie van de startboxnummers. 

b. Na de laatste bocht bij het ingaan van de laatste rechte lijn zijn 
de rijders, die zich aan het hoofd bevinden -dat wil zeggen geen 
ander paard in rechte lijn voor zich hebbend- en zij die gedurende 
de laatste rechte lijn aan het hoofd komen, verplicht om -wat ook 
hun voorsprong is- hun richting in rechte lijn evenwijdig aan de 
reling te houden, teneinde het voorbijgaan van de rijders, die hen 
volgen niet te hinderen. Dit voorbijgaan kan zowel buitenom als 
binnendoor, mits voldoende ruimte aanwezig is, geschieden. 

IX Wanneer meerdere paarden van één eigenaar of een combinatie van eigenaren 
aan een ren hebben deelgenomen en één van de paarden wordt uitgeschakeld 
krachten één van de bepalingen in dit artikel, kan het Comité alle 
paarden van deze eigenaar of combinatie van eigenaren uitschakelen. 

DE AANKOMST 

ALGEMEEN 
Artikel 30 
I De Rechter van Aankomst stelt de volgorde van aankomst vast. 

Het paard waarvan de neus het eerst de finish bereikt is het 
eerstaankomende paard, het daaropvolgende tweede en zo vervolgens. 
De rechter van aankomst stelt zo mogelijk de plaatsing van elk paard 
vast. 

II De uitspraak van de Rechter van Aankomst wordt pas definitief, nadat het 
Comité deze heeft bevestigd. 

III In zijn uitspraak geeft de Rechter van Aankomst aan op welke wijze de 
winnaar heeft gewonnen. De daarvoor te hanteren uitdrukkingen zijn: 
a. handgalop; 
b. gemakkelijk; 
c. zeker; 
d. na strijd; 
e. na hevige strijd. 
Hij geeft tevens de afstanden tussen de paarden, welke kunnen zijn: 
a. aantal lengten; 
b. driekwart lengte; 
c. halve lengte; 
d. halslengte; 
e. hoofdlengte; 
f. neuslengte; 
g. minder dan een neuslengte. 

IV De Rechter van Aankomst laat de nummers in de door hem vastgestelde 
volgorde opschrijven en deelt deze onmiddellijk aan het Comité en de 
weger mede. De uitspraak van de Rechter van Aankomst moet als voorlopige 
uitslag onmiddellijk algemeen bekend worden gemaakt en zoveel paarden 
bevatten als er geldprijzen zijn.  

 De Rechter van Aankomst draagt er zorg voor, dat de voorlopige uitslag 
 in het uitslagenbord wordt geplaatst.    
V Wanneer de Rechter van Aankomst het nodig oordeelt, schort hij zijn 

beslissing op tot hij kennis heeft genomen van de fotografische opname 
van de aankomst. In dat geval wordt op het bord van aankomst de 
mededeling "foto" geplaatst. Het resultaat van de foto wordt door de 
Rechter van Aankomst als zijn uitspraak medegedeeld, nadat minstens twee 
leden van het Comité zich daarmee hebben verenigd. 
Ingeval de Rechter van Aankomst geen waarneembaar verschil tussen 
bepaalde paarden, die voor een prijs in aanmerking komen heeft kunnen 
vaststellen en ook de foto geen uitsluitsel geeft, beslist hij dat deze 
paarden gelijk zijn aangekomen (dead heat). 
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De foto wordt aan het publiek getoond op een daartoe voor een ieder goed 
bereikbare plaats. 
Wanneer een technische storing of door andere oorzaken geen opname 
beschikbaar is, handhaaft de Rechter van Aankomst zijn uitspraak, zoals 
ingevolge het bepaalde in lid I vastgesteld, ongewijzigd. 

VI De N.D.R. is te allen tijde bevoegd, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek 
van de Rechter van Aankomst, dan wel wegens het indienen van een klacht 
op grond van het bepaalde in artikel 57 lid I, H. onder b. van het 
Algemeen Wedstrijd Reglement de volgorde te wijzigen, ingeval een 
vergissing onomstotelijk is komen vast te staan. 

GELIJKE AANKOMST (DEAD HEAT) 
Artikel 31 
I Bij gelijke aankomst delen de eigenaren de prijzen op de volgende wijze: 

a. bij gelijke aankomst van twee paarden voor de eerste prijs, de 
eerste en tweede prijs; 

b. bij gelijke aankomst van drie paarden voor de eerste prijs, de 
eerste, tweede en derde prijs; 

c. bij gelijke aankomst van twee paarden voor de tweede prijs, de 
tweede en derde prijs; 

d. bij gelijke aankomst van drie paarden voor de tweede prijs, de 
tweede, derde en vierde prijs. 

Bij gelijke aankomst voor de derde en vierde prijs en voor zover van 
toepassing de vijfde en zesde prijs geschiedt de verdeling op 
overeenkomstige wijze. 

II Het bedrag, dat volgens het bepaalde in lid I aan eigenaren bij gelijke 
aankomst toekomt, geldt als maatstaf voor de berekening van de door de 
paarden gewonnen geldprijzen. 

