
OB 6 
 
 

A L G E M E N E 
L E D E N V E R G A D E R I N G 

VDRP 2019 
oproep leden om de jaarvergadering bij te wonen, 

 te houden op 
woensdag 4 maart 2020 

Locatie Hotel Van der Valk te Emmeloord 
ontvangst 16.00 uur aanvang vergadering 16.30 uur 

 
AGENDA 

1. Opening  
2. Mededelingen en vaststellen agenda 
3. goedkeuring notulen jaarvergadering 2019, d.d. 18-03-2019 
4. ingekomen stukken 
5. jaarverslag en financieel verslag 2019 
6. verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
7. Bestuur: Aftredend en niet herkiesbaar zijn: 

de heren R.T. de Vlieger, J.W.M. Engwerda en H. Hamming.  
Bryan Vader en Anneke Hendriks blijven deel uitmaken van het bestuur. 
Nieuwe bestuursleden graag aanmelden voor aanvang van de vergadering. 

8. Opleidingen en vergunningen (vervolg 2018) 
9. St. Stable Trust (pensioenfonds) 
10. Voortgang verkoop Duindigt  
11. Spreker de heer R. van den Hoven, dierenwelzijnscommissie Paard. 
12. rondvraag 
13. sluiting 

 
Diegene die in het bezit is van een beroepsvergunning Nederlandse Draf en Rensport en nog 
geen lid is van de V.D.R.P. kan zich ter plaatse aanmelden als lid. 
 
Algemeen 
 
Uitspraak Tuchtcollege 
TC5-2019 
Op 29 januari 2020 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de gevolmachtigde 
tegen dhr. H.W. Langeweg jr.  
 
Bij uitspraak van 25 augustus 2019 heeft het dienstdoende Comité betrokkene bestraft met 
een, vanwege de dotering, verhoogde boete van € 300,- wegens overmatig zweep gebruik in 
de laatste rechte lijn. 
Het onderzoek ter zitting is op 4 december 2019 aangehouden.  
Het is voortgezet op 15 januari 2020, waarbij betrokkene is verschenen en gehoord.  
De gevolmachtigde heeft toen namens de NDR geconcludeerd tot een bewezenverklaring van 
het aan betrokkene tenlastegelegde en gevorderd hem ter zake te bestraffen met een geldboete 
van € 750,-, intrekking van de vergunning voor 6 maanden waarvan 5 maanden 
voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar. 
 



Op grond van de hierboven genoemde stukken, alsmede het onderzoek ter zitting, acht het 
Tuchtcollege bewezen dat betrokkene op 25 augustus 2019 op Duindigt overmatig en onjuist 
zijn zweep heeft gebruikt in de laatste rechte lijn.  
 
Het bewezenverklaarde levert een overtreding op van artikel 36 lid I aanhef en onder sub a en 
sub c van het Drafsport Wedstrijd Reglement. 
 
Het Tuchtcollege: 
Het Tuchtcollege overweegt bij de bepaling van de straf het volgende. 
Betrokkene heeft als trainer – in het belang van het welzijn van het paard de 
verantwoordelijkheid de regels van het Drafsport Wedstrijd Reglement in acht te nemen. 
Betrokkene heeft in dit geval die regels niet nageleefd. Dat valt hem aan te rekenen en daarop 
dient een bestraffing te volgen. De tenlastelegging van het Comité is uitgebreid met het 
onjuist gebruiken van de zweep – de zweep buiten de aanspanning brengen en de leidsels in 
één hand nemen.  
De betogen van betrokkene, dat andere rijders deze overtreding ook hebben gemaakt en 
daarvoor lichter zijn gestraft, en dat zijn zaak alleen is aangebracht vanwege 
mediabelangstelling, slagen niet want doen niet af aan (ernst van) de geconstateerde 
overtreding. 
 
