
OB 17 

 
Algemeen 

 
Koningsdag kantoor NDR 
Op 27 april zal het kantoor gesloten zijn. 
 
Kortebaan wedstrijdreglement 
Het Kortebaan Wedstrijdreglement en bijbehorende OB-1 publicatie voor 2018 zijn te 
raadplegen op de website van de NDR (Downloads). 
Naast de benodigde wijzigingen aangaande het vastgestelde maximum deelnemers van 24 
paarden en de benodigde wijzigingen hiervoor met betrekking tot de loting, inhoudelijke 
wijzigingen in de volgende artikelen: 19 - lid IX, 21- lid VI, 23 - lid I 
 
Onderzoek verboden stoffen 
 
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief 
bevonden: 
Maart: Chronos du Lude, Ultimo du Douet, Fury di Mucho, Drogba Apache, Cocktail du 
Biwetz, Hind Beuckenswyk 
April: Ultras As, Femke Schermer 
 
Dopingcontrole 
Wolvega 18 april: Hadine, Cristal des Hayes, Edgar Flevo, Urbanio, Cameleon, Ustin de 
Littry, General Lee, Hayehwatha 
Duindigt 22 april: geen afnames 
 
Opgenomen in het register van deelnemers 
59211 M. de Bruin, Rockanje 
59212 R. Seganti, Bant 
 
Stamboek 
 
Verkocht 
Curtis Somolli, R. Brinkman, Stavoren aan Stal Wonderful, Nietap 
Fakir Oldeson, R.T. de Vlieger, Zwaanshoek aan Thiele Vis, IJmuiden 
Generaal Bianco, Merwestaal Moerdijk BV, Moerdijk aan M. de Bruin, Rockanje 
Gipsy Occagnes TF, P. Joyeux, F-Occagnes aan Stal Payday, Almere 
Indian Fanatic, S.R.J. Snijder, Alkmaar aan Stal Amsterdam, Schagen 
Iron Fox, Stal Rolls Roy, Zwanenburg aan J.H. Janssen, Molkwerum 
Jaden Moko, Stal Rolls Roy, Zwanenburg aan J.H. Janssen, Molkwerum 
 
Sport 
 
Bestraffingen 
 
Wolvega, 18 april 2018 
 
Koers 2 



Pikeur Cees Kamminga, rijder van het paard Croatie d’Amour, is bestraft met boete van 125,- 
euro wegens overtreding van het bepaalde in artikel DWR 36 36 Ia. (overmatig gebruik van 
de zweep) 
 
Duindigt, 22 april 2018 
 
Koers  4 
Pikeur Patrick de Haan, rijder van het paard Gento, 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  8 
Pikeur Bryan Vader, rijder van het paard Dream Women, is bestraft met een boete van  
€ 50,- wegens overtreding van het bepaalde in artikel 33 VII D.W.R. (veroorzaken van een 
valse bandenstart). 
 
Koers  9 
Pikeur Bryan Vader, rijder van het paard Haya Alki, is bestraft met een boete van € 50,-  
wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 IX D.W.R. (niet houden van de binnenzijde 
met een aan de leiding gaand paard). 
 
Renwezen 
Algemeen 

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 
 


