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ALGEMEEN 
Artikel 1 
I Het Algemeen Wedstrijd Reglement is van toepassing op alle deelnemers aan 

wedstrijden die onder auspiciën van de N.D.R. worden gehouden. 
II De N.D.R. geeft leiding aan en houdt toezicht op draf- en 

rensportwedstrijden in Nederland, volgens de bepalingen van dit 
reglement. 

III Langebaandraverijen en -rennen zijn verrichtingsproeven van de 
Nederlandse fokkerijen en dienen tot toetsing van de Nederlandse 
fokprodukten in onderlinge wedstrijden en in wedstrijden met produkten 
van buitenlandse fokkerijen. 

IV Draverijen over de middenafstand zijn wedstrijden, die worden verreden 
 over afstanden van minimaal 400 M. en maximaal 1.500 M. 
V Kortebaandraverijen zijn wedstrijden, die worden verreden over minimaal 

270 M. en maximaal 325 M. 
VI Waar in de reglementen sprake is van Comité dient met betrekking tot de 

drafsport "Draverij-Comité" en de rensport "Ren-Comité" te worden 
gelezen. 

VII Een wedstrijddag waarop langebaandraverijen en/of rennen worden gehouden, 
dan wel wedstrijden over de middenafstand, vangt aan op het tijdstip van 
de aangifte van de paarden voor de wedstrijddag en wordt geacht te zijn 
beëindigd -ingeval de wedstrijddag wordt besloten met een draverij- na 
het officieel verklaren van de uitslag van deze draverij en het 
voorrijden van de winnaar heeft plaatsgevonden. 
Ingeval de wedstrijddag wordt besloten met een ren, zal de wedstrijddag 
geacht te zijn beëindigd, nadat de uitslag officieel is verklaard. 
Wanneer het Comité, op het tijdstip van afloop van de wedstrijddag nog 
een onderzoek heeft lopen, dan wel op last van het Comité een onderzoek 
wordt ingesteld -waaronder mede verstaan een onderzoek naar het gebruik 
van verboden stoffen- zal de wedstrijddag worden geacht te zijn beëindigd 
op het tijdstip dat deze onderzoeken zijn afgerond. 

VIII Een wedstrijddag waarop een kortebaan wordt gehouden, vangt aan een half 
uur vóór het in het programma vastgestelde tijdstip waarop de start van 
de eerste rit van de eerste omloop plaatsvindt en eindigt na het 
officieel verklaren van de definitieve uitslag van de wedstrijd, dit met 
inachtneming van het bepaalde in lid VII laatste alinea. 

IX Een draverij of ren wordt geacht te zijn aangevangen op het tijdstip dat 
de paarden onder orders van de starter zijn gekomen en te zijn beëindigd 
nadat het Comité de uitslag officieel heeft verklaard. 

X Een kortebaanwedstrijd wordt geacht te zijn aangevangen na het vallen van 
de start van de eerste rit van de eerste omloop en te zijn beëindigd na 
het officieel verklaren van de definitieve uitslag van de wedstrijd. 

XI Indien het welzijn van een paard dit vereist, is de Wedstrijddierenarts 
bevoegd een paard te euthanaseren conform de bepalingen van het “Protocol 
Ernstig gewond of gestorven paard‟, bijlage 1 bij dit reglement. 

XII Het overlijden van een paard dient door de Wedstrijddierenarts te worden 
vastgesteld zoals het “Protocol Ernstig gewond of gestorven paard‟, 
bijlage 1 van dit reglement, voorschrijft. 

DE KOERSGEVENDE ORGANISATIES 
Artikel 2 
Een koersgevende organisatie is een door de N.D.R. op grond van het bepaalde in 
artikel 49 en artikel 50 van het Deelnemers Reglement erkende organisatie. 
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DE BAANVOORZIENINGEN 

ALGEMEEN 
Artikel 3 
I Langebaan-draverijen en rennen, middenafstand-draverijen en 

kortebaan-draverijen zijn alleen toegestaan op door de N.D.R. 
goedgekeurde banen. Deze goedkeuring wordt indien de baan niet meer aan 
de gestelde eisen voldoet ingetrokken. 

II De keuring c.q. herkeuring van banen geschiedt door drie functionarissen, 
namelijk een vertegenwoordiger van de N.D.R., een Bestuurslid van de 
desbetreffende baanorganisatie en een vertegenwoordiger van de erkende 
organisatie van draf- en rensportprofessionals. De besluitvorming naar 
aanleiding van de rapportage van de keuringscommissie ligt uitsluitend 
bij de N.D.R. 

a) De keuring van een grasbaan zal plaatsvinden op de dag voor de 
koersdatum. Mocht er op voornoemd tijdstip twijfel zijn over de 
geschiktheid van o.a. de ondergrond dan kan er een herkeuring, tot 
uiterlijk 2 uur voor aanvang aangifte paarden, op de dag van de 
koers, plaatsvinden.  

III De N.D.R. kan aan de hand van de keuringsresultaten verlangen, dat aan de 
baan zekere veranderingen worden aangebracht alvorens de baan (opnieuw) 
goed te keuren, dan wel verlangen dat voorzieningen worden getroffen, 
teneinde een vlot en veilig verloop van de wedstrijden te verzekeren. 

IV De baanorganisatie handelt bij ongevallen met een of meer paarden conform 
het gestelde in het “Protocol Ernstig gewond of gestorven paard‟, bijlage 
1 van dit reglement. 

INRICHTING EN UITRUSTING 
Artikel 4 
I De N.D.R. is gerechtigd ten behoeve van de ondergrond, inrichting en 

uitrusting van het terrein waar wedstrijden worden gehouden, al die 
voorschriften uit te vaardigen, die zij nodig oordeelt voor het in 
overeenstemming met de doelstelling functioneren van de draf- en 
rensport. 
De beoordeling hiervan berust geheel bij de N.D.R. 

II Nieuwe voorschriften zullen niet worden uitgevaardigd, dan na overleg met 
de desbetreffende baanorganisatie c.q. baanorganisaties. 

III Ingevolge het bepaalde in lid I is de baanorganisatie bij organisatie van 
langebaanwedstrijden verplicht aanwezig te hebben of te doen zijn: 
a. een Arts, een Wedstrijddierenarts, een Hoefsmid en deugdelijke 

voorziening voor het verrichten van E.H.B.O.; 
b. een startinstallatie, welke het automatisch starten van Dravers 

achter elastieke banden – of voor zover van toepassing door 
“optische ogen”- voor elke wedstrijdafstand mogelijk maakt en voor 
zover er rennen worden gehouden, startboxen; 

c. een geluidsinstallatie ten dienste van het Comité en de omroep met 
voldoende capaciteit voor het gehele wedstrijdterrein, de 
wedstrijdbaan, het stallenterrein en de publieke accommodatie; 

d. een video-installatie ten dienste van de rechtspraak en het 
publiek; 

e. een ruimte voor plaatsing van een foto-finish apparaat;  
f. voldoende afzonderlijke ruimte voor de Rechter van Aankomst, het 

Comité, de functionarissen, totalisator en pers, alsmede 
publikatiemiddelen, telefoonverbindingen, kleedkamers en sanitaire 
voorzieningen; 

g. een goed geoutilleerde ruimte voor het verlenen van medische hulp; 
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h. een goed geoutilleerde box voor het behandelen van paarden en het 
afnemen van monsters voor het verrichten van onderzoek naar 
verboden stoffen; 

i. nummerdekjes en hoofdnummers – en voorzover van toepassing – 
schoftnummers. 

IV Ingevolge het bepaalde in lid I is de baanorganisatie bij organisatie van 
kortebaanwedstrijden verplicht aanwezig te hebben of te doen zijn: 
a. een Arts, een Wedstrijddierenarts, een Hoefsmid en deugdelijke 

voorzieningen voor het verrichten van E.H.B.O.; 
b. een geluidsinstallatie met voldoende capaciteit voor het 

wedstrijdterrein en de parkeerruimte voor de deelnemers; 
c. vier witte en vier rode vlaggen; 
d. duidelijk zichtbare rugnummers voor de rijders; 
e. een startinstallatie, bestaande uit startpalen met lichtsignaal 

voor beoordeling van de juistheid van de start, voorzien van een 
foto-elektrische cel, die in verbinding staat met de apparatuur 
voor het elektronisch regelen van de start; 

f. een finishpaal, bestaande uit een bord met minimum afmetingen 2 
meter hoog en 60 cm breed, waarop de finishlijn is aangegeven door 
scheiding tussen een zwart en een wit vlak gezien vanuit de 
rijrichting. Achter de finish moet een schutting van tenminste 3 
meter breed en 2 meter hoog zijn geplaatst; 

g. een onderkomen voor de Rechter van Aankomst, geplaatst op een  
  verhoging tegenover de finish. 
V De installaties en accommodaties behoeven de goedkeuring van de 

stichting. 
VI De baanorganisatie treft voor aanvang van de wedstrijd de nodige 

voorzieningen om gestorven of (ernstig) gewonde paarden van de baan of 
van het wedstrijdterrein te kunnen afvoeren. Zo dient er aanwezig te 
zijn: 
a.  een scherm waarmee een gewond of gestorven paard aan het zicht van 

het publiek kan worden onttrokken; 
b.  geschikt vervoer voor een ernstig gewond of overleden paard; 
c. een draag- en/of dekzeil; 
d.  touwen.  
Verder dient in voorkomende gevallen te worden gehandeld conform het 
“Protocol Ernstig gewond of gestorven paard”, bijlage 1 bij dit 
reglement. 

DE WEDSTRIJDBANEN 

LANGEBAAN  
Artikel 5 
I De lengte van een baan voor het houden van langebaandraverijen en rennen 

wordt gemeten op 1 meter afstand van de binnenzijde van de baan. 
II Iedere baan moet door een erkende landmeter worden gemeten en de 

startafstanden gemarkeerd. Een proces-verbaal van de meting moet bij de 
Stichting worden gedeponeerd. 

III Onmiddellijk nadat veranderingen in de lengte van de baan is aangebracht, 
is het bepaalde in lid II opnieuw van toepassing, tenzij het een baan 
betreft waarop de reling vanwege de begaanbaarheid moet worden 
verplaatst. In dat geval worden de te lopen afstanden bij een zo goed 
mogelijke benadering vastgesteld. 

IV De startplaatsen van de verschillende afstanden moeten duidelijk zijn 
aangegeven; de finish door een finishpaal bestaande uit een bord van 
minimaal 2 meter hoog en 60 cm breed, waarop de finishlijn is aangegeven, 
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door de scheiding tussen een zwart en een wit vlak, gezien vanuit de 
rijrichting, al dan niet voorzien van een spiegel. 

V De baan moet steeds in goede staat van onderhoud verkeren en goed 
geëgaliseerd zijn. De baanorganisatie heeft de plicht ook tussen de 
wedstrijden onderhoud te plegen, teneinde de baan in de vereiste conditie 
te houden. 

VI De baan moet over de gehele binnenzijde duidelijk zijn gemarkeerd. 
Wanneer daarvoor paaltjes worden gebruikt, moeten deze van wit 
beschilderd hout zijn met een diameter c.q. middellijn van maximaal 8 cm, 
dan wel soortgelijke paaltjes van kunststofmaterialen. De paaltjes mogen 
niet dieper dan 20 cm in de grond geplaatst worden. De markering geeft 
het verloop van de baan aan en zijn bij geschillen beslissend.  

KORTEBAAN 
Artikel 6 
I De lengte van de baan moet dusdanig zijn, dat bij de respectievelijke 

afstanden van minimaal 275 en maximaal 285 meter of minimaal 295 en 
maximaal 310 meter voldoende aanloop- en uitloopmogelijkheden aanwezig 
zijn. De aanloop -gemeten vanaf de maximale startafstand- moet minimaal 
35 meter zijn, de uitloop 75 meter. 