III Wanneer bij gelijke aankomst onder de te verdelen prijzen een ereprijs 
beschikbaar is en de eigenaren zelf niet tot een akkoord kunnen komen, 
beslist het lot. Een lid van het Comité trekt het lot. 

IV Bij de waardering van de getoonde prestaties gelden alle paarden, die bij 
gelijke aankomst als winnaar, of op één van de volgende plaatsen zijn 
binnengekomen als winnaar of geplaatste paarden. 

HET VASTSTELLEN VAN DE DEFINITIEVE UITSLAG 
Artikel 32 
I Het Comité stelt de definitieve uitslag vast. Alvorens daartoe over te 

gaan zal het: 
a. een eventueel noodzakelijk geacht onderzoek hebben ingesteld; 
b. een door een deelnemer ingediende klacht hebben behandeld; 
c. er zich van hebben overtuigd, dat zich aan de start geen 

onrechtmatigheden hebben voorgedaan, die tot uitschakeling van een 
paard leidt; 

d. er zich van hebben overtuigd, dat zich bij het inwegen van rijders 
geen onregelmatigheden hebben voorgedaan, die tot uitschakeling van 
het paard leidt; 

e. kennis hebben genomen van de uitspraak van de Rechter van Aankomst. 
II       Na het vaststellen van de definitieve uitslag wordt de Rechter van 

      Aankomst hiervan in kennis gesteld. Hij draagt er zorg voor dat: 
a. na zich te hebben overtuigd van de juistheid van de gegevens op het 

bord van aankomst de rode vlag wordt verwijderd; 
b. de totalisator de uitslag krijgt medegedeeld; 
c. de uitslag aan het publiek door middel van de omroep bekend wordt 

gemaakt; 
d. de tijdopnemer de uitslag met alle daarbij behorende gegevens op 

schrift stelt. 
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SCHAAL VAN GEWICHTEN VOOR VLAKKEBAANRENNEN 

(ENGELSE VOLBLOEDPAARDEN) 
 
afst. lft der mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 
 paarden 
t/m  2       48 49½ 51 52½ 
1400 m 3 54 54½ 55 56 57 58 59 60 61 62 
  4 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

ouder 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
 
t/m  3 53 53½ 54 55 56 57 58 59 60 61 
1800 m 4 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

 ouder 62½ 62½ 62 62 62 62 62 62 62 62 
 
t/m  3 52½ 53 53½ 54½ 55½ 56½ 57½ 58½ 59½ 59½ 
2000 m 4 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
  ouder 63½ 63 62½ 62 62 62 62 62 62 62 
 
t/m  3 52 52½ 53 54 55 56 57 58 59 59 
2400 m 4 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
  ouder 64 63½ 63 62½ 62 62 62 62 62 62 
 
t/m  3 51½ 52 52½ 53½ 54½ 55½ 56½ 57½ 58½ 58½ 
2800 m 4 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
  ouder 64½ 64 63½ 63 62½ 62 62 62 62 62 
 
t/m  3 51 51½ 52 53 54 55 56 57 58 58 
3200 m 4 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
  ouder 65 64½ 64 63½ 63 62½ 62 62 62 62 
 
t/m  3 50½ 51 51½ 52½ 53½ 54½ 55½ 56½ 57½ 57½ 
3600 m 4 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
  ouder 65½ 65 64½ 64 63½ 63 62½ 62 62 62 
 
In rennen voor paarden van gelijke leeftijd is het normale gewicht voor 
hengsten: voor 2-jarigen, 56 kg; voor 3-jarigen en ouder, 58 kg 



 20

SCHAAL VAN GEWICHTEN VOOR VLAKKEBAANRENNEN (ARABISCHE 
VOLBLOEDPAARDEN) 
 
afst.  lft der mrt apr mei juni juli aug sept okt nov 
  paarden 
 
t/m  4  58 58½ 59 59½ 60 60½ 61½ 62 62 
1400 m  ouder  62 62 62 62 62 62 62 62 62 
 
t/m  4  57 57½ 58 58½ 59 59½ 60 60½ 61 
1800 m  ouder  62 62 62 62 62 62 62 62 62 
  
t/m  4  56½ 57 57½ 58 58½ 59 59½ 60 60 
2000 m  ouder  62 62 62 62 62 62 62 62 62 
 
t/m  4  56 56½ 57 58 58½ 59 59½ 60 60 
2400 m  ouder  62 62 62 62 62 62 62 62 62 
 
t/m  4  55½ 56 56½ 57 57½ 58½ 59 59½ 60 
2800 m  ouder  62 62 62 62 62 62 62 62 62 
 
t/m  4  55 55½ 56 57 57½ 58 59 59½ 60 
3200 m  ouder  62 62 62 62 62 62 62 62 62 
 
t/m  4  54½ 55 55½ 56 57 57½ 58½ 59 60 
3600 m  ouder  62 62 62 62 62 62 62 62 62 

  

 


