
 
 
OB 49 
 
Vereniging NDR 
Regio West  
secretariaat:  Helmkade 28-B 
1901 BM Castricum 
tel. 0251-657521 
Convocatie voor een ledenvergadering Regio West  
Datum: maandag 18 december 2017, aanvang 20:00 uur 
Locatie: Drafcentrum Alkmaar, VIP-ruimte 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering d.d. 16 mei 2016 
4. Stand van zaken rond de verkoop van Duindigt 

Terugkoppeling door onze Ledenraadsleden  
5. W.v.t.t.k. 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 
 
REGIOVERGADERING MIDDEN 
 
Vrijdag 15 december 2017 om 20.00 uur 
Businessclub Duindigt. 
 

1. Opening 
2. Mededelingen/ingekomen stukken 
3. Verslag vergadering 28 mei 2017. 

Mogelijk verschuiven i.v.m. gezamenlijke vergadering met Afd. Rensport 
4. Bespreking algehele situatie m.b.t. verkoop Draf- en Renbaan Duindigt 
5. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 
6. Sluiting 

 
Vragen/opmerkingen/aanmelding en of afmelding naar 
vermiddenndr@gkoop.nl 
 
Algemeen 
 
Eigenaartrainer cursus draf- en rensport  
 
Bij voldoende inschrijvingen zal er op onderstaande data een cursus eigenaar-trainer draf- en rensport 
worden georganiseerd. 
Deze is bestemd is voor toekomstige eigenaar/trainers van dravers en volbloeds en voldoet aan het 
gestelde in artikel 30 lid d van het Deelnemers Reglement van de Stichting NDR.  
De minimumleeftijd om voor een vergunning in aanmerking te komen is 18 jaar. 
De cursus wordt afgesloten met een certificaat. 
 
Inhoud cursus: 

 Reglementenkennis 



 Harnachement (theorie en praktijk) 
 Anatomie / Ziekteleer 

 
Cursusduur: 
4 zaterdagen 
De volgende data zijn gepland: 3, 10, 17 en 24 (examen) februari 2017. 
 
Cursusprijs: 
€ 425,- 
 
Aanmelden: 
via e-mail:  v.kribbe@ndr.nl  
o.v.v.:  naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. 

 
Onderzoek verboden stoffen 
 
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief 
bevonden: 
November: Bleuet d’Airou, Mr Blitzer Byd, Idine, Ivanhoe Charisma, Noble Dolly, Joffshore 
Vrijthout, Dietje Labelle 
 
Dopingcontrole 
Wolvega 1 december: Heres Beuckenswijk, Baladin Williams, Harryet Hazelaar, Jackpot 
Vrijthout, Broadwell, Cyrus d’Alba, Truman Dairpet, Helena di Quattro 
 
Opgenomen in het register van deelnemers 
57460 P.C. Swaak, Valburg 
58665 W. Freykamp, D-Dinslaken 
59130 Schreuder Natuurgeneeswijzen, Baarn 
 
Stamboek 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN 
(HARDDRAVERS) 
NL170140 Keep the change, bruine merrie, geb. 5 mei 2017, v. Prodigious u. Make my day pay v. 
Atas Fighter L. Fokker A. Zaman te Heiloo. 
NL170141 Kelsa Europoort, bruine merrie, geb. 14 maart 2017, v. Ufo Kievitshof u. Promise 
Groenhof v. Donerail. Fokker J.R. van der Hout te Naaldwijk. Eig. J.A. Dijkxhoorn te Leidschendam. 
NL170142 Kinetic Heyday, bruine merrie, geb. 1 april 2017, v. Russel November u. Uniek Buitenzorg 
v. SJ's Photo. Fokker Stal Westfriesedijk te Oudesluis. 
NL170143 Kylian Dairpet, bruine hengst, geb. 25 april 2017, v. Mister J.P. u. Daisy Dairpet v. Udo de 
Castelle. Fokker R.P. Pojasek, Moulay. 

 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F130100 Daisy Dairpet, bruine merrie, geb. 11 april 2013, v. Ludo de Castelle u. Utah des Vents v. 
Kerido du Donjon. Eig. R.P. Pojasek, Moulay. 
F150017 Famous Hope, bruine ruin, geb. 23 april 2015, v. Singalo u. Ambitious Life v. Let's Go 
Along. Eig. P.C. Swaak, Valburg. 
BL150016 Lannoo EV, donkerbruine merrie, geb. 16 april 2015, v. Boardwalk Hall u. La Tronchienne 
v. Blue Track. Eig. J.C.J. de Leij, Meer. 
F090192 Verseau Blue, vos ruin, geb. 5 april 2009, v. Nijinski Blue u. Hafsa Blue v. Bon Vivant. Eig. 
Holland TTS BV, Hoorn. 