II De verschillende te lopen afstanden moeten aan de start met behulp van 
borden duidelijk aangegeven zijn. 

III Op banen, waarvan het wegdek bestaat uit klinkers, asfalt of andere harde 
lagen, moet het wegdek met een laagje zand van 3 cm bedekt zijn. Een 
spoor in beide banen van 1 meter breedte is voldoende.  
Het gedeelte van de baan waarop de paarden hun aanloop voor de start 
nemen, moet over de gehele breedte van de baan met een laag zand van 6 cm 
zijn bedekt, hetgeen eveneens geldt voor het deel van de baan direct na 
de finish. 

IV De beide banen moeten tijdens de draverij over de gehele lengte duidelijk 
gemarkeerd zijn. 

V De baan moet over de gehele lengte doelmatig zijn afgezet. Indien er 
oversteekplaatsen zijn voor het publiek, moet de baanorganisatie 
zorgdragen voor een permanente controle bij deze plaatsen. 

DE FUNCTIONARISSEN 

ALGEMEEN 
Artikel 7 
I Jaarlijks benoemt het Bestuur de in dit lid bedoelde functionarissen. 

Op wedstrijddagen worden de volgende functies vervuld door 
functionarissen, al naar gelang op de wedstrijddag hun aanwezigheid is 
vereist. Daartoe worden aangewezen: 
a. een Voorzitter van het Comité; 
b. de leden van het Comité; 
c. de Secretaris van het Comité; 
d. de Rechter van Aankomst van het Comité; 
e. de Bochtencommissaris van het Comité; 
f. de Autocommissaris van het Comité; 
g. de Baancommissaris; 
h. de Starter; 
i. de Hulpstarter; 
j. de Tijdopnemer; 
k. de Weger; 
l. de leden van de Handicapcommissie Rensport; 
m. de speaker,assistenten en andere functionarissen. 
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II De N.D.R. bepaalt de indeling van de functionarissen voor de des- 
betreffende wedstrijddag. Wanneer een functionaris verhinderd is zijn 
functie uit te oefenen wordt tijdig door de N.D.R. voor een geschikte 
vervanger zorggedragen. Ingeval verhindering eerst op de wedstrijddag 
blijkt is het Draverij-Comité c.q. Ren-Comité hiermee belast. 

III Functionarissen nemen hun beslissingen naar beste weten. Zij kunnen voor 
hun ambsthandelingen niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake 
is van kwade trouw of opzettelijk handelen in strijd met de reglementen. 

IV Voor zover niet anders is bepaald, zijn functionarissen op de 
wedstrijddag aan het Comité rechtstreeks voor hun werkzaamheden 
verantwoording verschuldigd. 

V Alle tijdens een wedstrijddag dienstdoende functionarissen rapporteren  
overtredingen onmiddellijk aan het Comité. 

VI Functionarissen en Wedstrijddierenartsen mogen op geen enkele wijze 
direct of indirect belang hebben bij de uitslag van een wedstrijd. Het 
zijn van fokker is toegestaan. 

VII De bevoegdheden en taken van functionarissen, zoals vermeld in lid I zijn 
in de wedstrijdreglementen nader omschreven. 

VIII Het Bestuur van de N.D.R., de Direkteur van het Bureau van de N.D.R., 
leden van de tuchtrechtelijke organisaties, dienstdoende functionarissen 
van de N.D.R. en andere dienstdoende functionarissen zoals bedoeld in lid 
I, hebben recht van toegang tot de banen en daarbij behorende gebouwen en 
terreinen, voor zover deze bestemd zijn voor deelnemers aan de 
wedstrijdsport, dan wel voor de organisatie, die toezicht houdt op de 
wedstrijden, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, lid IX. 

IX Het bekleden van bestuurs- of andere functies bij organisaties, die dra- 
 verijen en/of rennen organiseren, die niet onder auspiciën van de N.D.R. 
 worden gehouden, is zonder toestemming van de N.D.R. niet toegestaan.  
 

COMITE 
Artikel 8 
I Het Comité bestaat uit tenminste drie leden. De samenstelling is als 

volgt: 
a. een Voorzitter; 
b. een Secretaris; 
c. een Rechter van Aankomst; 
d. leden; 
e. zonodig een Bochtencommissaris en/of Autocommissaris. 
Het Comité heeft de bevoegdheid zich voor de duur van de wedstrijddag te 
doen bijstaan door functionarissen, wanneer bijzondere omstandigheden dit 
noodzakelijk maken. 

II De bevoegdheden van het Comité strekken zich op de wedstrijddag uit over 
alle deelnemers, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 21, lid 
III van het Tucht Reglement. 

III Het Comité ziet toe op de juiste publikatie van de samenstelling van het 
Comité en op de wedstrijddag dienstdoende functionarissen. 

IV Het Comité waakt er voor, dat de bepalingen van de reglementen strikt 
worden nageleefd en dat bij overtreding hiervan wordt opgetreden. 

V Het Comité is bevoegd al die maatregelen te nemen en met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 5 van het Tucht Reglement straffen op te leggen, 
die noodzakelijk worden geacht voor handhaving en de juiste naleving van 
de reglementsbepalingen en door de N.D.R. gegeven voorschriften. 

VI Het Comité kan uitsluitend op grond van het bepaalde in artikel 25, lid V 
van het Drafsport Wedstrijd Reglement en artikel 19, lid V van het 
Rensport Wedstrijd Reglement bepalen, dat een paard buiten weddenschappen 

 aan een langebaanwedstrijd deelneemt. 
 Het deelnemen aan een wedstrijd over de middenafstand of een kortebaan- 
 wedstrijd buiten weddenschappen is niet mogelijk. 
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VII Het Comité kan uitsluitend op grond van het bepaalde in artikel 50 lid I 
tot en met lid IV een paard een startverbod opleggen en/of bij de N.D.R. 
voordragen voor een startverbod. 
Indien tot deze maatregel wordt besloten, wordt de trainer van het paard 
door het Comité hiervan in kennis gesteld. 

VIII Het Comité beoordeelt vanuit een tijdens de wedstrijd meerijdende auto of 
vanaf een daartoe speciaal ingerichte standplaats - de rechterstoel - die 
een onbelemmerd uitzicht moet bieden over de gehele baan, de deelnemende 
paarden en het gedrag van de rijders en paarden en beslist over eventuele 
uitschakeling en terugstelling. 
Voor de beoordeling van het gedrag van de rijders en paarden kan het 
Comité, ter ondersteuning van zijn beslissing, zich zo mogelijk bedienen 
van video-beelden. 

IX De in de rechterstoel bestemde ruimte voor het Comité is tijdens het 
lopen van de wedstrijd uitsluitend toegankelijk voor de leden van het 
Comité en dienstdoende functionarissen voor zover hun aanwezigheid aldaar 
vereist is, hetgeen eveneens geldt voor de tijdens een wedstrijd 
meerijdende auto van het Comité of de Autocommissaris.  

X Deelnemers kunnen tot het Comité worden toegelaten, dit met inachtneming 
 van het bepaalde in lid IX. 
XI Het Comité ziet erop toe, dat in geval van een ongeval met een paard 

wordt gehandeld conform het “Protocol Ernstig gewond of gestorven paard”, 
bijlage 1 van dit reglement. 

XII Klachten worden door het Comité in ontvangst genomen en behandeld 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 56 en artikel 57. 

 

RECHTER VAN AANKOMST 
Artikel 9 
I De Rechter van Aankomst maakt deel uit van het Comité. Hij stelt de 

volgorde van aankomst van de paarden vast door eigen waarneming en maakt 
daarbij zo mogelijk gebruik van de filmopname van de aankomst. Hij legt 
de aankomst schriftelijk vast met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 37 van het Drafsport Wedstrijd Reglement, artikel 30 van het 
Rensport Wedstrijd Reglement en artikel 26 van het Kortebaan Wedstrijd 
Reglement. 

II De Rechter van Aankomst bepaalt de tijdstippen waarop de wedstrijden 
 worden gestart. 
 

SECRETARIS VAN HET COMITÉ 
Artikel 10 
I De Secretaris van het Comité maakt deel uit van het Comité. Hij neemt 

deel aan alle besprekingen en heeft als zodanig een stem. 
II De Secretaris van het Comité:  

a. is belast met werkzaamheden, zoals aangegeven in artikel 21, lid IV 
en lid V van het Tucht Reglement; 

b. is belast met alle werkzaamheden, nodig voor het vlotte verloop van 
de wedstrijddag, voor zover deze volgens de bepalingen in de 
wedstrijdreglementen niet zijn voorbehouden aan andere func- 
tionarissen; 

c. is belast met de administratieve afwikkeling van de wedstrijddag  
en draagt er zorg voor dat de rapportages van het Comité, 
Baancommissaris en Starter, alsmede de monsters voor het onderzoek 
naar verboden stoffen met de daarbij behorende bescheiden ter 
bestemde plaatse worden gedeponeerd. 

d. brengt aan de N.D.R. rapport uit over het verloop van de 
wedstrijddag. 

III Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden kan hij zich laten bijstaan door 
functionarissen. 
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BOCHTENCOMMISSARIS EN AUTOCOMMISSARIS 
Artikel 11 
De Bochtencommissaris en Autocommissaris maken deel uit van het Comité. Zij 
zijn speciaal belast met toezicht op het gedrag van de rijders en paarden 
tijdens de wedstrijd. 

BAANCOMMISSARIS 
Artikel 12 
I De Baancommissaris is tijdens de wedstrijddag op het wedstrijdterrein 

belast met het toezicht op het gedrag van deelnemers en paarden. 
II Hij draagt er zorg voor dat: 

a. deelnemers zich houden aan de regels, die betrekking hebben op het 
gebruik van de baan; 

b. rijders de geregistreerde kleuren dragen; 
c. rijders met hun paarden op tijd en goed verzorgd verschijnen, voor 

zover van toepassing in de paddock, in de baan en voor het defilé; 
d. rijders met hun paarden de regels, die gelden voor deelneming aan 

het defilé, naleven; 
e. de rijder van het winnende paard van een draverij na het 

vaststellen van de definitieve uitslag voorrijdt; 
f. de rijders, die na afloop van een ren moeten worden ingewogen zich 

naar de afzadelplaats begeven; 
g. de rijders, die na afloop van een monté-draverij moeten worden 

ingewogen, zich naar de afzadelplaats begeven; 
h. de rijders, die na afloop van een ren c.q. monté-draverij moeten 

worden ingewogen, zich tijdens het afzadelen en het begeven naar de 
weegschaal, strikt houden aan terzake gestelde bepalingen; 

i. er uitsluitend hulpmiddelen worden gebruikt, waarvan het gebruik is 
toegestaan; 

j. het materiaal dat gebruikt wordt in goede staat van onderhoud 
verkeert en er verzorgd uitziet; 

k. de publikaties, die betrekking hebben op de te lopen wedstrijden 
correct zijn; 

l. de baan voor de aanvang van de wedstrijden wordt gecontroleerd op 
conditie, markering van de afstanden en de afzetting; 

m. de Wedstrijddierenarts bij het afnemen van monsters ten dienste van 
het onderzoek naar verboden stoffen wordt geassisteerd en de 
daarmee verbandhoudende administratie wordt verricht; 

n. de procedure bij het afnemen van monsters ten dienste van het 
onderzoek naar verboden stoffen, strikt in acht worden genomen. 

III Hij heeft de bevoegdheid tot het opleggen van straffen, zoals bepaald in 
artikel 6 van het Tucht Reglement aan iedere deelnemer, die zich schuldig 
maakt aan overtredingen van de in dit artikel in lid II, onder a. tot en 
met j. opgenomen bepalingen, dan wel de plicht ingeval de ernst van de 
zaak daartoe aanleiding geeft betrokkene ter bestraffing voor te dragen 
bij het Comité. 

