OB 47
Algemeen
VACCINATIE INFLUENZA en RHINOPNEUMONIE
Volgend de besluiten van de IFHA en UET zal vanaf 1 januari 2019 de vaccinatie tegen
Rhinopneumonie voor alle paarden verplicht zijn.
Daarnaast zal het verplichte ent-schema veranderen en daarna tezamen met de bijbehorende
reglementering van toepassing zijn op de vaccinaties tegen influenza en Rhinopneumonie.
Het te volgen schema zal zijn:
a) Basis enting bestaande uit twee op een volgende entingen die binnen een interval van
minimaal 21 en maximaal 92 dagen gegeven moeten worden.
Tijdens deze periode is het niet toegestaan om met het paard aan een koers of kwalificatie
proef deel te nemen.
b) Eerste herhaling van voornoemde vaccinaties binnen minimaal 150 en maximaal 215 dagen
na de tweede injectie van de basis enting.
c) Jaarlijkse herhaling minimaal 6 en maximaal 12 maanden na de voorgaande enting.
Nieuwe cursus Eigenaar trainer draf- en Rensport in febr/mrt 2019!
Bij voldoende inschrijvingen zal er op onderstaande data een cursus eigenaartrainer draf- en rensport
worden georganiseerd.
Deze is bestemd is voor toekomstige eigenaartrainers 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.
Als onderdeel van hun opleiding zullen voor deze cursus ook leerling-pikeurs worden uitgenodigd, zij
krijgen een apart schrijven hierover.
Locatie: Dag 1 (reglementenkennis) zal op een centrale locatie in NL zijn voor zowel draf- als rensport.
De locatie voor de overige cursusdagen en examen zal in overleg met de deelnemers bepaald
worden, waar gekeken wordt uit welke regio de (meeste) deelnemers komen.
Inhoud cursus:
 Reglementenkennis
 Harnachement (theorie en praktijk)
 Anatomie / Ziekteleer
Cursusduur:
4 zaterdagen
De volgende data zijn gepland: 9, 16, 23 februari en 2 maart (examen) 2019.
Cursusprijs:
€ 425,Aanmelden:
via e-mail: v.kribbe@ndr.nl
o.v.v.: naam, adres en geboortedatum.
U krijgt na aanmelding een inschrijfformulier toegestuurd, indien dit volledig ingevuld door ons retour is
ontvangen is uw inschrijving definitief.

AANVULLEND REGLEMENT M.B.T. PREMIUM MEETINGS
ATTENTIE: VOORAANGIFTE UITSLUITEND PER FAX OF E-MAIL.

TELEFONISCHE AANGIFTES ZULLEN NIET WORDEN AANGENOMEN.
NB: HET BESLAG DIENT VERMELD TE WORDEN, EVENALS DE
RIJDERSKLEUREN.
(onder vooraangifte wordt verstaan, de aangifte ten kantore NDR.)
Bij de aangifte per fax/e-mail vermelden, naast het paard, de naam, trainer en rijder van het
paard:
géén ijzers onder:
géén achterijzers onder:
géén voorijzers onder:
4 ijzers onder:

D4
(D4 staat voor Deferré 4 Pieds’ ofwel alle 4 de ‘voeten’
zonder ijzers)
DP
(DP staat voor Deferré Postérieurs ofwel zonder ijzers
achter)
DA
(DA staat voor Deferré Antérieurs ofwel zonder ijzers
voor)
géén vermelding