 
GESTORVEN 
NL140101 Harm Charisma 
NL950687 Make my day pay 
NL960638 New Deal 
NL000394 Superstitious 



 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
F110128 Bali d'Urfist 
NL080083 Blanc le Blanc 
NL110163 Ebony Indian 
D120051 Forever Kievitshof 
NL130085 Get Ready 
NL130176 Gota Greenwood 
NL150057 Ilias Beemd 
F040084 Quito Besnot 
NL040163 Wendy Dean 
DK110001 Wonnightstand 
NL060368 Zest for life 
 
NAAMGEVING 
NL170115 K19, v. Bird Parker u. River de l’Iton, wordt:Kefir de l’Iton 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Floor Charisma, t.l.v. W. Köhler, Mossbrunn. (Oostenrijk) 
Gigi Boko, t.l.v. Stal Black Jack, Weeze. (Duitsland) 
Gilbert Boko, t.l.v. Boko Stables Holland B.V., Zaanstad. (Zweden) 
Hertogin Fanatic, t.l.v. H. Buyl, Asse. (Belgie) 
Zodiaco As, t.l.v. Stal Monjoi, Kortrijk. (Belgie) 

 
Verkocht 
Bella Donna, B. Krom, Ulvenhout aan A. Zaman, Heiloo 
Charlotte W, Ironman Stables BV, Nederhorst den Berg aan G. Molhoek, Uithoorn 
Jack Trixton, H. Glas, Goutum aan J. Zijlstra, Burgum 
Jamboree Renka, R.C.M. Knipscheer, Dronten aan G. Molhoek, Uithoorn 
Jenna Transs R, K. Redder, Staphorst aan W. Freykamp, D-Dinslaken 
Jesse Schermer, Stal Schermer, Ursem aan Ecurie le Triomphe, Leiden 
Jorick W, mw. W.E.B. de Wolff, Blauwhuis aan T.M. Gooyer, Heemskerk 
Jowie Joe, J.A. Glas, Diever aan Schreuder Natuurgeneeswijzen, Baarn 
Make my pay day, B. Krom, Ulvenhout aan A. Zaman, Heiloo 
Vivien Gar, Ironman Stables BV, Nederhorst den Berg aan P.P. Aleman, Hoek van Holland 
 
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid 
IV Deelnemersreglement) 
NL110065 Erik Hulzebosch 
 
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid 
IV Deelnemersreglement) 
NL110065 Erik Hulzebosch 
 
Sport 

KLASSIEKE DRAVERIJEN VOOR DE J-JAARGANG 
 

JONKERPRIJS J - 2018 
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten en ruins, die in 2016 geboren zijn. 
Afstand 1609 m. Met autostart. Inschrijvingen gesloten. 
Minimaal gegarandeerde dotering € 8.800 (4.000, 2.000, 960, 640, 400 en 10% fokpremie) 
 
Overige bepalingen. 
 
Kwalificatie:  



Van de aangegeven paarden kwalificeren zich: 
1. De 12 paarden met het op het moment van vooraangifte hoogste belastbaar bedrag. Als het belastbaar bedrag van          
twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km-tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen verschil     
gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot. 
2. Van de overige de 4 paarden, die de snelste kilometertijd hebben gelopen. Als de km-tijd van twee of meer             
paarden gelijk is, is het paard met het hoogste belastbaar bedrag gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot. 
   
Startposities: 
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste belastbaar bedragen; 
tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de resterende startposities. 
 
Inleggelden: 
1e inleggeld €   50 op 1 januari 2018 
2e inleggeld € 100 op 1 maart 2018 
3e inleggeld € 100 op 1 mei 2018 
4e inleggeld € 230 op de datum van de vooraangifte 
 

JOFFERPRIJS J 
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2016 geboren zijn. 
Afstand 1609 m. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.  
Minimaal gegarandeerde dotering € 8.800 (4.000, 2.000, 960, 640, 400 en 10% fokpremie) 
 
Overige bepalingen.  
Voor kwalificatie, startposities en inleggelden zie onder Jonkerprijs 
 

DERBY DER TWEEJARIGEN J - 2018 
De Productendraverij gaat vanaf  2018 verder als “Derby der Tweejarigen”. Voor deze koers zullen aparte 
inlegrondes gelden. De Jonker- en Jofferprijs geldt vanaf  2018 niet meer als kwalificatie voor de Derby der 
Tweejarigen. 
 