IV Hij is verplicht overtredingen van andere aard onmiddellijk bij het 
Comité te melden. 

V Hij is de Secretaris van het Comité bij de uitvoering van zijn 
werkzaamheden op diens aanwijzingen behulpzaam. 

STARTER EN HULPSTARTER 
Artikel 13 
I De taakomschrijving en bevoegdheden van de Starter en de Hulpstarter zijn 

omschreven in artikel 29 tot en met 34 van het Drafsport Wedstrijd 
Reglement, artikel 25 tot en met artikel 28 van het Rensport Wedstrijd 
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Reglement en van de Starter in artikel 21 van het Kortebaan Wedstrijd 
Reglement. 

II De Starter heeft de bevoegdheid tot het opleggen van straffen, zoals 
bepaald in artikel 7 van het Tucht Reglement aan iedere deelnemer voor 
zover overtredingen betrekking hebben op de in lid I genoemde 
reglementsartikelen. 

TIJDOPNEMER 
Artikel 14 
I De Tijdopnemer legt het tijdstip vast van de start van elke wedstrijd. 
II Bij draverijen langebaan moet de tijdopnemer de tijden vaststellen waarin 

de paarden hun afstanden hebben gelopen. Hij doet dit zo mogelijk voor 
ieder paard, dat in de aankomst is opgenomen en berekent van deze paarden 
de kilometertijd, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 47, 
lid I en artikel 51, lid II en lid III. 

III Bij rennen stelt de tijdopnemer de tijd vast waarin de winnaar  de wed- 
strijd heeft beëindigd. 

IV Hij stelt vast welke paarden in een draverij ingevolge het bepaalde in 
artikel 10, lid IV, onder b. en artikel 37, lid III van het Drafsport 
Wedstrijd Reglement zijn gedistantieerd, dan wel ingeval het een ren 
betreft de tijdslimiet, zoals aangegeven in artikel 30, lid III van het 
Rensport Wedstrijd Reglement, hebben overschreden. 

V Hij stelt de tijdenbriefjes op, waarin opgenomen de gegevens, zoals 
bedoeld in lid I tot en met lid IV. 

VI Bij kortebaanwedstrijden worden geen tijden opgenomen. 

DE DEELNEMERS AAN DE WEDSTRIJDSPORT 

ALGEMEEN 
Artikel 15 
I Onbehoorlijk gedrag door deelnemers tegenover functionarissen, andere 

deelnemers, publiek en paarden en het plegen van handelingen, die het 
aanzien van de wedstrijdsport schaden of kunnen schaden is verboden. 

II Het niet opvolgen van de orders van een functionaris is strafbaar. 
III Iedere deelnemer heeft de plicht zich te houden aan de door de 

baanorganisaties gestelde regels, inzake het gebruik van wedstrijd- en 
trainingsbanen en daarbij behorende gebouwen en terreinen. Overtredingen 
kunnen worden bestraft. 

IV Het zonder toestemming verblijven op terreinen, dan wel zich ophouden in 
gebouwen waarvoor speciale toestemming noodzakelijk is, is verboden. 

V Bij deelneming aan wedstrijden in het buitenland onderwerpt elke 
deelnemer zich automatisch aan de in dat land geldende voorschriften en 
bepalingen. Hij kan zich niet beroepen op onwetendheid daarvan. 

VI Indien een deelnemer bij deelneming aan wedstrijden in het buitenland een 
straf krijgt opgelegd, neemt de N.D.R. op grond van internationaal 
geldende bepalingen deze straf over. 

VII Het deelnemen aan wedstrijden zonder in het bezit te zijn van de vereiste 
vergunning is verboden. 

VIII Het deelnemen aan wedstrijden in Nederland, die niet onder auspiciën van 
de N.D.R. worden gehouden is zonder toestemming van de N.D.R. verboden. 

IX Het deelnemen aan wedstrijden in een land, dat niet door de N.D.R. 
 is erkend, is zonder toestemming van de N.D.R. verboden. 
X Voor het deelnemen aan wedstrijden in het buitenland, die niet 

georganiseerd worden onder auspiciën van de aldaar erkende organisatie, 
wordt geen toestemming verleend. 
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EIGENAREN 
Artikel 16 
I Eigenaren van aan wedstrijden deelnemende paarden zijn zij aan wie 

ingevolge het bepaalde in artikel 22, van het Deelnemers Reglement 
vergunning is verleend om als eigenaar aan wedstrijden deel te nemen. 

II Eigenaren hebben het recht hun paarden voor wedstrijden in te schrijven, 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 42, terug te trekken en de 
gewonnen prijzen te ontvangen. 

III Het gestelde in artikel 42 van het Deelnemers Reglement is van toepassing 
op in het buitenland ingeschreven eigenaren. Indien zij met in Nederland 
getrainde paarden aan de wedstrijden deelnemen zullen de verplichtingen, 
die voor Nederlandse eigenaren gelden op buitenlandse eigenaren op 
gelijke wijze van toepassing zijn. 

 

GEMACHTIGDEN NAMENS EIGENAREN 
Artikel 17 
I Iedere eigenaar of combinatie van eigenaren kan zijn rechten geheel of 

gedeeltelijk laten uitoefenen door een daartoe gemachtigd persoon op de 
wijze, zoals bepaald in artikel 10 van het Deelnemers Reglement. 

II Inschrijven en het doen van voor-aangiften worden geacht te behoren tot 
handelingen, die de trainer gerechtigd is te verrichten, tenzij de 
eigenaar uitdrukkelijk anders bepaalt. 

TRAINERS 

ALGEMEEN 
Artikel 18 
I Trainers zijn zij aan wie ingevolge het bepaalde in artikel 25 van het 

Deelnemers Reglement een vergunning is afgegeven tot het trainen en 
verzorgen van paarden. 

II De taak van een trainer is het prestatievermogen van zijn paarden te 
bevorderen en de buitenwereld een zo juist mogelijk beeld van hun 
capaciteiten te geven. 

III De trainer is verantwoordelijk voor de verrichtingen van de bij hem in 
training zijnde paarden. 

IV Indien het Comité een opvallende verandering in de verrichting vaststelt, 
moet de trainer van het desbetreffende paard ten overstaan van het Comité 
een aannemelijke verklaring afleggen. 

V Iedere trainer moet, zodra aan hem een vergunning is afgegeven, een lijst 
indienen van de paarden die bij hem in training zijn. 
Iedere verandering in deze lijst dient binnen twee werkdagen te worden 
gemeld. 
In de periode, die ligt tussen de voor-aangifte en het lopen van de 
wedstrijd, kan een voor die wedstrijd aangegeven paard niet van trainer 
veranderen, dan wel uit training worden genomen, tenzij zich onvoorziene 
omstandigheden voordoen. Indien, zonder dat zich onvoorziene 
omstandigheden hebben voorgedaan, dit toch geschiedt mag het niet aan de 
wedstrijd deelnemen en is het bepaalde in artikel 42, lid III, onder a. 
van toepassing. 

VI Het doen deelnemen van een paard aan een wedstrijd onder een van de bij 
de N.D.R. ingediende afwijkende trainersverhouding is strafbaar. 

VII Ingeval van onvoorziene omstandigheden, die het plotseling beëindigen van 
de trainersverhouding tot gevolg hebben, blijft de geregistreerde 
verbintenis trainer-eigenaar nog ten hoogste veertien dagen in stand. In 
bijzondere gevallen kan de N.D.R. deze termijn verlengen. 

VIII Iedere trainer is verplicht bij de voor-aangifte tevens de rijder van het 
paard op te geven. Indien dit niet geschiedt, wordt de voor-aangifte niet 
geaccepteerd. 
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IX De trainer draagt er zorg voor dat aan wedstrijd deelnemende paarden 
tenminste anderhalf uur vóór het tijdstip waarop moet worden gestart op 
het wedstrijdterrein of in de onmiddellijke nabijheid daarvan aanwezig 
zijn. 
De trainer is er verantwoordelijk voor, dat een door hem getraind paard 
aan een wedstrijd deelneemt onder de naam waaronder het paard bij de 
geboorte in het Stamboek van de N.D.R., een erkend Stamboek van 
wedstrijdpaarden anders dan vorenbedoeld (Arabische Volbloeds) of een 
erkend buitenlands stamboek is ingeschreven, echter met inachtneming van 
door erkende Stamboekorganisaties officieel toegestane naamswijziging. 

X Wanneer een trainer op de dag waarvan één of meer door hem getrainde 
paarden aan de wedstrijd deelnemen niet op de wedstrijdbaan aanwezig is, 
draagt hij er zorg voor, dat vóór het tijdstip waarop de aangifte van de 
paarden op de wedstrijdbaan sluit, bekend is wie hem vertegenwoordigt. 
Als vertegenwoordiger kan uitsluitend door hem worden aangewezen een 
deelnemer die voldoende op de hoogte is van de gang van zaken op het 
entrainement en is ingeschreven in het Register van Deelnemers, zoals 
bedoeld in artikel 2, lid van het Deelnemers Reglement. 

 

BEROEPSTRAINERS 
Artikel 19 
I Het is iedere beroepstrainer verboden eigen paarden, gehuurde paarden of 

paarden waarin hij een aandeel bezit, door andere trainers te laten 
trainen. 

II Het is iedere beroepstrainer, die in het bezit is van een rijvergunning 
verboden in wedstrijden waaraan één of meerdere door hem getrainde 
paarden deelnemen, een paard van een andere trainer te rijden. 

 

EIGENAARTRAINERS 
Artikel 20 
I a.  Het is iedere eigenaartrainer verboden andere paarden te trainen, 

dan die welke hem geheel toebehoren, dan wel welke behoren tot ten 
hoogste één combinatie van eigenaren, waarvan hij deelgenoot is. 
Paarden, die door een eigenaartrainer worden getraind, moeten lopen 
op naam van die eigenaartrainer. 

b. Het is de eigenaar trainer toegestaan om paarden van familieleden 
uit de eerste lijn (d.w.z. kinderen,ouders en geregistreerde 
partners) te trainen, mits hij geregistreerd mede-eigenaar is van 
deze paarden. 

II Met inachtneming van het bepaalde in artikel 36, lid I van het Deelnemers 
Reglement, mag een eigenaartrainer van Dravers niet meer dan vijf paarden 
in training hebben. 
Paarden, die door hem zijn gefokt en zijn eigendom gebleven, worden 
buiten beschouwing gelaten. 

DE RIJDERS 

ALGEMEEN 
Artikel 21 
I Rijders zijn zij, aan wie ingevolge het bepaalde in artikel 31 van het 

Deelnemers Reglement een vergunning is afgegeven tot het deelnemen aan 
wedstrijden, dan wel degene, zoals bedoeld in lid II. 

II Een buitenlandse rijder, die wenst deel te nemen aan wedstrijden in 
Nederland, moet in het bezit zijn van een rijvergunning, afgegeven door 
de in het desbetreffende land met de N.D.R. overeenkomende en door de 
N.D.R. erkende organisatie. 
Alvorens te kunnen deelnemen moet een verklaring, dat hij in het bezit is 
van een rijvergunning en deze niet is ingetrokken worden overgelegd. De 
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N.D.R. draagt er zorg voor, dat het land van herkomst van de deelneming 
in kennis wordt gesteld met vermelding van de geleverde prestatie en 
eventueel opgelegde straf. 

III Iedere rijder is verplicht de bij de voor-aangifte met hem als rijder 
aangegeven paarden te rijden. Van deze regel kan in bijzondere gevallen  
 -dit ter beoordeling van het Comité- worden afgeweken, indien de 
uitschrijving van de wedstrijd dit toelaat, mits de vergunning van de 
rijder die als vervanger optreedt gelijkwaardig is. 