N.B. Een hoef die voor meer dan de helft bedekt is door lichaamsvreemd materiaal wordt
gezien als zijnde beslagen. Een uitzondering hierop zijn harsachtige hoefverstevigingen (of
vergelijkbare producten), indien dit is aangebracht zonder hoefnagels, wordt dit gezien als
zijnde zonder ijzers.
Deze vooraangifte is verplichtend en wijzigingen zijn niet mogelijk.
Controle van de ijzers op de wedstrijddag vindt plaats bij het betreden van de baan.
De combinaties gestald op het entrainement Mollema dienen zich hiervoor bij de ingang van
het grote stalterrein bij de baancommissaris te melden.
Geen enkel paard mag deelnemen aan de draverijen, indien het beslag van dit paard niet
overeenstemt met dat wat vermeld staat in het koersprogramma. De trainer van het paard zal
dan verantwoordelijk gesteld worden en voor de trainer zijn de volgende maatregelen van
toepassing:
•
een heffing van € 500,- (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)
•
het paard mag in de bewuste koers niet starten (hiertegen kan geen beroep worden
aangetekend).
In verband met sterk veranderde weersomstandigheden die de toestand van de baan
verslechteren kan het comité, na raadpleging van de VDRP (voor het akkoord van alle
betrokken trainers) en het baanmanagement, besluiten om alle deelnemende combinaties voor
de gehele meeting, verplicht met ijzers te laten lopen.
Tijdens de Premium-meetings is het niet toegestaan om:
1. Paarden voor te werken achter de startauto nadat de eerste koers van de meeting van start is
gegaan.
2. Gebruik te maken van een lende-deken tijdens de koers
3. Een lengte aan te vragen bij de start.
Indien een paard niet is aangegeven bij het sluiten van de aangifte paarden op de baan,
zal het paard worden beschouwd als niet starter en zal de trainer een heffing worden opgelegd
van € 25,-. (hiertegen kan geen beroep worden aangetekend)

1.

Procedure op de koersdag:
Voor de start:
Tijdens de Premium-meetings geldt dat er geen defilé zal zijn. De regie van Equidia
zal de paarden voorafgaand aan de koers in beeld brengen, zodat de commentatoren de
spelers kunnen informeren over de paarden. Hierbij zal de volgende procedure van
kracht zijn:
•

•

Paarden dienen zich 8 minuten voor de start richting baan te begeven en 6
minuten voor de start in de baan te zijn (verplicht) en mogen
de baan daarna niet meer verlaten. Niet tijdig in de baan: heffing € 25,-.
Paarden dienen zich bij het signaal “start over 20 seconden” in de blauwe zone
of startvak te bevinden. Niet tijdig in de blauwe zone: heffing € 25,-.
Eventuele veranderingen, waaronder ook wordt verstaan het weer slaan van een
afgetrapt ijzer, dienen in de paddock/baan te geschieden. Dit ter beoordeling en
goedkeuring van het draverijcomité.

Op de Premium-meetings zal voor alle koersen gedurende de betreffende meeting de
procedure voor de vooraangifte, aangifte, start en koers worden gevolgd zoals omschreven in
dit aanvullende reglement voor de Premium-koersen.
Derhalve zal er tijdens de gehele meeting geen defilé plaatsvinden (tenzij anders vermeld in
de uitschrijvingen) en worden alle paarden minimaal 6 minuten voor de start in de baan
verwacht.
Na dit tijdstip zal het hek worden gesloten en dienen eventuele voorwerkers de baan verlaten
te hebben. De deelnemende paarden mogen de baan tot het einde van de koers niet meer
verlaten (heffing € 50,-, uitgeschakelde en/of ingehouden paarden uitgezonderd deze mogen
de baan eerder verlaten).
Wat betreft de overige reglementen wordt verwezen naar de reglementen van de NDR.
ATTENTIE DEELNEMERS
Voorwerken
Met onmiddellijke ingang is het niet meer toegestaan om tijdens premium meetings, na de start van
de eerste koers , paarden achter de startauto te werken.
Daarnaast vragen wij van de deelnemende rijders aandacht voor het bepaalde in art 34, lid i a en b
van het drafsportwedstrijd reglement, het comité zal hier de komende tijd extra aandacht voor
hebben.

OPSTELLEN BIJ AUTOSTARTS EN STARTS OP DE VLAG EN DE START
Artikel 34
I
a.

b.

Bij een autostart is de deelnemer verplicht zich vanaf het
commando "start over 20 seconden" tot het commando "start vrij"
op te houden in een vak op de baan dat wordt begrensd door een
blauwe markering enerzijds en de plaats van de startauto
anderzijds. Bij het commando "start vrij" dienen de deelnemers
zo geplaatst te zijn dat de start conform lid II kan
plaatsvinden.
Bij een start op de vlag begeven de deelnemers zich bij het
commando "start vrij" onmiddellijk naar de opstellingsplaats.

