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TWEE- & DRIEJARIGEN STAKES 2020 
 

U dient zelf voor deze koersen in te schrijven 

Inschrijven tot en met 1 maart 

 
 
 
 
 
 
 

UITSCHRIJVING TWEE- & DRIEJARIGEN STAKES 
 
Voor alle Stakes koersen geldt dat aan het basisprijzengeld het totaal van de inleggelden zal worden 
toegevoegd. Bij 8 of meer vooraangiftes (per afdeling) wordt 100% van het basisprijzengeld 
uitgekeerd. Bij 6 of 7 vooraangiftes wordt 75 % van het basisprijzengeld uitgekeerd. Bij 5 vooraangiftes 
wordt 50% van het basisprijzengeld uitgekeerd. 
 
Bij minder dan 5 vooraangiftes wordt 25% van het basisprijzengeld uitgekeerd, indien het koers is waar 
weddenschappen kunnen worden afgesloten. Tevens bestaat de mogelijkheid bij minder dan 5 
vooraangiftes dat het een non-betting koers wordt, dan wordt er geen basisprijzengeld uitgekeerd.   
 
De Stakes kan, in overleg met de SNDR en de organiseerde baan bij minder dan 6 vooraangiftes of bij 
annulering van de meeting worden uitgesteld. De uitgestelde Stakes moet dan binnen 1 maand op 
dezelfde baan en met dezelfde bepalingen worden uitgeschreven. De Stakes kan slechts éénmaal 
worden uitgesteld. 
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Tweejarigen Stakes 
U dient zelf voor deze koersen in te schrijven 

Inschrijven tot en met 1 maart 
 
 

Duindigt Tweejarigen Stakes 
Duindigt, zondag 27 september 
Voor tweejarige paarden. Afstand 1609 m. autostart 
 
Alle ingeschreven paarden kunnen starten. Het bestuur van de N.D.R. en de organiseerde baan 
bepaalt tijdens de vooraangifte bij hoeveel aangegeven paarden deze Stakes wordt gesplitst. Het 
inleggeld zal dan evenredig over de afdelingen worden verdeeld.  
De plaatsing aan de start zal door loting worden beslist. 
 
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. 
 
1e inleggeld:   10,- Euro verschuldigd op 1 maart 
2e inleggeld:   25,- Euro verschuldigd op 1 juni 
3e inleggeld:   45,- Euro verschuldigd op 1 juli 
4e inleggeld:   75,- Euro verschuldigd op 1 augustus 
5e inleggeld: 100,- Euro verschuldigd op de datum van vooraangifte 
 
 
 

Wolvega Tweejarigen Stakes 
Wolvega, vrijdag 4 december 
Voor tweejarige paarden. Afstand 1609 m. autostart.  
Zie voor reglementen Wolvega Tweejarigen Stakes van 27 september 
1e inleggeld:   10,- Euro verschuldigd op 1 maart 
2e inleggeld:   25,- Euro verschuldigd op 1 augustus 
3e inleggeld:   45,- Euro verschuldigd op 1 september 
4e inleggeld:   75,- Euro verschuldigd op 1 oktober 
5e inleggeld: 100,- Euro verschuldigd op de datum van vooraangifte 
 
 
 

Wolvega Tweejarigen Stakes 
Wolvega, vrijdag 25 december 
Voor tweejarige paarden. Afstand 1609 m. autostart.  
Zie voor reglementen Wolvega Tweejarigen Stakes van 27 september 
1e inleggeld:   10,- Euro verschuldigd op 1 maart 
2e inleggeld:   25,- Euro verschuldigd op 1 augustus 
3e inleggeld:   45,- Euro verschuldigd op 1 september 
4e inleggeld:   75,- Euro verschuldigd op 1 oktober 
5e inleggeld: 100,- Euro verschuldigd op de datum van vooraangifte 
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Driejarigen Stakes 
U dient zelf voor deze koersen in te schrijven 

Inschrijven tot en met 1 maart 
 
Duindigt Driejarigen Stakes 
Duindigt, zondag 7 juni 
Voor driejarige paarden. Afstand 2000 m. autostart 
 
Alle ingeschreven paarden kunnen starten. Het bestuur van de N.D.R. en de organiseerde baan 
bepalen tijdens de vooraangifte bij hoeveel aangegeven paarden deze Stakes wordt gesplitst. Indien 
mogelijk wordt er gesplitst in een hengsten/ruins afdeling en een merrie afdeling. Het inleggeld zal dan 
evenredig over de afdelingen worden verdeeld.  
De plaatsing aan de start zal door loting worden beslist.  
 
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. 
 
1e inleggeld:   10 Euro verschuldigd op 1 maart  
2e inleggeld:   25 Euro verschuldigd op 1 april 
3e inleggeld:   45 Euro verschuldigd op 15 april 
4e inleggeld:   75 Euro verschuldigd op 1 mei 
5e inleggeld: 100 Euro verschuldigd op de datum van vooraangifte 
 

 
Duindigt Driejarigen Stakes 
Duindigt, zondag 28 juni 
Voor driejarige paarden. Afstand 2000 m. autostart 
Zie voor reglementen Duindigt Driejarigen Stakes van 7 juni 
1e inleggeld:   10 Euro verschuldigd op 1 maart  
2e inleggeld:   25 Euro verschuldigd op 1 april  
3e inleggeld:   45 Euro verschuldigd op 1 mei 
4e inleggeld:   75 Euro verschuldigd op 1 juni 
5e inleggeld: 100 Euro verschuldigd op de datum van vooraangifte 

 
 
Groningen Driejarigen Stakes 
Groningen, zondag 20 september 
Voor driejarige paarden. Afstand 2300 m. autostart 
Zie voor reglementen Duindigt Driejarigen Stakes van 7 juni 
1e inleggeld:   10 Euro verschuldigd op 1 maart  
2e inleggeld:   25 Euro verschuldigd op 1 juni  
3e inleggeld:   45 Euro verschuldigd op 1 juli 
4e inleggeld:   75 Euro verschuldigd op 1 augustus 
5e inleggeld: 100 Euro verschuldigd op de datum van vooraangifte 
 
 

Wolvega Driejarigen Stakes 
Wolvega, vrijdag 2 oktober 
Voor driejarige paarden. Afstand 2100 m. autostart 
Zie voor reglementen Duindigt Driejarigen Stakes van 7 juni 
1e inleggeld:   10 Euro verschuldigd op 1 maart  
2e inleggeld:   25 Euro verschuldigd op 1 juli 
3e inleggeld:   45 Euro verschuldigd op 1 augustus 
4e inleggeld:   75 Euro verschuldigd op 1 september 
5e inleggeld: 100 Euro verschuldigd op de datum van vooraangifte 
 