IV Een rijder kan voor een langebaanwedstrijd slechts voor het rijden van 
één paard worden aangegeven. Indien volgens de gegevens van de 
voor-aangifte blijkt dat een rijder voor eenzelfde wedstrijd voor 
meerdere paarden als rijder is aangegeven, worden de desbetreffende 
paarden als niet aangegeven beschouwd. 
Het is iedere rijder verboden afspraken te maken of overeenkomsten aan te 
gaan voor het rijden van verschillende paarden in één wedstrijd. 

V Iedere rijder heeft de verplichting om tenminste anderhalf uur vóór het 
tijdstip waarop aan de wedstrijd moet worden deelgenomen, op het 
wedstrijdterrein aanwezig te zijn. 

VI Het is iedere rijder verboden alcoholhoudende dranken en drugs te 
gebruiken op een tijdstip, waarop de werking van invloed kan zijn op zijn 
gedrag tijdens de wedstrijd. 

VII Het gebruik van alcoholhoudende dranken en drugs op het wedstrijdterrein 
op wedstrijddagen door rijders, die nog aan wedstrijden moeten deelnemen 
is verboden. 

VIII Het Comité schakelt de Baanarts in om bij een rijder een onderzoek in te 
stellen. Iedere rijder is verplicht aan een dergelijk onderzoek zijn 
medewerking te verlenen. 
Indien het Comité -na overleg met de Baanarts- van oordeel is dat de 
rijder niet in staat wordt geacht op normale wijze aan de wedstrijd  deel 
te nemen, wordt aan hem een startverbod opgelegd en de zaak ter 
behandeling worden voorgelegd bij het Tuchtcollege. 

IX Het is iedere rijder verboden deel te nemen aan weddenschappen op de 
uitslag van een wedstrijd waaraan hij deelneemt. 

X Het is iedere rijder verboden aan wedstrijden deel te nemen, wanneer niet 
aan de algemeen geldende kwalificatie eisen als rijder wordt voldaan, dan 
wel aan eisen, die speciaal voor deelneming aan een bepaalde wedstrijd 
zijn gesteld. 

 

AMATEURRIJDERS DRAFSPORT 
Artikel 22 
I Amateurrijders Drafsport zijn diegenen, aan wie ingevolge het bepaalde in 

artikel 33 van het Deelnemers Reglement een vergunning als amateurrijder 
voor het rijden in draverijen is verstrekt. 

II Amateurrijders mogen - indien de uitschrijving van de draverij zich 
daartegen niet verzet - hun geheel of tenminste de helft toebehorende 
paarden in open draverijen rijden, mits: 
a. deze paarden lopen op naam van de desbetreffende amateurrijder; 
b. de desbetreffende amateurrijder tenminste 15 overwinningen heeft 

behaald. 
III Amateurrijders die onder aangenomen naam of in combinatie met andere 

amateurrijders aan de wedstrijden deelnemen moeten, ingeval de combinatie 
twee of meer paarden aan dezelfde wedstrijd laten deelnemen, in 
uitsluitend voor amateurrijders uitgeschreven draverijen, de paarden 
rijden die zij volledig in eigendom hebben c.q. waarin zij de meeste 
delen bezitten. 

IV Het is iedere amateurrijder verboden: 
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a. een paard van een andere eigenaar te rijden, wanneer aan dezelfde 
draverij een paard deelneemt, waarvan hij eigenaar of mede-eigenaar 
is; 

b. meer dan drie paarden op een wedstrijddag te rijden; 
c. voor enige vergoeding, reis- en verblijfkosten uitgezonderd, te 

rijden; 
d. door het doen van aanbiedingen in welke vorm ook toezeggingen voor 

het rijden van een paard te krijgen. 
 

AMATEURRIJDERS RENSPORT 
Artikel 24 
I Amateurrijders Rensport zijn degenen aan wie ingevolge het bepaalde in 

artikel 35 van het Deelnemers Reglement een vergunning als amateurrijder 
voor het rijden in rennen is verstrekt. 

II Het bepaalde in artikel 22, lid IV, onder a., c. en d. is op 
amateurrijders rensport van overeenkomstige toepassing. 

 

EIGENAARRIJDERS DRAFSPORT 
Artikel 25 
I Eigenaarrijders Drafsport zijn zij, aan wie ingevolge het bepaalde in 

artikel 36 van het Deelnemers Reglement een vergunning als eigenaarrijder 
voor het rijden in draverijen is verstrekt. 

II Onder inachtneming van het bepaalde in lid III mogen eigenaarrijders 
uitsluitend paarden rijden, die op hun naam lopen. Eigenaarrijders, 
waarvan de paarden onder aangenomen naam deelnemen, mogen uitsluitend de 
paarden rijden, die zij in volledig eigendom hebben. 

III Indien de eigenaarrijder van een bepaalde eigenaren-combinatie door een 
lichamelijke handicap niet in staat is een paard te rijden - dit ter 
beoordeling van de N.D.R. - kan één andere persoon van de 
eigenaren-combinatie in aanmerking komen voor de eigenaarrijders- 
vergunning, waarmee de paarden, in het bezit van de desbetreffende 
combinatie, kunnen worden gereden. 

 

BEROEPSRIJDERS 
 
ALGEMEEN 
Artikel 26 
I Beroepsrijders zijn zij, aan wie ingevolge het bepaalde in artikel 37 van 

het Deelnemers Reglement een vergunning als beroepsrijder is verstrekt. 
II Beroepsrijders, die niet in het bezit zijn van een vergunning als 

beroepstrainer mogen in wedstrijden geen paarden van andere eigenaren 
rijden, wanneer daarin ook paarden meelopen die zij geheel of 
gedeeltelijk in eigendom hebben. 

 

PIKEURS 
Artikel 27 
Pikeurs zijn zij, aan wie ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het 
Deelnemers Reglement een vergunning als pikeur voor het rijden in draverijen is 
verstrekt. 
 

LEERLINGPIKEURS 
Artikel 28 
I Leerlingpikeurs zijn zij, aan wie ingevolge het bepaalde in artikel 39 

van het Deelnemers Reglement een vergunning als leerlingpikeur voor het 
rijden in draverijen is verstrekt. 
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II Een leerlingpikeur is gerechtigd te rijden in open draverijen en in 
draverijen uitgeschreven voor leerlingpikeurs voor iedere trainer, mits 
met toestemming van de beroepstrainer met wie de leerlingpikeur een 
leerling-verbintenis is aangegaan. 

III Wanneer ingeval van force-majeure een leerlingpikeur niet aan de 
verplichting een paard te rijden kan voldoen, waarvoor deze bij de 
voor-aangifte als rijder is aangegeven, kan deze uitsluitend worden 
vervangen door een leerlingpikeur. 

 

JOCKEY'S 
Artikel 29 
Jockey's zijn zij, aan wie ingevolge het bepaalde in artikel 40 van het 
Deelnemers Reglement een vergunning als jockey voor het rijden in rennen is 
verstrekt. 

 
LEERLINGJOCKEY'S 
Artikel 30 
I Leerlingjockey's zijn zij, aan wie ingevolge het bepaalde in artikel 41 

van het Deelnemers Reglement een vergunning als leerlingjockey voor het 
rijden in rennen is verstrekt. 

II In open rennen mogen leerlingjockey's zonder beperkingen paarden rijden, 
mits deze in training zijn bij de beroepstrainer met wie de 
leerlingjockey een leerling-verbintenis is aangegaan en iedere andere 
trainer, mits toestemming van de beroepstrainers met wie de 
leerlingjockey een leerlingverbintenis is aangegaan en de uitschrijving 
van de ren zich daartegen niet verzet. 

DE DEELNEMING VAN PAARDEN AAN WEDSTRIJDEN IN NEDERLAND 
Artikel 31 
I In Nederland zijn gerechtigd aan wedstrijden deel te nemen paarden, welke 

zijn opgenomen in het Stamboek of Register van de N.D.R., zoals bepaald 
in artikel 11, 12 en artikel 16 van  het Registratie en Stamboekreglement 
Dravers en Volbloeds, paarden opgenomen in een erkend Stamboek anders dan 
voren bedoeld (Arabische Volbloeds),dit met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 33 en artikel 49. 

II In Nederland zijn gerechtigd aan wedstrijden deel te nemen paarden, welke 
zijn ingeschreven in een erkend buitenlands Stamboek wanneer een 
uitvoercertificaat wordt overgelegd, dan wel een volledig bijgewerkt 
paspoort op het tijdstip, zoals bepaald in artikel 25, lid III van het 
Drafsport Wedstrijd Reglement en artikel 19, lid III van het Rensport 
Wedstrijd Reglement. 

III Paarden, die voorkomen op de lijst van in training zijnde paarden van een 
eigenaar, waaraan een vergunning om aan wedstrijden deel te nemen is 
verstrekt, worden geacht wedstrijdpaarden te zijn. 

IV Het deelnemen aan wedstrijden met in één van de  Stamboeken van de N.D.R. 
ingeschreven paarden, paarden opgenomen in een erkend Stamboek, anders 
dan vorenbedoeld (Arabische Volbloeds)  die niet onder auspiciën van de 
N.D.R. worden verreden, is zonder toestemming van de N.D.R. verboden. 

DE DEELNEMING VAN PAARDEN AAN WEDSTRIJDEN IN HET BUITENLAND 
Artikel 32 
I Wanneer een eigenaar van een in Nederland geregistreerd paard wedstrijden 

in het buitenland wil deelnemen, zal hij daartoe vooraf een 
uitvoercertificaat voor tijdelijke uitvoer bij de N.D.R. moeten 
aanvragen, dan wel het paspoort ter aftekening moeten aanbieden. 
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II Een eenmaal op zodanige wijze uitgevoerd paard mag niet eerder weer aan 
wedstrijden in Nederland deelnemen, dan nadat bij de N.D.R. een 
uitvoercertificaat van de desbetreffende buitenlandse organisatie (of 
meerdere uitvoercertificaten, indien het paard in meerdere landen 
achtereen aan wedstrijden heeft deelgenomen), dan wel een afgetekend 
paspoort is overgelegd. 

III Wanneer tussen de wederinvoer van tijdelijk uitgevoerde paarden en het 
deelnemen aan wedstrijden in Nederland een te korte tijd ligt en/of 
andere oorzaken de ontvangst van de verlangde certificaten, dan wel 
aftekening van het paspoort hebben vertraagd, verleent de N.D.R. van het 
gestelde in dit artikel ontheffing  en neemt genoegen met een 
schriftelijke verklaring van de trainer van het betrokken paard. Deze 
verklaring moet bevatten: 
a. een verklaring, dat geen diskwalificatie over het paard is 

uitgesproken; 
b. een opgave van het eventueel gewonnen prijzengeld; 
c. een opgave van de getoonde verrichtingen. 
De trainer is in dat geval verantwoordelijk voor de juistheid van de 
verstrekte gegevens. 

IV De N.D.R. stelt zich in geen geval aansprakelijk voor de juiste naleving 
van de voorschriften, gesteld door buitenlandse organisaties voor de 
inschrijving en deelneming van paarden aan wedstrijden in het 
desbetreffende land, noch voor de eventueel daaruit voortvloeiende 
gevolgen. 

V Het met een in Nederland geregistreerd paard deelnemen aan een wedstrijd 
in een land, dat niet door de N.D.R. is erkend, is zonder toestemming van 
de N.D.R. verboden. 
Voor het deelnemen aan wedstrijden, georganiseerd door een niet erkende 
organisatie in dat land, wordt geen toestemming verleend. 