Onderzoek verboden stoffen
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief
bevonden:
Oktober: Eliot Charisma, Helena di Quattro, Delicatesse, Fullrich v Assem, Contador,
Southwind Raptor, Destrier Atout, Gonda Beuckenswijk, Elias, Loverboy Vrijthout, Ainhoa
Almili (FR), Jonah Vredebest, Dame Quick
Dopingcontrole
Alkmaar 19 november: geen afnames
Opgenomen in register van deelnemers
59364 S.A.R.L. Jheq Trot, F-Colombes
Stamboek
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN
(HARDDRAVERS)
NL180143 L15, bruine merrie, geb. 10 juni 2018, v. Traders u. Ella Jheq v. Quintus du Mexique.
Fokker S.A.R.L. Jheq Trot te Colombes.
NL180144 L16, bruine hengst, geb. 4 april 2018, v. Muscle Massive u. Zabatinitranss R v. Credit
Winner. Fokker K. Redder te Staphorst.
NL180145 Lady's Convital, zwarte merrie, geb. 5 juni 2018, v. Voltigeur de Myrt u. Charlotte W v.
Abano As. Fokker G. Molhoek te Uithoorn.
NL180146 Lest Best Well, bruine merrie, geb. 26 maart 2018, v. Ultra Pride u. Ushi Dragon v. Dante
Buitenzorg. Fokker A.T.M. Wilderbeek te Marchemaisons.
NL180147 Lynn Transs R, bruine merrie, geb. 26 maart 2018, v. Virgill Boko u. Danique Transs R v.
Muscles Yankee. Fokker K. Redder te Staphorst.
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS)
F130141 Dillinger Gentil, bruine ruin, geb. 22 april 2013, v. Kiwi u. Polyandry v. Tenor de Baune. Eig.
Spangahoeve, Spanga.
F140016 El Butre, zwarte hengst, geb. 6 april 2014, v. Quick Wood u. Trancosa Boko v. Goetmals
Wood. Eig. K.X.G. De Poorter, Waregem.
F140092 Ella Jheq, bruine merrie, geb. 11 april 2014, v. Quintus du Mexique u. Kaline Majyc v.
Auxerrois. Eig. S.A.R.L. Jheq Trot, Colombes.
WEDEROM OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS)
D120088 I am Perfect, bruine hengst, geb. 15 april 2012, v. SJ’s Photo u. Indoo v. Super Arnie. Eig.
Haras du Arctic, Nootdorp.
GESTORVEN
F970027 Jody Fly
NL020514 Urian van 't Hof
NL040394 Windsong's Pine
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN
NL090098 Caesarwaverhoven
F120084 Cannelle Piquenard
BL070018 Dario Prof
NL140015 Epopea TF
NL130164 Ge Temmes
NL130118 Grey
NL130107 Gwyneth
VERANDERD IN RUIN
I110009 Schubert

I150002 Zar Laksmy
DEFINITIEF UITGEVOERD
Getreadyfortakeoff, t.l.v. mw. L. Schumacher, Stovring. (Denemarken)
I am Perfect, t.l.v. D. Aschenbrenner, Gelsenkirchen-Horst. (Duitsland)
Jetske Beemd, t.l.v. Stall Am Sweden AB, Arjang. (Zweden)

Sport
PAARDEN IN TRAINING
M.F. Rothengatter: I am Happy
R. van Toor: Flying Ultimate,

KOERSEN MET MEERDERE INLEGGELDEN: GESCHRAPTE PAARDEN
21/12 2j.St: Jetske Beemd
2j.Derby K: Kefir de l'Iton
2j.Derby L: Looping de l'Iton
3jr.Criterium : Java de l'Iton, Jetske Beemd
Breeders Crown J: Jetske Beemd
Breeders Crown K: Kefir de l'Iton
Breeders Crown L: Looping de l'Iton
Derby J: Jetske Beemd
Derby K: Kefir de l'Iton
Derby L: Looping de l'Iton
Fokkers J: Jetske Beemd
Fokkers K: Kefir de l'Iton
Fokkers L: Looping de l'Iton
Jonkerprijs K: Kefir de l'Iton
Jonkerprijs L: Looping de l'Iton
Owners Cup K: Kefir de l'Iton
Owners Cup L: Looping de l'Iton
Sweepstakes J m: Jetske Beemd
Sweepstakes K h/r: Kefir de l'Iton
Sweepstakes L h/r: Looping de l'Iton
Renwezen
Stamboek
DEFINITIEF UITGEVOERD
Royal Run (GER), t.l.v. Stal Vie En Rose, Geel. (België)