Het Tuchtcollege vindt, gelet op de thans voor soortgelijke feiten opgelegde straffen, de door 
de aanklager geëiste straf te hoog.  
De gevolmachtigde heeft in de hoogte van de geëiste straf onder meer meegenomen dat het 
niet aanwezig zijn op de eerdere zitting als straf verhogend moet worden aangemerkt. Het 
Tuchtcollege gaat hier niet in mee, nu betrokkene zich tijdig heeft afgemeld en niet verplicht 
is te verschijnen. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
Verklaart bewezen dat betrokkene zich op 25 augustus 2019 te Duindigt schuldig heeft 
gemaakt aan een overtreding van artikel 36 lid I aanhef en onder sub a en sub c van het 
Drafsport Wedstrijd Reglement (overmatig en onjuist zweepgebruik); 
 
bestraft betrokkene terzake met een geldboete van € 500,- (vijfhonderd euro); 
 
bestraft betrokkene terzake met een intrekking van de vergunning tot deelneming aan 
wedstrijden als trainer voor één maand; 
 
bepaalt dat de intrekking van de vergunning tot deelneming aan wedstrijden als trainer niet zal 
worden tenuitvoergelegd, tenzij het Tuchtcollege later anders mocht gelasten op grond dat 
betrokkene zich voor het einde van een hiertoe op 1 jaar bepaalde proeftijd aan een soortgelijk 
feit schuldig maakt, zulks ter beoordeling van het Tuchtcollege. 
 
Aldus vastgesteld op 29 januari 2020 door: mr. H. Harmsen, voorzitter, mr. A.J. van der 
Velden en P. de Vries, leden, in tegenwoordigheid van M. Tol, secretaris.  
 
Onderzoek verboden stoffen 
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief 
bevonden: 
December: Fulana de Tal 
Januari: Devil 



 
Dopingcontrole 
Wolvega 31 januari: Bunker du Hamel, Best du Hauty, Fedor du Chef 
 
Opgenomen in het register van deelnemers 
59609 Skala Speelautomaten, Groningen 
 
Stamboek 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F120143 Colt Turgot, donkerbruine ruin, geb. 26 februari 2012, v. Paisy Dream u. Riante Amie v. 
Grabuge. Eig. Stal Assendelft, Assendelft. 
BL150020 Floris van Egmont TF, bruine ruin, geb. 4 mei 2015, v. Kenya du Pont u. Qlassica Cherie 
v. L’As de Viretaute. 
D160126 Jetaime Fortuna, bruine merrie, geb. 7 maart 2016, v. Timoko u. All this Hanover v. Yankee 
Glide. Eig. mw. S.M. Schoonderwoerd-Strik, De Bilt. 
 
GESTORVEN 
NL050277 Young Boy's Wish 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
NL070290 Adiamond Wish 
D090047 Cool and Fanatic 
F120068 Cyrus d'Alba 
NL100186 Dundee Boko 
NL110238 Evita of Hymia 
NL120090 Feanfan 
F960007 Italien Delabecque 
F000018 Murdoc 
NL050116 Ysee Himya 
NL060074 Zetzet of Hymia 
 
NAAMGEVING 
NL190005 M4, v. Jimmy William u. Queen Idole, wordt: Manza Newport 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Dame Alki, t.l.v. Alki Racing, Medemblik. (Zweden) 

 
Verkocht 
Spark Him Lyra, Autoskala Groningen, Groningen aan Skala Speelautomaten, Groningen 
 
Verhuur vroegtijdig beëindigd 
Dame Alki 
 
Sport 
 
UITSCHRIJVING BREEDERS CROWN M-JAARGANG 
Inschrijftermijn voor Buitenlandse paarden opengesteld tot en met maandag 17 februari 
 
Algemene voorwaarden: 
Breeders Crown M zijn koersen voor alle paarden, geboren in 2019, die in het Nederlandse 
Stamboek zijn opgenomen en voor buitenlands geregistreerde paarden (ongeacht hun 
nationaliteit) met een Nederlandse fokker.  
 



Buitenlands gefokte paarden, door een Nederlandse Fokker, dienen hun paard(en) uiterlijk voor 
1 februari waarin het paard één jaar is geworden (voor deze jaargang dus 2020), in te schrijven 
bij de Sportafdeling van de NDR. Ook Buitenlands gefokte paarden krijgen in de Breeders 
Crown koersen fokpremie. 
 
Inschrijfgeld:  
Eenjarige paarden: 
Nederlands geregistreerde jaarlingen 
1e inleggeld €   5 op 1 februari 2020 (wordt betaald door de Fokkersvereniging) 
2e inleggeld € 10 op 1 juli 2020 (wordt betaald door de Fokkersvereniging) 
De fokker/eigenaar van Nederlands geregistreerde paarden betalen dus niet mee aan de 1e en 2e 
inlegrondes. 
 