DE STARTBEPERKING VOOR PAARDEN 
Artikel 33 
I Van de in artikel 31, lid I en II bedoelde paarden zijn niet 

startgerechtigd: 
a. hengsten, ruins en merries volgens de bepalingen, zoals die 

jaarlijks op 1 januari van kracht worden en in het Officieel 
Bulletin gepubliceerd; 

b. veulens en éénjarige paarden; 
c. gedekte merries, onmiddellijk na de eerste dekking. Indien de 

merrie gust is gebleven, wordt drie maanden na de laatste dekking 
van deze bepaling dispensatie verleend na ontvangst van een door 
een Dierenarts verstrekte verklaring van niet drachtig zijn. De 
eigenaar van de merrie blijft te allen tijde verantwoordelijk voor 
de juiste naleving van deze bepaling en kan zich nimmer beroepen op 
door een Dierenarts afgegeven verklaring, zoals in dit artikel 
bedoeld; 

d. zogende merries; 
e. paarden, die in het Stamboek staan ingeschreven als verkocht zonder 

papieren; 
f. paarden, die verkocht zijn zonder dat daarvan mededeling is gedaan 

op de wijze, zoals in artikel 11, lid I van het Deelnemers 
Reglement is voorgeschreven; 

g. paarden, die zijn geplaatst op de lijst wegens onbekende 
bezitsverhouding, zoals bedoeld in artikel 11, lid IV van het 
Deelnemers Reglement; 

h. paarden, die gediskwalificeerd zijn, dan wel een startverbod 
opgelegd hebben gekregen; 
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i. paarden, die toebehoren aan voor deelneming aan wedstrijden 
uitgesloten personen; 

j. paarden, die toebehoren aan personen, die niet in het bezit zijn 
van een vergunning tot deelneming aan wedstrijden. 

II Een paard mag op één dag slechts aan één wedstrijd deelnemen, tenzij het 
Dravers betreft, die hebben deelgenomen aan een wedstrijd waaraan een 
finale c.q. troostdraverij is verbonden, dan wel het een heat-draverij 
betreft. 

III Tweejarige Dravers mogen niet vóór 1 juni aan wedstrijden deelnemen. 
IV Tweejarige Volbloeds mogen niet vóór 15 mei aan wedstrijden deelnemen. 
V De N.D.R. is bevoegd andere vormen van startbeperkingen op te leggen, dan 

wel af te wijken van het bepaalde in lid II. Hiervan wordt melding  
gedaan in het Officieel Bulletin. 

VI Paarden, die in strijd met het bepaalde in dit artikel toch aan een 
wedstrijd hebben deelgenomen zullen alsnog worden uitgeschakeld, terwijl 
deelnemers, die hieraan schuld dragen door de N.D.R. bij het Tuchtcollege 
ter bestraffing zullen worden voorgedragen. 

DE BEPALINGEN OMTRENT PRIJZENGELD 
Artikel 34 
I Prijzengeld is het bedrag in geld, beschikbaar gesteld volgens de 

uitschrijving van een wedstrijd, voor eigenaren van door het Comité in 
volgorde van aankomst geplaatste paarden. 

II Onder een geplaatst paard wordt verstaan een paard, dat volgens de door 
het Comité gegeven officiële uitslag, de wedstrijd heeft gewonnen, dan 
wel in aanmerking komt voor één van de overig in de uitschrijving 
vermelde plaatsgelden. 

III Bij de uitschrijving van een wedstrijd moeten er naast een eerste prijs 
nog tenminste drie plaatsgelden beschikbaar worden gesteld. 

IV Bij de uitschrijving van rennen geldt, dat, behalve ingeval van een 
gelijke aankomst slechts één prijs wordt toegekend, namelijk aan de 
winnaar van de ren. De bedragen, toegekend aan de geplaatste paarden, 
worden niet als prijzen beschouwd, ook al worden deze in de programma's 
prijzen genoemd. 

V Ingeval de winnaar van een wedstrijd alsnog wordt gediskwalificeerd, 
uitgeschakeld of teruggesteld, vervallen de prijs en eventuele ereprijs 
aan de eigenaar van het paard, dat als eerste na de winnaar is geplaatst. 
Deze regeling geldt eveneens bij toekenning van plaatsgelden. 

VI Wanneer het aantal geplaatste paarden, dat in aanmerking komt voor 
plaatsgelden kleiner is dan het aantal bij de uitschrijving beschikbaar 
gestelde plaatsgelden, vervallen de niet toegekende bedragen. 

VII  Zijn volgens de uitschrijving van een wedstrijd aan het prijzengeld de 
desbetreffende inleggelden toegevoegd, dan worden deze verdeeld over het 
prijzengeld op de wijze, zoals in de uitschrijving is bepaald. 
Waarbij bovendien geldt:  

- indien er geen deelnemers meer ingeschreven staan of geen van de 
deelnemers finisht reglementair dan gaat het prijzengeld met de 
inleggelden naar de algemene prijzenpot;   

- indien er deelnemers reglementair finishen dan wordt per plaats de 
bepaalde prijs uitgekeerd echter wanneer er meer prijzen zijn dan er 
paarden reglementair gefinisht zijn, gaan de overgebleven 
prijzengelden naar de algemene prijzenpot; 

- indien bij de inschrijving blijkt dat er meer prijzen zijn dan er 
paarden meedoen dan wordt een nieuwe verdeling gemaakt waarbij het 
totale prijzengeld opnieuw wordt bepaald; 

- indien door overmacht de wedstrijd niet verreden kan worden dan 
worden de inleggelden over de nog aangegeven paarden verdeeld. 
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VIII De N.D.R. kan bepalen, dat het bij de uitschrijving van een wedstrijd 
beschikbaar gestelde prijzengeld wordt gewijzigd, ingeval niet wordt 
voldaan aan voorwaarden die met betrekking tot het aantal startende 
paarden in een wedstrijd zijn gesteld, dan wel voorwaarden die betrekking 
hebben op nadere vaststelling van het prijzengeld, ingeval tot splitsing 
van een wedstrijd wordt overgegaan. Tevens kan de N.D.R. bepalen, dat het 
aantal beschikbare prijzen wordt uitgebreid, ingeval het aantal startende 
paarden een door de N.D.R. vastgesteld aantal overschrijdt. 

IX Buiten de door de uitschrijving vastgestelde geld- en ereprijzen en 
vastgestelde premies, mogen zonder toestemming van de N.D.R. geen andere 
beloningen, vergoedingen of premies worden gegeven. Toestemming kan  
uitsluitend worden gegeven, indien publikatie in het Officieel Bulletin 
vóór het tijdstip waarop de inschrijvingen sluiten, dan wel ingeval 
uitsluitend vooraangifte behoeft te worden gedaan, vóór het tijdstip 
waarop de voor-aangiften sluiten mogelijk is.  

IX Buiten de door de uitschrijving vastgestelde geld- en ereprijzen en 
vastgestelde premies, mogen zonder toestemming van de N.D.R. geen andere 
beloningen, vergoedingen of premies worden gegeven. Toestemming wordt  
uitsluitend gegeven indien publikatie in het Officieel Bulletin vóór het 
tijdstip waarop de inschrijvingen sluiten dan wel, ingeval uitsluitend 
vooraangifte behoeft te worden gedaan, vóór het tijdstip waarop de 
voor-aangiften sluiten mogelijk is. 

DE REISVERGOEDINGEN 
Artikel 35 
De N.D.R. stelt jaarlijks vast of, in welke vorm en tot welk bedrag 
reisvergoedingen aan eigenaren van paarden worden uitbetaald. 

DE INLEGGELDEN 
Artikel 36 
I Inleggeld is het bedrag dat betaald moet worden voor deelneming aan een 

wedstrijd waarvoor een paard is ingeschreven. Dit bedrag is verschuldigd 
wanneer voor een paard voor-aangifte is gedaan. 

 De N.D.R. kan bepalen dat voor een wedstrijd geen inleggeld verschuldigd 
is. 

II Inleggelden, die volgens de voorwaarden van een wedstrijd verschuldigd 
zijn, worden automatisch in rekening-courant van de desbetreffende 
eigenaren bij de N.D.R. verrekend. 

IV Inleggelden kunnen worden aangewend voor het uit te loven prijzengeld. 
Bij de uitschrijving van die wedstrijd wordt bepaald dat de voor deze 
wedstrijd betaalde inleggelden aan het prijzengeld van die wedstrijd 
worden toegevoegd. 

HET UITSCHRIJVEN VAN WEDSTRIJDEN 

DATA VAN WEDSTRIJDDAGEN EN WEDSTRIJDEN, HET UITSTELLEN EN 
ANNULEREN 
Artikel 37 
I De data van wedstrijddagen, alsmede de banen en data waarop klassieke 

wedstrijden, kampioenschappen en bijzondere wedstrijden worden verreden, 
worden jaarlijks door de N.D.R. vastgesteld en in het Officieel Bulletin 
gepubliceerd. 

II Wanneer door bijzondere omstandigheden een wedstrijddag of wedstrijd op 
de vastgestelde datum niet kan worden gehouden, stelt de N.D.R. in 
overleg met de desbetreffende baanorganisatie de wedstrijddag of 
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wedstrijd uit of annuleert de wedstrijddag of wedstrijd. Bij annulering 
vervallen eventuele inschrijvingen en worden de inleggelden voor zover 
van toepassing terugbetaald. 

III Bij annulering of uitstellen van een wedstrijddag kunnen de deelnemers 
geen aanspraken doen gelden op prijzengeld, premies, reisvergoedingen of 
welke andere vergoeding ook. 

PROGRAMMA'S EN UITSCHRIJVINGEN 
Artikel 38 
I De uitschrijving van programma's en wedstrijden worden door de N.D.R. na 

overleg met de desbetreffende baanorganisaties vastgesteld en moeten voor 
het sluiten van de inschrijvingen c.q. voor-aangiften op een door de 
N.D.R. te bepalen wijze bekend worden gemaakt. 

II De uitschrijvingen van programma's en wedstrijden mogen niet in strijd 
zijn met enige bepaling van de reglementen, tenzij de N.D.R. hiervoor 
dispensatie heeft verleend. 

III Wanneer over de uitleg van de bepalingen van een wedstrijd twijfel 
bestaat, beslist de N.D.R., zonodig worden de desbetreffende 
baanorganisaties gehoord. 

IV Programma's c.q. uitschrijvingen van een wedstrijd zijn slechts geldig, 
wanneer deze op een door de N.D.R. bepaalde wijze bekend zijn gemaakt. 

V Een programma kan vóór de sluiting van de inschrijvingen c.q. 
voor-aangiften worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer deze wijziging of 
intrekking vóór het tijdstip van de inschrijvingen c.q. vóór-aangiften 
bekend is gemaakt. 

VI Een uitschrijving van een wedstrijd kan vóór de sluiting van de 
inschrijving c.q. voor-aangiften gewijzigd of ingetrokken worden, wanneer 
deze wijziging of intrekking vóór het tijdstip van de sluiting van de 
inschrijvingen c.q. voor-aangiften bekend is gemaakt. 

VII Een programma kan na de sluiting van de inschrijvingen c.q. 
voor-aangiften geheel of gedeeltelijk opnieuw worden uitgeschreven, 
wanneer het aantal wedstrijden met voldoende inschrijvingen c.q. 
voor-aangiften onder het aantal ligt, dat door de N.D.R. is vastgesteld. 

VIII Een uitschrijving van een wedstrijd kan na de sluiting van de 
inschrijvingen c.q. voor-aangiften ingetrokken worden, wanneer het aantal 
ingeschreven paarden c.q. het aantal paarden waarvoor voor-aangifte is 
gedaan onder het door de N.D.R. vastgestelde aantal ligt, dan wel de 
sluitingsdatum ervan verlengen en tevens wijziging in de voorwaarden van 
de uitschrijving aanbrengen. 

IX Een uitschrijving van een wedstrijd waarvoor meerdere inleggelden zijn 
betaald, kan niet worden ingetrokken, noch de sluitingsdatum van de 
voor-aangifte verlengd, dan wel de voorwaarden van de uitschrijving 
gewijzigd. 