Uitschrijving: 
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2016 geboren zijn. 
Afstand 1609 m. Met autostart. Alle in 2016 geregistreerde paarden zijn ingeschreven. 
 
Minimaal gegarandeerde dotering € 16.500 (7.500, 3.750, 1.800, 1.200, 750 en 10% fokpremie) 
Tevens zal er sierdeken beschikbaar worden gesteld en ereprijzen voor de eigenaar, rijder en trainer van het 
winnende paard. 
 
Baan: Nog nader te bepalen 
Datum: November of december 2018 
 
Kwalificatie:  
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich: 
1. De 12 paarden met het op het moment van vooraangifte met hoogste werkelijke winsom. Als de werkelijke 

winsom van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km-tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor 
geen verschil gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot. 

2. Van de overige de 4 paarden, die de snelste kilometertijd hebben gelopen. Als de km-tijd van twee of meer 
paarden gelijk is, is het paard met het hoogste werkelijke winsom gekwalificeerd. In derde instantie beslist het 
lot. 

 
Startposities: 
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste werkelijke winsom; 
tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de resterende startposities. 
 
Inleggelden: 
1e inleggeld  € 100,00 op 1 februari 2018 
2e inleggeld  € 200,00 op 1 april 2018    
3e inleggeld  €   50,00 op de datum van de vooraangifte. 



 
Bonus: 
Indien de winnaar van de Derby der Tweejarigen in 2018 ook de open Derby wint in 2019 en de Derby der 
Vierjarigen in 2020, ontvangt de eigenaar een bonus van € 25.000. Deze bonus wordt uitbetaald aan de eigenaar 
waarvoor het paard de Derby der Vierjarigen loopt en zal niet worden opgenomen in de werkelijke of belastbare 
winsom van paard. 
 

SWEEPSTAKES HENGSTEN EN RUINS J - 2019 
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten en ruins, die in 2016 geboren zijn.  
Afstand afhankelijk van de baan 2300 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.  
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden 
opgenomen. 
 
Overige bepalingen. 
 
Kwalificatie:  
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich: 
1. De 12 paarden met het op het moment van vooraangifte hoogste belastbaar bedrag. Als het belastbaar bedrag van 
twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km-tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen verschil 
gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot. 
2. Van de overige de 4 paarden, die de beste kilometertijd hebben gelopen. Als de km-tijd van twee of meer            
paarden gelijk is, is het paard met het hoogste belastbaar bedrag gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot.  
 
Indien meer dan zestien paarden worden aangegeven, worden maximaal twee reserve paarden aangewezen.  
 
Reserve paarden: 
Als eerste reserve wordt het paard aangewezen, dat van de niet gekwalificeerde paarden het hoogste belastbaar 
bedrag heeft; bij een gelijk belastbaar bedrag is de beste km-tijd doorslaggevend en in derde instantie beslist het lot.  
Als tweede reserve wordt het paard aangewezen, dat van de niet gekwalificeerde paarden de beste km-tijd heeft 
gelopen; bij een gelijke km-tijd is het hoogste belastbaar bedrag doorslaggevend en in derde instantie beslist het lot. 
 
Startposities: 
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste belastbaar bedragen; 
tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities. 
 
Winnaar Sweepstakes startgerechtigd in Derby: 
De winnaar van de Sweepstakes H/R is startgerechtigd in de Derby. 
Het paard loot mee in het tweede gelid. 
Het paard kan via de Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Derby 
 
Inleggelden: 
1e inleggeld €   15 op 1 januari 2018 
2e inleggeld €   35 op 1 maart 2018 
3e inleggeld €   50 op 1 juli 2018 
4e inleggeld €   80 op 1 januari 2019 
5e  inleggeld € 120 op 1 maart 2019 
6e  inleggeld € 230 op de datum van de vooraangifte 
 

SWEEPSTAKES MERRIES J – 2019 
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2016 geboren zijn.  
Afstand afhankelijk van de baan 2300 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.  
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden 
opgenomen. 
 
