
OB 44 
 
Algemeen 
 
Reglementswijzigingen Drafsportwedstrijd Reglement per 6 augustus 2020 

DE HULPMIDDELEN EN HET MATERIAAL 
Artikel 3 
IV In draverijen mogen zwepen gebruikt worden met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 36, lid I tot en met lid III. De zweep dient zwart 
te zijn. 
De lengte, inclusief de slag van maximaal 8 cm, mag niet meer dan 
125 cm bedragen. 

VI b. Het gebruik van spatborden op de sulky of speedcar is verplicht 
  van 1 november tot 1 maart. Indien buiten voornoemde periode de 
  weers- en of baanomstandigheden zodanig zijn dat het koersen 
  met een sulky of speedcar, die niet voorzien is van spatborden 
  onverantwoordelijk is, kan het dienstdoende comité  (gaande de 

  meeting) besluiten alle deelnemers te verplichten om met 
spatborden op de sulky of speedcar deel te nemen aan de 
koersen. 

XI Het deelnemen aan draverijen is voor twee- en vanaf 1 januari 2021, 
voor driejarige paarden  uitsluitend toegestaan indien de paarden van 
ijzers zijn voorzien. Bij overtreding van deze bepaling wordt, naast 
de diskwalificatie van betreffende combinatie, de trainer van het 
paard hiervoor bestraft.  
Een hoef die voor meer dan de helft bedekt is door lichaamsvreemd 
materiaal, wordt beschouwd als zijnde te zijn beslagen. Een 
uitzondering hierop zijn harsachtige hoefverstevigingen (of 
vergelijkbare producten). Indien dit zonder hoefnagels is 
aangebracht, wordt dit beschouwd als zijnde zonder ijzers. 

 

DE PLAATSING AAN DE START 
Artikel 26 
IV Ingeval komt vast te staan dat, bij het verwerken van de gegevens van 

de voor-aangifte van een OB-1 koers of klassieke koers, een paard 
wegens een door de N.D.R. begane vergissing niet in de draverij is 
opgenomen of een paard niet de juiste plaats aan de start toegewezen 
heeft gekregen, wordt dit paard buiten weddenschappen op de hoogste 
startpositie toegevoegd. 

 

HET GEDRAG TIJDENS DE DRAVERIJ 
Artikel 36 
I Het gebruik van de zweep is alleen toegestaan voor correctie en enkele 

aansporingen van het paard. Beide handen van de rijder moeten daarbij  
 aan de afzonderlijke leidsels blijven om het paard richting te geven. 

Elke andere vorm van gebruik is verboden. Onder het geven van 
aansporingen wordt verstaan het op rustige wijze in voorwaartse 
richting bewegen van de zweep. Bij het meevoeren en aansporen mag de 
zweep niet buiten de aanspanning worden gebracht. Het is verboden: 

 a. het paard gedurende de koers meer dan viermaal licht aan te 
sporen. 

 b. in zijwaartse richting aan te sporen; 
 c. met beide leidsels in één hand aan te sporen; 
 d. slaande bewegingen te maken op nummerdek, sulkybomen, 

harnachement en wielbeschermers; 



 e. de achterkant van de zweep te gebruiken; 
 f. het paard met de zweep te prikken; 
 g. met een slaande beweging de zweep van onder naar boven te halen; 

h. op iedere andere wijze de zweep te hanteren, waaronder het slaan 
vanachter uit de schouder, waarbij de hand boven de schouder 
uitkomt. 

i. zweep tussen de benen van het paard heen en weer bewegen. 
Voor zover van toepassing zijn de verbodsbepalingen eveneens van 
kracht tijdens de gehele wedstrijddag. 

III Bij het meevoeren van de zweep mag deze niet in zijwaartse richting, 
noch in achterwaartse richting worden gehouden c.q. gehanteerd. 
Wanneer door foutief hanteren c.q. houden van de zweep nadeel ontstaat 
voor een andere deelnemer en de rijder opzet of grove nalatigheid 
wordt verweten, wordt het paard uitgeschakeld en de rijder gestraft. 

 
Onderzoek verboden stoffen 
 
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief 
bevonden: 
augustus: Flashing Smart 
oktober: Jaimy Fox, U R Amazing, Goldrush H, Lion's Wish, Defi Magik 
Kentucky River 
 
Stamboek 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F130186 Defi de Brevol, bruine ruin, geb. 10 mei 2013, v. Jag de Bellouet u. Lady de Brevol v. 
Capriccio. Eig. Drafsport Lehmann, Koekange en W. Kallenkoot, Koekange. 
S170001 Keizer P Boko, vos hengst, geb. 10 februari 2017, v. Virgill Boko u. Nicole v. Blue Eyes 
America. Eig. Hunter Offshore BV, Hippolytushoef. 
D180054 Phoenix BB, bruine merrie, geb. 5 juni 2018, v. Robert Bi u. Nindava As v. Lindy Lane. Eig. 
J.A.L. Batist, Voorburg en mw. A.M.J. Batist, Voorburg. 
 
WEDEROM OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
US110002 Gilda de Vie, bruine merrie, geb. 9 februari 2011, v. Glidemaster u. Possessive Gal v. Self 
Possessed. Eig. Stal Ris, Warmenhuizen. 
 
GESTORVEN 
NL180042 Love d'Erpion 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
F120070 Canon de la Douce 
NL160052 Just an Illusion 
 
VERANDERD IN RUIN 
NL150051 Igor Boko 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Love Dairpet, t.l.v. R.P. Pojasek, Commer. (Frankrijk) 
Lurabo Dairpet, t.l.v. R.P. Pojasek, Commer. (Frankrijk) 
Regiment, t.l.v. Stall Solvbrun, Valer. (Zweden) 
 

Verkocht 
Apache Jeloca, Hendriks Trucks, Amersfoort aan mw. L.  Hoogeveen, Lippenhuizen 
Freedom Fighter, H. Sas, Broek in Waterland aan Drafsport Lehmann, W. Kallenkoot beiden 
te Koekange 
 



Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid 
IV Deelnemersreglement) 
F110130 Berika Dairpet 
F140098 Etoile de Daidou 
 
Sport 
Schrappen uit Stakes en Klassiekers 
 
Geschrapt uit alle tweejarigen Stakes: Lady Larissa, Luna Scott, Love Me Scott, LeBron 
Boko  
 
RENWEZEN 
 
Stamboek 
VERANDERD IN RUIN 
BB170015 Miraz (IRE) 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Lady Caline (FR), t.l.v. A. Amezzane, Putte. (Frankrijk) 

 