X Aan alle bepalingen vastgelegd in de uitschrijving moet bij de sluiting 
van de inschrijvingen c.q. sluiting van de voor-aangifte zijn voldaan. 

XI Iedere uitschrijving van wedstrijden moet de volgende gegevens bevatten: 
a. plaats waar de wedstrijden gehouden worden; 
b. datum en uur van aanvang van de wedstrijddag; 
c. namen van de wedstrijden; 
d. soort van de wedstrijden; 
e. prijzen; 
f. kwalificatie-eisen; 
g. afstand; 
h. datum en uur waarop de inschrijvingen en voor-aangifte sluiten; 
i. voor zover van toepassing het verschuldigde inleggeld; 
j. voor zover het draverijen betreft, bepalingen over belastingen en 

ontheffingen; 
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k. voor zover het rennen betreft, gewichtsbepalingen; in handicaps 
datum en uur van de publikatie van de gewichten; 

l. tijd en plaats van de aangifte van de paarden op de wedstrijdbaan. 
XII Voor iedere wedstrijddag wordt gezorgd voor publikatie van het programma. 

Hierin zullen de navolgende gegevens worden opgenomen: 
a. de namen van de dienstdoende functionarissen; 
b. de starttijden van de wedstrijden; 
c. de uitschrijving van de wedstrijden, kort en bondig weergegeven; 
d. de namen van de ingeschreven paarden met opgave van leeftijd, 

geslacht, kleur, afstamming en de laatste verrichtingen; 
e. de namen van de eigenaren; 
f. de kleuren waaronder de paarden deelnemen; 
g. de namen van de trainers; 
h. de namen van de fokkers; 
i. de afstanden; 
j. voor zover het rennen betreft, de gewichten; 
k. de uitgeloofde bedragen aan prijzengeld en de verdeling daarvan; 
l. eventueel beschikbaar gestelde ereprijzen. 

 

DE BEPERKING VAN HET AANTAL WEDSTRIJDEN EN PAARDEN 

WEDSTRIJDEN 
Artikel 39 
De N.D.R. bepaalt het aantal draverijen en/of rennen dat maximaal op een 
wedstrijddag op één wedstrijdbaan mag worden verreden. Als wedstrijden worden 
mede beschouwd heats, afdelingen, troostdraverijen en finales. 
 

PAARDEN 
Artikel 40 
I Het maximum aantal paarden dat aan een wedstrijd kan deelnemen, wordt 

bepaald door de N.D.R. aan de hand van wenselijkheid c.q. mogelijkheid op 
de verschillende banen. 

II Ingeval na verwerking van de gegevens van de voor-aangifte van een 
draverij blijkt, dat het aantal paarden moet worden beperkt, zal het tot 
het gewenste aantal worden teruggebracht. 
De volgende regels worden daarbij in acht genomen: 
a. de datum van de wedstrijddag, waarop volgens de gegevens van de 

voor-aangifte, een paard als deelnemer voor een wedstrijd is 
geaccepteerd is bepalend; de datum waarop daadwerkelijk aan de 
wedstrijd werd deelgenomen blijft derhalve buiten beschouwing; 

b. het paard, dat volgens de gegevens, zoals bedoeld onder a., ten 
opzichte van de andere paarden op de meest recente datum voor 
deelneming is geaccepteerd, komt het eerst in aanmerking om 
geschrapt te worden; 

c. ingeval meerdere paarden van een gelijke datum zijn voorzien en één 
of meerdere van deze paarden moeten worden geschrapt, zal de 
daaraan voorafgaande datum bepalend zijn en zo vervolgens; 

d. ingeval na toepassing van het gestelde onder c. het gewenste aantal 
deelnemers niet kan worden bereikt, zal door het lot worden beslist 
welke paarden worden geschrapt. 

II  Ingeval na verwerking van de gegevens van de voor-aangifte van een 
draverij blijkt, dat het aantal paarden moet worden beperkt, wordt het tot 
het gewenste aantal teruggebracht. 
De volgende regels worden daarbij in acht genomen: 
a. indien een draverij opnieuw is opengesteld zijn de paarden die in de 

reguliere voor-aangifte waren aangegeven vrijgesteld van de beperking; 
b. de datum van de wedstrijddag, waarop volgens de gegevens van de voor-

aangifte, een paard als deelnemer voor een wedstrijd is geaccepteerd 
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is bepalend; de datum waarop daadwerkelijk aan de wedstrijd werd 
deelgenomen blijft derhalve buiten beschouwing; 

c.  het paard, dat volgens de gegevens zoals bedoeld onder b., ten 
opzichte van de andere paarden op de meest recente datum voor 
deelneming is geaccepteerd, komt het eerst in aanmerking om 
geschrapt te worden; 

d.  ingeval meerdere paarden van een gelijke datum zijn voorzien en één 
of meerdere van deze paarden moeten worden geschrapt, is de 
daaraan voorafgaande datum bepalend en zo vervolgens; 

e.  ingeval na toepassing van het gestelde onder c. het gewenste aantal 
deelnemers niet wordt bereikt, beslist het lot welke paarden worden 
geschrapt. 

III  Ingeval na verwerking van de gegevens van de voor-aangifte van een ren 
blijkt, dat het aantal paarden moet worden beperkt, wordt het tot het 
gewenste aantal teruggebracht. 
De volgende regels worden daarbij in acht genomen: 
a. indien een ren opnieuw is opengesteld zijn de paarden die in de 

reguliere voor-aangifte waren aangegeven vrijgesteld van de beperking; 
b.  In een handicap zullen de paarden, die op het tijdstip dat de 

voor-aangifte sluit met de laagste gewicht in de handicap-generaal 
zijn opgenomen het eerst in aanmerking komen om te worden 
geschrapt. Met aftrek van gewicht voor leeftijd wordt daarbij geen 
rekening gehouden. Bij gelijk gewicht beslist het lot; 

c.  In een conditie-ren zullen paarden, die op het tijdstip dat de 
voor-aangifte sluit met de laagste som in de prijzenlijst zijn 
opgenomen het eerst in aanmerking komen om te worden geschrapt. Bij 
gelijke som beslist het lot. 

IV Paarden, welke op de wijze, zoals aangegeven in lid II en lid III als 
deelnemer zijn geschrapt, worden geacht te zijn uitgeloot. Er is in dat 
geval dan geen inleggeld c.q. laatste inleggeld verschuldigd. 

V De N.D.R. kan bepalen dat bij voor-aangiften voor bepaalde wedstrijden 
het gestelde in lid II en lid III buiten beschouwing worden gelaten en 
andere vormen van beperking van toepassing worden verklaard. De wijze 
waarop in dergelijke gevallen tot beperking van het aantal deelnemers 
wordt overgegaan, moet bij de uitschrijving van de desbetreffende 
wedstrijd zijn vermeld. Een paard, dat op grond van deze bepaling uit de 
wedstrijd is genomen, wordt geacht ambtshalve te zijn geschrapt. Het 
bepaalde in lid IV is dan op gelijke wijze van kracht. 

 

DE INSCHRIJVINGEN EN VOOR-AANGIFTEN 
Artikel 41 
I Het tijdstip van de sluiting van de inschrijvingen is het moment, waarop 

voor de desbetreffende wedstrijd geen paarden meer kunnen worden 
ingeschreven. 
Het tijdstip van de sluiting van de voor-aangiften is het moment, waarop 
voor paarden, die zijn ingeschreven geen voor-aangifte meer kan worden 
gedaan, dan wel ingeval het inschrijven van paarden niet van toepassing 
is, niet meer voor een wedstrijd voor-aangiften kunnen worden gedaan. 
Inschrijvingen en voor-aangiften moeten worden gericht aan de N.D.R. 
volgens de regels vastgesteld bij de uitschrijving van de programma's. 
Deze regels moeten bij elke periodieke publikatie van de uitschrijvingen 
worden vermeld. Voor de juistheid van de inschrijving is de trainer en in 
voorkomende gevallen de eigenaar verantwoordelijk. 

II Inschrijvingen en voor-aangiften moeten in het Officieel Bulletin worden 
gepubliceerd, tenzij de gelegenheid daartoe ontbreekt. 

III Wanneer vaststaat dat een ingeschreven paard, of een paard waarvoor in 
een OB-1 koers of klassieke koers, voor-aangifte is gedaan, ten onrechte 
niet in de publikatie is opgenomen, kan alsnog een rectificatie worden 
aangebracht, uiterlijk tot het moment waarop de aangifte van de paarden 
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op de wedstrijddag sluit, mits de uitschrijving van de desbetreffende 
wedstrijd zich daartegen niet verzet. 

IV Tot het inschrijven van paarden zijn bevoegd de trainer en de in 
voorkomende gevallen de eigenaar, dan wel diens gemachtigde. 

V Een inschrijving c.q. voor-aangifte van een uit het buitenland afkomstig 
paard, moet vergezeld gaan van de door het paard geleverde prestaties, in 
de vorm van de vijf laatste verrichtingen, het absolute record, het 
record getoond in het lopende jaar en het gewonnen bedrag aan 
prijzengeld. De buitenlandse organisatie van het land van herkomst, moet 
zo spoedig mogelijk de gegevens bevestigen. Wanneer deze bevestiging niet 
uiterlijk 24 uur vóór de wedstrijddag wordt ontvangen, wordt de 
inschrijving c.q. voor-aangifte ongeldig verklaard. 

VI Iedere inschrijver onderwerpt zich door de afgifte van een inschrijving 
c.q. voor-aangifte automatisch aan alle bepalingen van de inschrijving. 

VII Een ongeldige inschrijving of voor-aangifte wordt niet geldig door het 
feit dat zij aangenomen is door de N.D.R. en indien van toepassing, 
gepubliceerd in het Officieel Bulletin. 

VIII Bij overlijden van een inschrijver blijft een inschrijving geldig, 
wanneer de erven of rechthebbenden tijdig schriftelijk verklaren hiervan 
gebruik te willen maken en bereid zijn de inschrijving over te nemen. 

IX De verplichte mededeling aan de N.D.R. van het overlijden van een paard 
geldt tegelijkertijd als het terugtrekken van dit paard uit alle 
wedstrijden waarvoor het stond ingeschreven. 

X De verplichte mededeling aan de N.D.R. van castratie van een hengst 
- onder castratie wordt mede verstaan het "geknepen" zijn - geldt 
tegelijkertijd als een terugtrekken van dit paard uit alle wedstrijden 
waarvan ruins zijn uitgesloten. 

XI De verplichte mededeling aan de N.D.R. van een verkoop van een paard 
zonder papieren, geldt tegelijkertijd als een terugtrekken van dit paard 
uit alle wedstrijden waarvoor het stond ingeschreven. 

XII Bij verkoop van een paard gaan de inschrijvingen over op de nieuwe 
eigenaar. Het gestelde in artikel 13 van het Deelnemers Reglement is dan 
van kracht. 

HET TERUGTREKKEN VAN EEN PAARD NA DE VOOR-AANGIFTE OF NA DE 
AANGIFTE VAN DE PAARDEN OP DE WEDSTRIJDDAG OP DE WEDSTRIJDBAAN 
Artikel 42 
I Bij het terugtrekken van een paard na de voor-aangifte voor een 

wedstrijd, ingeval voor deze wedstrijd geen inleggeld verschuldigd is,  
 is onder alle omstandigheden een heffing verschuldigd van € 50, mits een 
 gegronde reden voor het terugtrekken van het paard wordt aangetoond, dit 

ter beoordeling van de N.D.R. 
 In voorkomende gevallen is het bepaalde in lid III, ad. b. en ad. c. 
 op gelijke wijze van toepassing. 
II Bij het terugtrekken van een paard voor een wedstrijd na de voor-     

aangifte waarvoor inleggeld verschuldigd is en een gegronde reden voor 
het terugtrekken wordt aangetoond -dit ter beoordeling van de N.D.R.- is 
de eigenaar uitsluitend het volledige inleggeld verschuldigd. 