Overige bepalingen.  
Voor kwalificatie, startposities en inleggelden zie onder Sweepstakes hengsten en ruins 
 
Winnaar Sweepstakes Merries startgerechtigd in Derby of Merrie Derby: 



De winnaar van de Sweepstakes Merries is startgerechtigd in de Derby of in de Merrie-Derby. 
Het paard loot mee in het tweede gelid in naar keuze Derby of Merrie-Derby. 

Indien het paard start in de Derby Selectie kan het paard niet meer starten in de Merrie-Derby. 
Het paard kan via de Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Derby 
 
Indien het paard start in de Merrie-Derby Selectie kan het paard niet meer starten in de Derby. 
Het paard kan via de Merrie-Derby Selectie een plaats veroveren in het eerste gelid van de Merrie-Derb 

MERRIES-DERBYSELECTIE J - 2019 
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2016 geboren zijn en op het moment van vooraangifte nog 
startgerechtigd in de Derby. De draverij zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of meer vooraangiftes. 
Bij minder dan 16 vooraangiften zal er één afdeling worden verreden. 
Afstand afhankelijk van de baan 2000 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten. 
 
Overige bepalingen: 
Paarden die voor deze draverij worden aangegeven zijn niet startgerechtigd in de Derby en de Derbyselectie. De 
paarden worden verdeeld met een volgens hun kilometertijden evenwichtige verdelingen over de afdelingen.  
 
Indeling: 
    a. bij 16 t/m 24 vooraangiften 2 afdelingen; 
    b. bij 25 t/m 36 vooraangiften 3 afdelingen. 
    enz. 
 
Startpositie: 
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de beste  km-tijden; tussen de 
overige paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities. 
 
Inleggeld:  
geen 
 
 

DERBYSELECTIE J - 2019 
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2016 geboren zijn en op het moment van 
vooraangifte nog startgerechtigd in de Derby. De draverij zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of 
meer vooraangiftes. Bij minder dan 16 vooraangiften zal er één afdeling worden verreden. 
Afstand afhankelijk van de baan 2000 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten. 
 
Overige bepalingen: 
De paarden worden verdeeld met een volgens hun kilometertijden evenwichtige verdelingen over de afdelingen.  
 
Indeling:   
    a. bij 16 t/m 24 vooraangiften 2 afdelingen; 
    b. bij 25 t/m 36 vooraangiften 3 afdelingen. 
Enz. 
 
Startpositie: 
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de beste  km-tijden; tussen de 
overige paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities. 
 
Inleggeld:  
geen 
 

DERBY J - 2019 
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2016 geboren zijn.  
Afstand afhankelijk van de baan 2600 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. 
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden 



opgenomen. 
 
Overige bepalingen. 
  
Kwalificatie: 
Er kunnen maximaal 16 paarden starten. 
Startgerechtigd zijn: 
De winnaars van alle afdelingen van de Derbyselectie en de winnaar van de Sweepstakes H/R en Sweepstakes 
Merries zijn startgerechtigd. De overige worden gerangschikt in volgorde van plaatsing in de Derbyselecties, bij 
gelijke plaats volgens totaaltijd, als dat ook gelijk is volgens hoogste belastbaar bedrag en in vierde instantie 
volgens het lot om eventueel nog beschikbare plaatsen te kunnen innemen. 
 
In de Derbyselectie uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de Derby deelnemen. 
Dit geldt niet voor de winnaar van de Sweepstakes H/R en Sweepstakes Merries. 
 
Startposities:  
De startposities worden na de Derbyselectie bepaald.  
 
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden die het best zijn geplaatst in de 
derbyselectie koersen. Bij een dead-heat is het paard gekwalificeerd met het hoogste belastbare bedrag. In tweede 
instantie wordt onderscheid gemaakt tussen de paarden met gelijke plaats op grond van de totaaltijden in de 
derbyselectie koersen. In derde instantie zijn de paarden met de hoogst belastbare bedrag gekwalificeerd en in 
vierde instantie beslist het lot. Tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven 
startposities. 
 
