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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: 
oktober: Kodaira Rensuma, Hegoa du Boulay, Apache Jeloca, Fado de Padd, Flag de 
Marions, Victorymoko, Lucina 
 
Dopingcontrole 
Duindigt 29 oktober: Jeluna, Ideaal, Heine Attack 
 
Stamboek 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
NL200138 Neptune Newport, donkerbruine hengst, geb. 20 mei 2020, v. Jimmy William u. Absolut 
Newport v. SJ’s Photo. Fokker Newport Breeding BV, Amsterdam. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
US110011 Harley Momma, bruine merrie, geb. 20 mei 2011, v. SJ's Caviar u. Samantha Yorktowne 
v. Sierra Kosmos. Eig. Dragon Trotters BV, Jutrijp. 
 
WEDEROM OPGENOMEN IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
NL100044 Dana Stardust, donkerbruine merrie, geb. 15 april 2010, v. Juliano Star u. Urania Stardust 
v. Super Arnie. Eig. De Beij Holding BV, Smalle Ee. 
 
GESTORVEN 
NL200128 Nouvelle Meadow 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
NL080139 Bibi Boko 
NL120089 Forever H 
NL150065 Invincible Volo 
NL160121 Jaffy Joha 
 
VERANDERD IN RUIN 
NL180094 Lucas 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Dillinger Gentil, t.l.v. Spangahoeve, Spanga. (Frankrijk) 
John Butcher, t.l.v. M. Burgac, Berlijn. (Duitsland) 
Just be Proud, t.l.v.S. Cardona, Malta. (Zweden) 
Zack Wind, t.l.v. C. Alfredsson, Götenborg. (Zweden) 
 

Verkocht 
Efendi du Plessis, E. Kruis, Terband aan C.H. Loman, Wolvega 



Freedream Rex, W.H.M. v.d. Sande, Nootdorp aan Stal Schermer, Ursem 
Lady Esther, J.P.L. Huls, Noorbeek aan mw. C.M.C. van Dam, Zandvoort 
Massimoh, J.C.H. Huiberts, Castricum aan De Hippodromers Beh. St., Uitgeest 
Miss Occagnes, P. Joyeux, F-Occagnes aan Draviet Stables, Soest 
 
Verhuur beëindigd 
Kefir de l’Iton 
 
Sport 
 
UET Grand Prix 2021 
De volgende paarden zijn nog ingeschreven voor de UET Grand Prix 2021 (zaterdag 9 
oktober, Aby Zweden): Kuyt F Boko, Kilimanjaro, Knight of Steel, Bear di Girifalco 
 
De volgende inlegronde van € 300 is op 15 november 2020 
 
Indien u uw paard wilt uitschrijven kan dat tot vrijdag 13 november tot 12.00 uur bij de 
sportafdeling NDR. 
 
UET GRAND PRIX 2022 (L-jaargang) 
Voor hengsten en merries geboren in 2018. 
 
De eigenaar of trainer kan zijn of haar paard voor deze koers uitsluitend schriftelijk 
aanmelden tot uiterlijk vrijdag 13 november tot 12.00 uur bij de drafsportafdeling NDR. 
 
Waar de finale van de UET GRAND PRIX 2022 wordt verreden is nog onbekend.  
De series worden verreden op Vincennes en Solvalla. 
Prijzengeld finale minimaal € 350.000 
 
Inleggeld: 
15 november 2020    € 150 
15 november 2021    € 300 
1 augustus 2022 (voorlopige aangifte) € 500 
Definitieve aangifte    € 1.000 
 
Meer informatie over de UET Grand Prix 2022 kunt u vinden op de website www.ndr.nl. 
 
De eigenaar/trainer dient zijn/haar paard zelf in te schrijven via de sportafdeling van de 
NDR. 
 
Schrappen uit Stakes en Klassiekers 
 
Geschrapt uit alle tweejarigen Stakes: Lissy  
Geschrapt uit de UET Grand Prix 2021: Hamori Memory TF, Kapitein Bianco 
 
Bestraffingen  
 
Duindigt, 29 oktober 2020 
Koers 4 
De pikeur Danny Brouwer , rijder van het paard Echo Oldeson, is bestraft met een boete van  



€ 50,-  wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 VIIe D.W.R. (veranderen van lijn 
zonder voldoende voorsprong). 
 
Koers 4 
De pikeur Frans van der Blonk, rijder van het paard Durk M Boko, is bestraft met een boete 
van € 100,- wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 X D.W.R. (in de laatste rechte 
lijn niet houden van de richting evenwijdig aan de binnenzijde van de baan). 
Strafverzwarende omstandigheden. 
 
Koers 6 
De pikeur Finn Verkaik, rijder van het paard Jip Star N, is bestraft met een boete van € 50,-  
wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 VIIe D.W.R. (veranderen van lijn zonder 
voldoende voorsprong). 
 
Koers 9 

De jockey Wanda Watlow-Eblé , rijder van het paard Tasmeem (IRE), is bestraft met een 
boete van € 50,-  wegens overtreding van het bepaalde in artikel 29 IXa R.W.R. (niet houden 
van zijn/haar spoor gelijk aan de positie van de startboxnummers tot 100 meter na de start). 
 
Renwezen 
 
Stamboek 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK VOLBLOEDS 
BB170018 Donata (FR), schimmel merrie, geb. 3 maart 2017, v. Outstrip (GB) u. Danse Revee (IRE) 
v. Manduro (GER). Eig. J.M.A. Dekkers, Den Haag. 

 
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid 
IV Deelnemersreglement) 
BB090031 Dutch Master (GB) 
BB120006 Haarib (GB) 
BB140033 Mod (GB) 
BB150036 Shambhala (GER) 