III Bij terugtrekken van een paard na de voor-aangifte zonder gegronde reden 
-dit ter beoordeling van de N.D.R.- is de eigenaar of, ingeval het 
terugtrekken geschiedde zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar 
de trainer, voor zover van toepassing het geldende inleggeld dat 
verschuldigd blijft, een heffing verschuldigd, indien het terugtrekken 
geschiedde: 
a. na de sluiting van de voor-aangifte, echter vóór het tijdstip 

waarop de aangifte van de paarden op de wedstrijddag sluit: 
-een heffing van 10% van de eerste prijs van de desbetreffende 
wedstrijd met een minimum van € 40 en een maximum van € 115; 
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b. na het tijdstip, zoals bedoeld onder a., doch meer dan één uur voor 
het tijdstip van aanvang van de wedstrijd waaraan het paard had 
moeten deelnemen: 
-een heffing van 10% van de eerste prijs van de desbetreffende 
wedstrijd met een minimum van € 115 en een maximum van € 230; 

c. korter dan een half uur voor het tijdstip van aanvang van de 
wedstrijd waaraan het paard had moeten deelnemen: 
-een heffing van 10% van de eerste prijs van de desbetreffende 
wedstrijd met een minimum van € 230 en een maximum van € 345. 

De eigenaar of de trainer aan wie ingevolge het bepaalde in dit lid een 
heffing is opgelegd, kan daartegen bezwaar aantekenen bij het 
Tuchtcollege, op de wijze zoals bepaald in artikel 43, lid VII en lid X 
van het Deelnemers Reglement. 

IV De eigenaar of de trainer of de rijder die schuld draagt aan het 
terugtrekken van een paard op het tijdstip zoals bedoeld in lid III  
wordt gestraft. 

DE CONTROLE OP HET SIGNALEMENT VAN PAARDEN, DIE AAN EEN 
WEDSTRIJD DEELNEMEN 
Artikel 43 
I Elk met een Nederlandse vergunning getraind paard dat voor de eerste maal 

aan een wedstrijd deelneemt en elk niet met een Nederlandse vergunning 
getraind paard dat aan een wedstrijd deelneemt, moet minstens een half 
uur voor aanvang van de wedstrijd waaraan het zal deelnemen voor controle 
op het signalement en indien van toepassing controle van de identiteit 
door middel van de identificatietransponder aan de door de N.D.R. daartoe 
aangewezen functionaris worden getoond. 

II Indien het signalement van het getoonde paard niet of niet volledig 
overeenkomt met het op het officiële certificaat dan wel in het bij het 
paard behorende paspoort vermelde signalement of twijfel aan de 
identiteit van het paard ontstaat bij de controle van de 
identificatietransponder, laat het Comité het paard aan de desbetreffende 
wedstrijd onder voorbehoud aan de desbetreffende  wedstrijd deelnemen of 
legt een startverbod op. 
Het Comité brengt terzake een rapport van bevindingen uit aan de N.D.R., 
die aan de hand van een nader in te stellen onderzoek beslist over 
handhaving van de uitslag van de wedstrijd waaraan het paard onder 
voorbehoud heeft deelgenomen en voorts beoordelen of betrokkene ingevolge 
het bepaalde in artikel 54, lid II, ad. e bij het Tuchtcollege voor 
bestraffing wordt voorgedragen. 

III Het Comité heeft te allen tijde het recht bij een paard dat aan een 
wedstrijd heeft deelgenomen, na de wedstrijd door een daartoe aangewezen 
functionaris bloed te doen afnemen of op een andere wijze lichaamscellen 
te doen verkrijgen, welk materiaal door de N.D.R. ter controle van de 
afstamming via bloedgroepen- en/of DNA-onderzoek gebruikt wordt. 
Indien uit het onderzoek blijkt dat het paard niet beantwoordt aan de 
opgegeven afstamming, wordt het paard uitgeschakeld voor de betreffende 
en eventueel daarop volgende wedstrijden met toepassing van het bepaalde 
in artikel 48 de leden I, II en III. 
Voor de aan de desbetreffende wedstrijden voorafgegane wedstrijden kan 
het paard worden uitgeschakeld, dit uitsluitend ter beoordeling van de 
N.D.R. 
Het resultaat van dit onderzoek wordt gelijkwaardig geacht aan het 
resultaat van een onderzoek, zoals bedoeld in artikel 13, ad. c. van het 
Registratie en Stamboek Reglement en kan onder alle omstandigheden in 
plaats daarvan gebruikt worden. 

 Op grond van de bevindingen beoordeelt de N.D.R. of betrokkene 
 ingevolge het bepaalde in artikel 54, lid II, ad. e. bij het Tuchtcol- 
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 lege voor bestraffing wordt voorgedragen. 

HET MAKEN VAN AFSPRAKEN OVER DE AFLOOP VAN EEN WEDSTRIJD 
Artikel 44 
I Afspraken, aangeboden door of gemaakt door en met deelnemers, waardoor de 

uitslag en/of het verloop van een wedstrijd op een ongeoorloofde wijze 
beïnvloed wordt, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe is verboden. 

II Het trachten de uitslag en/of het verloop van een wedstrijd op een 
ongeoorloofde wijze te beïnvloeden, dan wel het ondernemen van pogingen 
daartoe is verboden. 

III Het medewerken aan of het begunstigen van handelingen, zoals bedoeld in 
lid I en lid II is verboden. 

IV Deelnemers hebben de verplichting mede te werken aan een onderzoek naar 
overtredingen, zoals in dit artikel bedoeld. Het niet verlenen van 
medewerking is strafbaar. 

V Deelnemers die zich schuldig maken aan overtredingen, zoals bedoeld in 
lid I tot en met lid IV zullen ter bestraffing worden voorgedragen bij 
het Tuchtcollege. 

VI Paarden, betrokken bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zullen 
voor een door het Tuchtcollege te bepalen periode worden 
gediskwalificeerd. 

HET WAARNEMEN VAN DE WINKANSEN 
Artikel 45 
I Het is verboden een paard aan een wedstrijd te laten deelnemen zonder dat 

de eigenaar, trainer en rijder de bedoeling hebben de wedstrijd te 
winnen, dan wel zich zo hoog mogelijk te plaatsen. 

II Het is verboden aan een koers deel te nemen met een paard, dat niet tot 
inzet van zijn gehele capaciteit gebracht kan worden of wanneer hierover 
bij de trainer van het paard twijfel bestaat. Bij twijfel kan, wanneer 
het een koers betreft die deel uitmaakt van het programma klassieke 
wedstrijden, kampioenschappen en bijzondere wedstrijden, zoals 
vastgesteld door de N.D.R. en gepubliceerd in het Officieel Bulletin, dan 
wel koersen gedoteerd met een totaal bedrag aan prijzengeld jaarlijks 
door de N.D.R. vast te stellen, de trainer een met redenen omkleed 
verzoek om te mogen starten, vergezeld van een verklaring van de 
Wedstrijddierenarts, dat op medische gronden tegen starten van het paard 
geen bezwaar wordt gemaakt, tijdig bij het Comité indienen. 
Indien de uitschrijving van de wedstrijd zich daartegen niet verzet 
beslist het Comité in hoogste instantie of het paard in dat geval buiten 
weddenschappen aan de wedstrijd mag deelnemen. 

III Paarden, die zich onvoldoende afgericht tonen, worden geacht niet tot 
inzet van hun gehele capaciteit te kunnen worden gebracht. 

IV Ieder paard moet uitgereden worden. 
V Rijders moeten hun paarden tijdens de gehele wedstrijd voldoende 

ondersteunen en elke handeling na te laten, die benadeling van de kansen 
om te winnen of zich zo hoog mogelijk te plaatsen tot gevolg heeft. 

VI Wanneer een trainer of rijder bemerkt, dat het door hem getrainde 
respectievelijk gereden paard een prestatie levert, die niet in 
overeenstemming is met de capaciteiten en de vorm van het paard, dan wel 
andere oorzaken het normale verloop hebben beïnvloed, moet de trainer of 
rijder de redenen of eventuele oorzaken aan het Comité mededelen. Deze 
moeten aan de N.D.R. worden gerapporteerd. 

VII Doet de trainer of rijder geen mededeling van de in lid VI bedoelde 
redenen c.q. oorzaken, dan kunnen deze niet meer ter verdediging worden 
aangevoerd bij een eventueel later onderzoek of in te stellen beroep op 
een beslissing van het Comité of het Tuchtcollege. 
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VIII Een trainer wordt uiterlijk tot de sluiting van de aangifte paarden op de 
wedstrijdbaan in de gelegenheid gesteld het Comité schriftelijk in kennis 
te stellen van eventuele maatregelen, die hij in training heeft getroffen 
en die zouden kunnen leiden tot een plotseling opvallende verbetering in 
de prestatie van het paard. Via de omroep wordt het publiek hiervan in 
kennis gesteld. 

HET ONGELDIG VERKLAREN EN OVERLOPEN VAN EEN WEDSTRIJD 
Artikel 46 
I Het Comité verklaart wedstrijd ongeldig wanneer: 

a. de doorlopen afstand meer dan 100 meter verschilde met de afstand, 
zoals deze in de uitschrijving is vastgelegd; 

b. buitengewone omstandigheden een normaal verloop van de wedstrijd 
onmogelijk hebben gemaakt; 

c. geen van de paarden heeft voldaan aan de voorwaarden waaronder de 
wedstrijd moest worden gelopen; 

d. geen van de paarden voor een prijs in aanmerking komt. 
II Wanneer om één van de redenen, zoals genoemd in lid I een wedstrijd 

ongeldig wordt verklaard, brengt het Comité dit tijdens de wedstrijddag 
ter kennis van de deelnemers door gebruik te maken van de omroep of 
anderszins. 

III Het schuld dragen aan het ongeldig verklaren van een wedstrijd is 
strafbaar. 

IV Het Comité kan een ongeldig verklaarde wedstrijd geheel te zijner 
beoordeling: 
a. onmiddellijk laten overlopen; 
b. dezelfde dag op een later tijdstip laten overlopen; 
c. niet laten overlopen. 

V Wanneer de wedstrijd onmiddellijk wordt overgelopen, hetgeen wil zeggen 
dat er tussentijds geen andere wedstrijd wordt verreden, kan de eigenaar, 
zijn gemachtigde dan wel de trainer aan het Comité verzoeken zijn paard 
te mogen terugtrekken. Het Comité stelt de inwilliging van het verzoek in 
de eerste plaats afhankelijk van de reeds doorlopen afstand en van de 
leeftijd van het paard. Een teruggetrokken paard wordt beschouwd als niet 
meer te zijn onder de orders van de starter. 
Wanneer een paard zonder toestemming van het Comité wordt teruggetrokken 
is het bepaalde in artikel 42, lid III, onder c. van toepassing. 

VI Wanneer de wedstrijd op een later tijdstip wordt overgelopen, hetgeen wil 
zeggen dat er tussentijds tenminste één wedstrijd is gelopen na het 
tijdstip waarop de wedstrijd ongeldig is verklaard, worden de paarden 
beschouwd als niet te zijn gestart. 
De eigenaar, zijn gemachtigde, dan wel de trainer wordt in dat geval op 
een door het Comité te bepalen tijdstip en plaats in de gelegenheid  
gesteld het paard opnieuw voor de wedstrijd aan te geven. 

VII Wanneer naar het oordeel van het Comité de wedstrijd dezelfde dag niet 
kan worden overgelopen, wordt de N.D.R. hiervan in kennis gesteld, die 
kan beslissen, na overleg met de desbetreffende baanorganisatie te hebben 
gepleegd, dat de wedstrijd wordt geannuleerd, dan wel op een nader te 
bepalen tijdstip wordt overgelopen. 
De voor-aangifte zal in dat geval uitsluitend zijn opengesteld voor 
paarden, die aan de ongeldig verklaarde wedstrijd hebben deelgenomen. 