Inleggeld: 
1e inleggeld €   50 op 1 januari 2018 
2e inleggeld €   50 op 1 maart 2018 
3e inleggeld €   50 op 1 mei 2018 
4e inleggeld €   75 op 1 juli 2018 
5e  inleggeld €  75 op 1 september 2018 
6e  inleggeld €  75 op 1 november 2018 
7e  inleggeld €  75 op 1 januari 2019 
8e  inleggeld € 100 op 1 maart 2019 
9e  inleggeld € 100 op 1 mei 2019 
10e  inleggeld € 100 op 1 juli 2019 
Vooraangifte Derby € 900 
De eerste 10  inleggelden zijn ook voor de Merrie-Derby en het Kampioenschap der Vierjarigen. 
 
Prijzengeld: 
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Derby worden toegevoegd: 
65 % van de eerste tien inleggelden Derby 

 
MERRIE-DERBY J - 2019 
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2016 geboren zijn. 
Afstand afhankelijk van de baan 2600 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. 
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst  belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden 
opgenomen. 
 
Overige bepalingen. 
Paarden die voor deze draverij worden aangegeven zijn niet startgerechtigd in de Derby. 
 
Kwalificatie: 
Er kunnen maximaal 16 paarden starten. 
Startgerechtigd zijn: 
De winnaars van alle afdelingen van de Merrie-Derbyselectie en winnaar van de Sweepstakes Merries zijn 
startgerechtigd. De overige worden gerangschikt in volgorde van plaatsing in de Merrie-Derby-selecties, bij gelijke 
plaats volgens totaaltijd, als dat ook gelijk is volgens hoogste belastbaar bedrag en in vierde instantie volgens het lot 



om eventueel nog beschikbare plaatsen te kunnen innemen. 
 
In de Merrie-Derbyselectie uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de Merrie-Derby deelnemen. 
Dit geldt niet voor de winnaar van de Sweepstakes Merries. 
 
Startposities:  
De startposities worden na de Merrie-Derbyselectie bepaald.  
 
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden die het best zijn geplaatst in de 
merrie-derbyselectie koersen. Bij een dead-heat is het paard gekwalificeerd met het hoogste belastbare bedrag. In 
tweede instantie wordt onderscheid gemaakt tussen de paarden met gelijke plaats op grond van de totaaltijden in de 
merrie-derbyselectie koersen. In derde instantie zijn de paarden met de hoogst belastbare bedrag gekwalificeerd en 
in vierde instantie beslist het lot. Tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de 
overgebleven startposities. 
 
Inleggeld: 
1e t/m 10e inleggeld: zie Derby; 
Vooraangifte Derby € 230 
 
Prijzengeld: 
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Derby worden toegevoegd: 
15 % van de eerste tien inleggelden Derby 
 

FOKKERS TROFEE J - 2019 
Uitschrijving in overleg met de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden. 
Het prijzengeld van de Fokkers Trofee open afdeling en Fokkers Trofee Merrie zal voor de helft in de prijzenlijst 
belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen. 
 

FOKKERS TROFEE J - 2019 
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2016 geboren zijn. 
Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. 
 
Kwalificatie:  
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten. 
Startgerechtigd zijn de paarden met het op het moment van de sluiting van de vooraangifte hoogste belastbaar 
bedrag. Bij gelijke belastbaar bedragen beslist de snelste km-tijd als 3-jarige. Indien ook deze gelijk zijn, beslist het 
lot.  
 
Reserve paarden: 
Geen. 
 
Inleggelden: 
2e inleggeld €   50 op 1 maart 2018 
3e inleggeld €   75 op 1 juli 2018 
4e inleggeld €   75 op 1 oktober 2018 
5e  inleggeld € 100 op 1 maart 2019 
6e  inleggeld € 120 op 1 juli 2019 
Vooraangifte Fokkers Trofee € 230 
 
Fokpremie: 
20%. 
 

FOKKERS TROFEE MERRIES J - 2019 
Draverij van meet voor Nederlandse merries die in 2016 geboren zijn en na betaling van het zesde inleggeld nog 
staan ingeschreven voor de Fokkers Trofee.  Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand. 
Met autostart. 
  
Fokpremie: 



20%. 
 
Kwalificatie:  
Zoals vermeld onder Fokkers Trofee, open afdeling. 
 
Reserve paarden: 
Geen. 
 
Inleggeld: 
2e t/m 6e inleggeld: zie Fokkers Trofee 
Vooraangifte Fokkers Trofee Merries € 70 
 

KAMPIOENSCHAP DER VIERJARIGEN J - 2020 
Draverijen van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2016 geboren zijn. Halve finale(s) en 
finale. Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. 
Inschrijvingen gesloten. 
 
