
OB 16 
 
Algemeen 
 
Onderzoek verboden stoffen 
 
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief 
bevonden: 
Maart: Romanesque, Versus As 
 
Dopingcontrole 
Groningen 15 april: geen afnames 
Alkmaar 16 april: Flash Greenwood 
 
Stamboek 
 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN 
(HARDDRAVERS) 
NL180006 Lexington Renka, bruine hengst, geb. 5 maart 2018, v. Classic Photo u. Crown's Dream v. 
Gigant Neo. Fokker R.C.M. Knipscheer te Dronten. 
NL180007 Lexther, bruine hengst, geb. 22 maart 2018, v. Caen Oldeson u. Zanilli Toscana v. Pim 
Wielinga. Fokker A.J.M. Teurlings te Schiedam. 
NL180008 Lozano Renka, bruine hengst, geb. 6 april 2018, v. Creatine u. Ellen C Renka v. Saxo de 
Vandel. Fokker R.C.M. Knipscheer te Dronten. 
NL180009 Love Rhythm Flevo, bruine hengst, geb. 25 maart 2018, v. SJ's Caviar u. Cancan Rhythm 
v. Andover Hall. Fokkers mw. T. Terpstra te Stadskanaal, S. Iwema te Eenrum en mw. T.J. Iwema te 
Eenrum. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
DK090007 Star Dirt, zwartbruine ruin, geb. 23 mei 2009, v. Dream Vacation u. Fanta Dirt v. Texas. 
Eig. Stal De Groningers, Noordwijk. 
F090197 Vadim du Clos, bruine ruin, geb. 7 mei 2009, v. Joker de Rozoy u. Nymphe du Clos v. 
Fripon Rose. Eig. G. de Jong, Wolvega. 
 
GESTORVEN 
NL130117 Grandiosa 
NL950481 Mercedes Star 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
NL140098 Hilde KB 
NL140157 Howimeturmother 
NL150061 Ichigo Energy 
 
VERANDERD IN RUIN 
NL150099 Illimani Montana 
 
NAAMGEVING 
NL160112 J16, v. Timoko u. Nedra di Quattro, wordt: Jaimy Fox 
NL160113 J17, v. Timoko u. L'amour Toujours, wordt: James Moko 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Elisa, t.l.v. Drafsport Lehmann, Koekange. (Duitsland) 
Fame Boko, t.l.v. Boko Stables Holland B.V., Zaanstad. (Zweden) 
Heinz Heino, t.l.v. Union Stable, Eksaarde. (Belgie) 
Moulin Rouge, t.l.v. Newport Breeding BV, Amsterdam. (Duitsland) 
Valentina Wind, t.l.v. Panamera Racing, Tappernoje. (Denemarken) 
Viperio TF, t.l.v. Drafsport Lehmann, Koekange. (Duitsland) 



 

Verkocht 
Cassari, A. van Rijn, Katwijk aan Stal De Groningers, Noordwijk 
Gear Up TF, C. Spee, Voerendaal aan v.o.f. Consultancy Solutions, Venray voor een half 
deel. Het paard zal gaan lopen op naam van C. Spee 
Ge Temmes, Stal Van Nierop, Monster aan Stal Aventura, Nootdorp 
Jamboree Renka, G. Molhoek, Uithoorn aan C. Hetteling, Groenveld voor een half deel. Het 
paard zal gaan lopen op naam van G. Molhoek 
Kokomo Harley, C.W. Siersema, Doezum aan Hendriks Trucks, Amersfoort 
 
Sport 
 
Bestraffingen 
 
Groningen, 15 april 2018 
Geen bestraffingen. 
 
Alkmaar, 16 april 2018 
Koers  6 
De leerling-pikeur Finn Verkaik, rijder van het paard Dreamline Promise, is bestraft met een 
te voet stelling van twee (2) wedstrijddagen wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 
VIIe D.W.R. (veranderen van lijn zonder voldoende voorsprong). Deze straf zal op 30 april en 
6 mei 2018 ten uitvoer worden gelegd. 
 
Renwezen 

RIJPROEF DUINDIGT  maandag 28 mei 2018. 

28 mei 2018 bestaat er de gelegenheid om op Duindigt een rijproef af te 
leggen tot het verkrijgen een rijvergunning als amatrice/amateur alsmede 
leerlingjockey. Aanvang 13.00 uur. 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 20 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  
Rensport@ndr.nl 
 
onder vermelding van naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, naam van het paard 
waarmee de rijproef zal worden afgelegd alsmede voorzien van een handtekening 
van een beroepstrainer, die van oordeel is dat de kandidaat voldoende ervaring in 
de training heeft opgedaan om een rijproef te kunnen afleggen 
 
Een kandidaat kan alleen slagen wanneer beide onderdelen voldoende zijn 
beoordeeld. 
Bij het onvoldoende afleggen kan desgewenst een herexamen worden afgelegd. 
Een eerder afgelegde rijproef voor een vergunning voor één dag als zogenaamde 
“gelegenheidsrijder” geldt niet voor de mogelijke afgifte voor een vergunning conform 
de reglementen van de NDR. 
Een rijproef kan maximaal 4x zonder goed gevolg worden afgelegd. 
 
Deelnemers die nog geen rekening courant bij de N.D.R. hebben dienen het 
examengeld van € 70,- op de examen dag contant te voldoen. 
 
 


