
OB 11 
 
Algemeen 
 
RIJDERSEXAMEN 
Ten behoeve van de afgifte van een rijvergunning als leerling-
pikeur, amateurrijder,  eigenaar rijd(st)er en monté rijd(st)er, zal 
er op 7 april 2018 op de Draf- en Renbaan Duindigt een 
rijdersexamen worden afgenomen.   
Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.  
Schriftelijke aanmeldingen, waarin vermeld naam, adres, 
geboortedatum, telefoonnummer en met welke gekwalificeerde 
draver wordt deelgenomen, dienen uiterlijk op 26 maart a.s. op het 
secretariaat van de stichting N.D.R. aanwezig te zijn.  faxnr. 070-
3047145, t.n.v. Viviën Kribbe of v.kribbe@ndr.nl 
 
Alle deelnemers aan dit examen zijn verplicht een instructie bij 
te wonen op 31maart 2018 op de Draf- en Renbaan Duindigt.  
(Aanvang (proef-)examen om 10:30, u moet op beide dagen een 
paard meebrengen en evt. zelf voor stalling zorgen)  
De totale kosten bedragen € 110,- 
 
Dopingcontrole 
Wolvega 11 maart 
Select Swede, Cyrus d'Alba, Hurricane, Evita Belli, Dark Witch Sisu, Versus As, Hummer 
Scott, Gusty Rhythm 
 
Opgenomen in het register van deelnemers 
59169 R. Bijl, Hoek van Holland 
 
Stamboek 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN 
(HARDDRAVERS) 
NL180001 Lisboa Renka, bruine merrie, geb. 22 februari 2018, v. Passing Renka u. Dazzling Renka 
v. Timoko. Fokker R.C.M. Knipscheer te Dronten. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F120119 Calao des Ajoncs, bruine ruin, geb. 17 mei 2012, v. Lejacque d'Houlbec u. Ombre Chinoise 
v. Game Jet. Eig. Tire Holding BV, Almere. 
D120053 Secret Honey, zwartbruine merrie, geb. 1 mei 2012, v. Judge Joe u. Evelyn Honey v. Toss 
Out. Eig. B. Kuijper, Stompetoren. 
 
GESTORVEN 
NL140057 Happy W 
NL990097 Royal Oldeson 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
NL100003 Dex Beuckenswijk 
 
VERANDERD IN RUIN 
D130028 Getreadyfortakeoff 
NL130171 Gigant Well 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Amazing, t.l.v. M. Ali, Basildon. (Engeland) 
Entertain You TF, t.l.v. C. Spee, Voerendaal. (Belgie) 



Fabulous Well, t.l.v. K. De Koninck, Erpe-Mere. (Belgie) 
Twitter, t.l.v. Haras du Arctic, Nootdorp. (Frankrijk) 

 
Verkocht 
Bimbo de Folie, J.J. Kramer, Buitenpost aan v.o.f. Consultancy Solutions, Heide 
Dynamica, mw. D. de Graaf, Zwaanshoek aan Entrainement van Dooyeweerd BV, 
Zwaanshoek 
Frisia CR, L.C.J. Schalkoort, Hoek van Holland aan R. Bijl, Hoek van Holland voor een half 
deel 
Joke, Stal Amsterdam, Schagen aan A. van Rijn, Katwijk 
 
Verhuur 
De verhuur van Estellakingsdeep wordt verlengd tot 23.9.2018. 
 
Sport 
 

Uitschrijving Alkmaar Megasprint, maandag 2 april 2018 
 
Jan de Leeuw Memorial Megasprint 
Alkmaar, maandag 2 april 2018 (Tweede Paasdag) 
Vooraangifte tot donderdag 22 maart 2018, tot 11.00 uur. 
 
Maximaal 16 paarden. 
Uitloten op winsom kortebaan 2017.  
Indien gelijke winsom wordt er uitgeloot op belastbaar bedrag langebaan. 
 
Afstand 700 meter met autostart. 
Paarden worden verdeeld in 4 series van 4 paarden. 
Paarden worden verdeeld met een volgens “winsom kortebaan 2017” evenwichtige verdeling 
over de series. Paarden van één entrainement worden daarbij zoveel mogelijk uit elkaar 
geloot. Een rijder mag niet meer dan twee paarden rijden. 
 
Plaatsing aan de start op winsom kortebaan 2017. 
 
1e omloop: 
De winnaar van de series (1e omloop) en de nummer 2 gaan door naar de 2e omloop. 
De 2e omloop bestaat uit 2 series van 4 paarden. 
 
2e omloop: 
De winnaar en de nummer 2 gaan door naar de 3e omloop. 
De 3e omloop bestaat uit 2 series van 2 paarden. 
 
3e omloop: 
De winnaars van de 3e omloop gaan naar de finale (met 2 paarden). 
De verliezers van de 3e omloop gaan naar de troostfinale (met 2 paarden) 
 
Vanaf de 3e omloop dient er te allen tijde een reglementaire winnaar te zijn, anders dient de 
rit te worden overgereden. 
 



Dotering: € 4.372 (€ 1.500, € 750, € 375, € 250, 5e t/m 8e plaats € 125, 9e t/m 16e plaats € 75 
en 10% fokpremie) 
 
Het prijzengeld wordt toegevoegd aan de werkelijke winsom en belastbaar bedrag van de 
langebaan. 
 
PAARDEN IN TRAINING 
B.J. Crebas: Evita Belli 
 
KOERSEN MET MEERDERE INLEGGELDEN: GESCHRAPTE PAARDEN 
2j.Derby J: Jello W, Jente W 
3j.Crit'18: Ilyn Polly, Ishtar 
4j.Criterium '18: Happy W, Hero Baldwin 
4j.Sprintk.'18: Happy W, Hero Baldwin 
4jr.Derby: Happy W, Hero Baldwin 
Breeders Crown H: Happy W, Hero Baldwin 
Derby I: Ilyn Polly 
Fokkers I: Ilyn Polly 
Jofferprijs J: Jente W 
Jonkerprijs J: Je suis ton Ami, Jello W 
Sweepstakes I m: Ilyn Polly 
Sweepstakes J h/r: Je suis ton Ami, Jip Star N 
Unitrot'18: Francesco Ruffo 

 
Bestraffingen 
Wolvega 11 maart 
Geen bestraffingen 

 
Renwezen 
 
Algemeen 

RIJPROEF DUINDIGT  Zaterdag 7 april 2018. 

7 april 2018 bestaat er de gelegenheid om op Duindigt een rijproef af te leggen 
tot het verkrijgen van een rijvergunning als amatrice/amateur alsmede 
leerlingjockey. Aanvang 9.30 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 1 april 
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. 
 
Stamboek 
VERANDERD IN RUIN 
BB160004 Colonel Bogey (BEL) 

 
Verkocht 
Finn Sensation (GER), C.A.F. Derks v.d. Ven, Boxmeer aan Race Flyers cv, Den Haag 
Fort Sensation (GER), C.A.F. Derks v.d. Ven, Boxmeer aan Race Flyers cv, Den Haag 
 
Sport 
PAARDEN IN TRAINING 
mw. B. Dunk: Russian Ranger (IRE) 

 