Het prijzengeld van de finale zal voor de helft in de prijzenlijst  belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke 
winsom worden opgenomen. 
 
Inleggelden: 
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data 
schriftelijk te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen. 
11e inleggeld  € 115 op 1 januari 2020 
12e inleggeld  € 115 op 1 april 2020 
13e inleggeld  € 115 op 1 juli 2020 
Uitsluitend verschuldigd bij vooraangifte op de datum van vooraangifte: 
Halve finale  € 185 
Finale  € 185 
 
Halve finale(s) 
 
kwalificatie: 
De paarden worden verdeeld met een volgens belastbare winsom evenwichtige verdeling over de afdelingen. 
Paarden van één entrainement worden daarbij zoveel mogelijk uit elkaar geloot. 
 
Indeling en startposities:  
    a. bij 15 of minder vooraangiften:  1 draverij; 
    b. bij 16 t/m 26 vooraangiften:        2 afdelingen; 
    c. bij 27 t/m 36 vooraangiften:       3 afdelingen; 
    d. bij 37 t/m 48 vooraangiften:        4 afdelingen.  
    Enz. 
 
Startpositie: 
de startposities worden door OB-I loting vastgesteld.  
 
Finale 
 
Kwalificatie: 
Paarden zijn alleen startgerechtigd, indien zij hebben deelgenomen aan een halve finale. In een halve finale 
uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de finale deelnemen. Er zullen bij de vooraangifte maximaal 
12 paarden worden geaccepteerd. Bij overschrijding van dit aantal worden de paarden gerangschikt naar plaats in 
de halve finale(s) en bij gelijke plaats naar totaaltijd; als ook dat gelijk is beslist het lot. 
 
Startposities: 
Er zal voor de startposities een tot en met zes worden geloot tussen de paarden met de beste plaatsen in de halve 
finale(s); bij gelijke plaats geeft de beste totaaltijd de doorslag en in derde instantie beslist het lot; tussen de overige 
gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities. 



 
Bestraffingen 
 
Wolvega 1 december 2017 
Koers 2 
De trainer van het paard Baobab Celeste, J. Oorthuysen, is bestraft met een boete van € 25,- 
wegens het niet voorzien van de sulky van spatborden. (DWR art. 3 VI b) 
 
Koers 6  
De trainer van het paard Delicieuse d‘Azur, H. Grift, is bestraft met een boete van € 25,- 
wegens het niet voorzien van de sulky van spatborden. (DWR art. 3 VI b) 
De trainer van het paard Albert, G de Jong, is bestraft met een boete van € 25,- wegens het 
niet voorzien van de sulky van spatborden. (DWR art. 3 VI b) 
 
Renwezen 

 
Aan alle leden van de afdeling RENSPORT van de N.D.R. 
 
CONVOCATIE: 
 
Voor de VERGADERING VAN DE AFDELING RENSPORT (waarschijnlijk tezamen met de Afdeling 
Midden) op: 
Vrijdag 15 december 2017, in de Businessclub op renbaan Duindigt. Aanvang 20.00 uur 
 
Agenda: 

1) Opening 
2) Goedkeuring notulen vergadering 28-05-2017 
3) Mededeling en ingekomen stukken 
4) Positie Mevr. De Ruiter als lid van de ledenraad Afdeling Rensport i.v.m. rooster van aftreden 
5) Toelichting ontwikkelingen 2017/ 2018 
6) Aangeven gewenste parameters vanuit de Regio Rensport naar de SBRD toe m.b.t. de 

verkoop van Renbaan Duindigt 
7) Rondvraag 
8) Sluiting 

 
Reacties of stukken: 
 
per email aan marijke@natur.eu of vettersandra@hotmail.com  
 
per telefoon : 06-51886409 
 
per post aan: 
 
Marijke Vleeschdraager 



Aardbeistraat 3 
2564 TM Den Haag 
 
Met vriendelijke groet, 
M.VLEESCHDRAAGER 
Voorzitter Regio Rensport 

 
Stamboek 
 
Verkocht 
Common Sense (AUT), G. Floor, Oosterbeek aan Stal ’t Vertrek, Boxmeer 
Nakupenda Malaika, A.M.A.M. Somers, Tilburg aan Race Flyers, Den Haag 
 