Eenjarige paarden: 
Buitenlands geregistreerde jaarlingen 
1e inleggeld € 25 op 1 februari 2020 (te betalen door de Nederlandse Fokker) 
2e inleggeld € 50 op 1 juli 2020 (te betalen door de Nederlandse Fokker) 
 
Inleggeld: 
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd door de eigenaar van het ingeschreven paard, 
tenzij hij of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data schriftelijk aan de NDR te kennen 
geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen. Dit is dan definitief en kan later 
niet worden teruggedraaid. 
 
Indien de eigenaar een rekening courant verhouding heeft met de NDR wordt het inleggeld 
automatisch van de Rekening Courant afgeschreven. Indien de eigenaar geen rekening courant 
verhouding heeft dan dient de eigenaar zelf en op tijd het inleggeld te storten op de 
bankrekening van de NDR. Te late betaling kan leiden tot het verwijderen van het betreffende 
paard uit de inschrijving. Verdere informatie wordt via het OB van de NDR vermeld.  
 
Beide Breeders Crown koersen 
3e inleggeld € 50 op 1 januari 2021 
4e inleggeld € 50 op 1 juli 2021 
 
Driejarige paarden (Breeders Crown 2022): 
5e inleggeld € 50 op 1 januari 2022 
6e inleggeld € 50 op 1 maart 2022 
7e inleggeld € 50 op 1 mei 2022 
 
Vier- t/m zevenjarige paarden (Breeders Crown 2023): 
8e inleggeld € 55 op 1 februari 2023 
9e inleggeld € 55 op 1 april 2023 
10e inleggeld € 55 op 1 februari 2024 (voor Breeders Crown 2024) 
11e inleggeld € 55 op 1 april 2024 (voor Breeders Crown 2024) 
12e inleggeld € 65 op 1 februari 2025 (voor Breeders Crown 2025) 
13e inleggeld € 65 op 1 februari 2026 (voor Breeders Crown 2026) 
 
* Van het inleggeld van de eerste vier inlegronden van de Breeders Crown gaat 25% naar de 
koers voor driejarige hengsten en ruins, 25% naar de koers voor driejarige merries, 25% naar 



de koers voor vier- t/m zevenjarige hengsten en ruins  en 25% naar de koers voor vier- t/m 
zevenjarige merries. 
 
UITSCHRIJVING BREEDERS CROWN KOERSEN DRIEJARIGEN &  
UITSCHRIJVING BREEDERS CROWN KOERSEN VIER- T/M ZEVENJARIGEN 
 
BREEDERS CROWN HENGSTEN EN RUINS AFDELING  
Draverij van meet voor hengsten en ruins die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown. 
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart. 
 
Fokpremie:  
20% fokpremie (ook Buitenlands gefokte paarden  krijgen  fokpremie) 
 
Kwalificatie:  
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten. 
Bij meer dan 16 paarden wordt deze afdeling gesplitst. 
Startposities:  
De plaatsing aan de start wordt door loting bepaald, met dien verstande dat de paarden met het 
hoogste werkelijke winsom in het eerste gelid zullen starten. Bij gelijke winsom beslist de 
snelste record tijd. In derde instantie beslist het lot.  
Inleggeld: 
 €  160, op de datum van de vooraangifte. 
 
Samenvoeging Hengsten en Ruins en Merrie-afdeling: 
Indien het totaal aantal aangegeven paarden van de Hengsten/Ruins-afdeling en de Merrie-
afdeling minder is dan 14 paarden, kan de NDR in samenwerking met de organiseerde baan 
besluiten om de afdelingen samen te voegen. 
 
BREEDERS CROWN MERRIE AFDELING 
Draverij van meet voor merries die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.  
Afstand 2000 of  2100 m. Met autostart. 
Startpositie, kwalificatie, samenvoeging en fokpremie:  
Zoals vermeld onder Breeders Crown hengsten en ruins afdeling. 
Inleggeld: 
 €  160, op de datum van de vooraangifte. 
 
OWNERS CUP L 2020 
Wolvega, vrijdag 13 november 2020 
 
Deadline inschrijven buitenlandse paarden verruimt: 
Tot maandag 17 februari 2020 kunnen eigenaren, met een Nederlandse eigenaren vergunning, 
nog buitenlandse paarden toevoegen aan de Owners Cup 2020. 
 
Uitschrijving: 
Draverij van meet voor tweejarige hengsten, ruins en merries, die in 2018 geboren zijn. 
Afstand 1609 m. Met autostart. 
 
Minimaal gegarandeerde dotering bij één draverij is € 27.500 (inclusief 10% fokpremie) 
Minimaal gegarandeerde dotering bij twee draverijen is € 13.750 (inclusief 10% fokpremie) 
Alleen Nederlands gefokte paarden komen in aanmerking voor fokpremie. 



Niet uitgekeerde fokpremie wordt doorgeschoven naar de best geplaatste Nederlands gefokte 
paarden. 
 
Inleggelden: 
De volgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de 
daarbij genoemde data schriftelijk te kennen geeft op handhaving geen prijs te stellen: 
1e inleggeld € 100  op 1 februari 2020 
2e inleggeld € 200 op 1 april 2020 
vooraangifte €   50 
 
Kwalificatie:  
Alle ingeschreven paarden kunnen starten. Victoria Park Wolvega bepaalt, in samenwerking 
met de NDR, tijdens de vooraangifte bij hoeveel aangegeven paarden de Owners Cup wordt 
gesplitst. 
 
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. 
 
Ingeschreven paarden: 
Er zijn nog 95 paarden ingeschreven. 
Nog 72 Nederlands gefokte paarden: 
In Charge TF, Iscun Birdy TF, L17, L19, L23, L5, La Capucine, La Reve Starro, Lacoste 
Boko, Lady E Paarl, Lady Effect, Lady Esther, Laith H Boko, Lana Lobell, Lancome Boko, 
Lars Charisma, Late night Dream, Laura Boko, Laurel, Legend Apache, Len Neijenrode, 
Lennox, Leo J, Lest Best Well, Let it be Petnic, Let it be Steel, Let it be VP, Let's Go Crazy, 
Lexia Boko, Libera DW, Liberto, Liberty Star, Lidee du Noyer, Lincendio JB, Lincoln Transs 
R, Linda's Dream, Linde Beemd, Lindsey W, Lindstedt Boko, Lionora Petnic, Lion's Wish, 
Lisa Charisma, Livvy Draviet, Lois Lane, Lola Dragon, Lola Meadow, Lolly Pop, 
Lopptowmiss, Lord Bianco, Lorry Speed, Lotte Lobell, Lotus Centaur, Louis E Lobell, Louis 
mon Ami, Louis Vuiton, Love d'Erpion, Love over gold, Love Rhythm Flevo, Love You Too, 
Lovelylunalevi, Lover Schermer, Lucas, Luciano Lobell, Lucina, Lucky Dragon, Luigi il 
Mago, Lulu Dragon, Lumiere, Lust for Life, Luuk Schermer, Luv Lois Schermer, Lynn 
Transs R 
En 23 Buitenlands gefokte paarden, die in eigendom staan van een eigenaar met een 
Nederlandse Eigenaars Vergunning: 
Cartesio, Cassandra Ferm, Cassiopea Font, Charme Wise As, Chebba Mil, Cinciallegra Jet, 
Igor Vredebest, Indiana Lorraine, Izmir du Home, Lady Pellini, LeBron Boko, Let It Burn, 
Levi Boko, Lightning Boko, Lilliannes Love, Lion Transs R, Luca Pasel, Lucky 
Beuckenswijk, Lucky Charly, Lumumba, Luther King Boko, Rob The Bank, Un Mec Paasloo 
 
Schrappen uit Stakes en Klassiekers 
Geschrapt uit alle klassiekers: Levity O 
Geschrapt uit het 3jr. Criterium: Karla Pioneer, Karina O 
Geschrapt uit het 4jr. Criterium: Jackson O 
Geschrapt uit het 4jr. Sprintkampioenschap: Jackson O 
 
Bestraffingen 
 



Wolvega 31 januari 2020 
Koers 7 
De pikeur Gerrit de Jong, rijder van het paard Jari L Petnic, is bestraft met een boete van  
€ 125,- wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 Ia D.W.R. (overmatig gebruik van 
de zweep). 
 
Renwezen 
 
Stamboek 
 
Verkocht 
Quiet Waters (IRE), Stal Carpe Diem, Beugen aan The Dutch Master Stables, Rijkevoort 
 
Verhuur vroegtijdig beëindigd 
Voorwaarde vervallen 
Classic Lightning 
Poetry in motion 
 
 
 
 
 
 