DE TERUGSTELLING VAN EEN PAARD 
Artikel 47 
I Terugstelling is het bij wijze van maatregel aanbrengen van een wijziging 

in de volgorde van aankomst. Dit geschiedt wanneer er redenen aanwezig 
zijn, die handhaving van de volgorde van aankomst onjuist of 
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onrechtvaardig maken. Bij terugstelling wordt het teruggestelde paard een 
lagere plaats in de volgorde van aankomst toegewezen en krijgt het paard, 
wanneer het een draverij betreft, de totaal-tijd toegewezen van het paard 
waarachter het wordt teruggesteld. 

II Bij terugstelling gaat het recht op het aan de oorspronkelijke plaatsing 
verbonden prijzengeld en/of premie en eventuele ereprijs verloren. 

III Het Comité beslist over een terugstelling en in het geval het motief van 
de terugstelling eerst na de wedstrijddag werd vastgesteld, door een 
beslissing van de N.D.R. 

IV De deelnemer die voor een terugstelling verantwoordelijk wordt gesteld,  
wordt gestraft. 

V Terugstelling en de reden daarvan moeten in het Officieel Bulletin worden 
gepubliceerd. 

DE UITSCHAKELING VAN EEN PAARD 
Artikel 48 
I Uitschakeling is het bij wijze van maatregel ambtshalve buiten 

mededinging verklaren van een paard voor plaatsing, hetzij tijdens, dan 
wel na afloop van een wedstrijd. 

II De uitschakeling kan met terugwerkende kracht zijn, wanneer de reden tot 
uitschakeling eerst bekend werd na publikatie van de uitslag van de 
wedstrijd. In dat geval worden de eventueel gewonnen prijzengelden,  
premies en eventueel gewonnen ereprijzen teruggevorderd. 

III Over een uitschakeling wordt beslist door het Comité of, in het geval de 
reden tot de uitschakeling eerst na de wedstrijddag werd vastgesteld, 
door de N.D.R. 

IV Uitschakeling kan zich gelijktijdig uitstrekken tot alle paarden van 
dezelfde eigenaar of deelgenootschappen. 

V De deelnemer die voor een uitschakeling verantwoordelijk wordt gesteld 
kan worden gestraft. 

VI Uitschakeling en de reden daarvan moeten in het Officieel Bulletin worden 
gepubliceerd. 

DE DISKWALIFICATIE VAN EEN PAARD 
Artikel 49 
I Een paard is gediskwalificeerd, indien het bij wijze van straf tijdelijk 

of blijvend is uitgesloten van deelneming aan wedstrijden. 
II Diskwalificatie kan met terugwerkende kracht zijn, indien de reden tot 

diskwalificatie reeds eerder aanwezig was. 
III Ingeval het bepaalde in lid II van toepassing is, worden na het begin van 

de diskwalificatie gewonnen prijzengelden, premies en eventueel gewonnen 
ereprijzen teruggevorderd. 

IV Diskwalificatie kan zich gelijktijdig uitstrekken tot alle paarden van 
dezelfde eigenaar of deelgenootschappen. 

V Een deelnemer, die voor de diskwalificatie verantwoordelijk wordt 
gesteld, wordt gestraft. 

VI Diskwalificatie en de reden daarvan moeten in het Officieel Bulletin 
worden gepubliceerd en tevens in het Stamboek geregistreerd. 

HET STARTVERBOD VAN EEN PAARD 
Artikel 50 
I Het opleggen van een startverbod is een maatregel, die door het Comité 

en/of de N.D.R. wordt genomen, wanneer een paard niet, of niet meer 
voldoet aan reglementair gestelde eisen voor deelneming aan wedstrijden, 
dan wel hieromtrent gerede twijfel bestaat. 

II a.  Het Comité kan zelfstandig of op advies van de Wedstrijddierenarts, 
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indien daartoe naar zijn mening redenen aanwezig zijn, een paard 
voor de wedstrijddag een startverbod opleggen. 

a. Het comité zal een paard waarvan, bij een TCO2 onderzoek, het A- 
monster door de dienstdoende wedstrijddierenarts positief wordt 
getest, met in achtneming van hetgeen bepaald in artikel I, lid II 
van het Reglement Verboden Stoffen, een startverbod voor die 
wedstrijddag opleggen. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk door 
mondelinge aanzegging aan de trainer (of diens vertegenwoordiger) 
van het desbetreffende paard. 

III Het Comité kan een paard, dat ten gevolge van gebreken, ongehoorzaamheid 
en dergelijke, gevaar kan opleveren voor andere paarden en/of rijders een 
startverbod opleggen voor de wedstrijddag. 
Wanneer naar zijn oordeel hieraan uitbreiding moet worden gegeven, wordt 
de N.D.R. daarvan in kennis gesteld door een met redenen omklede 
voordracht. 

IV De N.D.R. is bevoegd op eigen gezag of op voordracht van het Comité een 
paard: 
a. een tijdelijk startverbod op te leggen; 
b. een blijvend startverbod op te leggen. 
Een tijdelijk startverbod bedraagt maximaal de duur van zes maanden. De 
N.D.R. bepaalt aan welke voorwaarden moet worden voldaan, alvorens weer 
aan wedstrijden mag worden deelgenomen. 
Een blijvend startverbod wordt niet eerder opgelegd, dan nadat de 
eigenaar en trainer van het paard zijn gehoord en zonodig een terzake 
deskundige is geraadpleegd. 
Tegen de oplegging van een blijvend startverbod kan door de eigenaar van 
het paard bezwaar worden aangetekend bij het Tuchtcollege, op de wijze 
zoals bepaald in artikel 43, lid VII en lid X van het Deelnemers 
Reglement. 

V Een paard, dat op medische gronden een startverbod opgelegd heeft 
gekregen, mag eerst weer aan wedstrijden deelnemen nadat een verklaring 
van een Dierenarts wordt overgelegd, waaruit volledige geschiktheid tot 
het deelnemen aan wedstrijden blijkt. 

VI Een startverbod, de reden daarvan en de voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan alvorens weer aan wedstrijden mag worden deelgenomen moeten in 
het Officieel Bulletin worden gepubliceerd. 

DE REGISTRATIE VAN VERRICHTINGEN EN TIJDEN 
Artikel 51 
I De verrichtingen van paarden, die aan wedstrijden hebben deelgenomen 

worden door de N.D.R. voor ieder paard afzonderlijk in een register 
vastgelegd. Dit register moet bevatten: 
a. dag en baan, waarop werd gestart; 
b. de afstand; 
c. de plaats in volgorde van aankomst; 
d. de eventuele uitschakeling; 
e. het eventueel inhouden; 
f. het gewonnen bedrag aan prijzengeld; 
g. bij de verrichtingen van Dravers de getoonde km-tijd, eventueel met 

vermelding van autostart; 
h. bij de verrichtingen van Volbloeds het gewicht dat in de ren is 

gedragen. 
II Als officiële records bij Dravers worden aangemerkt records, die zijn 

getoond in openbare draverijen over afstanden van 1.600 meter of langer 
voorzover zij niet werden uitgeschakeld of gediskwalificeerd. 

III Records, gemaakt in een speciale poging in een draverij tegen de tijd, al 
of niet met gangmaking en in draverijen met autostart, worden met een 
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aparte vermelding geregistreerd, mits getoond over een afstand van 1.600 
meter of langer. 

HET UITBRENGEN VAN HET WEDSTRIJDVERSLAG 
Artikel 52 
I Na afloop van de wedstrijddag draagt de Secretaris van het Comité zorg 

voor het verzamelen van de gegevens, die op het verloop van de 
wedstrijddag betrekking hebben en moeten dienen voor het uitbrengen van 
het verslag aan de N.D.R., zoals door het Comité, Baancommissaris en 
Starter opgelegde straffen en uitgebrachte rapporten, het onderzoek naar 
verboden stoffen, opgelegde startverboden c.q. voordrachten daartoe, de 
door het Comité vastgestelde officiële uitslagen met vermelding van alle 
bijzonderheden en door de Tijdopnemer opgestelde tijdenbriefjes. 

II Voor verslaggeving van de wedstrijden wordt aan de hand van de in lid I 
bedoelde gegevens ten kantore van de N.D.R. een verslag van de 
wedstrijddag uitgebracht, waarin de navolgende gegevens zijn opgenomen: 
a. de namen van alle personen, die werkzaam zijn geweest als leden van 

het Comité of als functionarissen; 
b. een uittreksel van de uitschrijving van de wedstrijd met vermelding 

van de uitgekeerde prijzen wanneer het een draverij betreft en de 
waarde van de uitgekeerde prijs en plaatsgelden wanneer het een ren 
betreft; 

c. de waarde van de fokpremies, alsmede de namen van de fokkers; 
d. de naam, geslacht, kleur, leeftijd en afstamming van de paarden, 

die prijzen hebben gewonnen; 
e. de naam, leeftijd, eigenaar en rijder van de paarden, die 

deelgenomen hebben en de naam van de trainer van het winnende 
paard; 

f. de door de paarden gelopen afstand; 
g. indien het een ren betreft, de door de paarden gedragen gewichten 

onder vermelding van eventuele veranderingen; 
h. de uitspraak van de Rechter van Aankomst en de beslissingen van het 

Comité; 
i. de starttijd van de wedstrijd; 
j. indien het een ren betreft de tijd waarin de winnaar de wedstrijd 

heeft gewonnen, de wijze waarop en de afstanden tussen de paarden; 
k. indien het een draverij betreft de gemaakte totaal- en km-tijden, 

al of niet gemaakt met autostart; 
l. aanwijzingen over weersomstandigheden en de toestand van de baan; 
m. bijzondere voorvallen; 
n. terugstellingen en uitschakelingen; 
o. de ingehouden paarden; 
p. mededelingen inzake onderzoeken naar het gebruik van verboden 

stoffen. 

DE VERBODEN STOFFEN 
Artikel 53 
Inzake de bepalingen met betrekking tot het gebruik van verboden stoffen en het 
onderzoek daarnaar wordt verwezen naar het Reglement Verboden Stoffen, deel 
uitmakende van de door de N.D.R. in de Inleiding tot de Reglementen 
vastgestelde reglementen. 
 
 
 
 



29 
Algemeen Wedstrijd Reglement CWM, 28-12-2020 

 
DE UITSLUITING VAN DEELNEMERS 
Artikel 54 
I Het tijdelijk of blijvend uitsluiten als deelnemer aan de wedstrijdsport 

is een straf, die verbiedt om met paarden aan de wedstrijdsport deel te 
nemen, hetzij onder eigen naam, dan wel aangenomen naam of als 
mede-eigenaar, gemachtigde te zijn en voor zover het de wedstrijdsport 
betreft paarden te trainen, te rijden of in welke vorm ook toezicht te 
houden op paarden, die deelnemen aan wedstrijden en om in het algemeen 
handelingen te verrichten, die verband houden met het wedstrijdwezen 

II Uitsluiting wordt door een daartoe tot straffen bevoegde autoriteit 
opgelegd in de volgende gevallen: 
a. het aanbieden of maken van afspraken door deelnemers, waardoor de 

afloop van een wedstrijd op ongeoorloofde wijze wordt beïnvloed of 
werd beïnvloed, dan wel pogingen daartoe zijn ondernomen; 

b. het toedienen van verboden stoffen, het verlenen van medewerking 
daaraan, dan wel het geven van opdracht daartoe, dan wel pogingen 
daartoe ondernemen; 

c. het medewerken of begunstigen van handelingen vermeld onder ad. a. 
en ad. b.; 

d. het aanbieden van giften of beloningen met de wetenschap of het 
redelijke vermoeden, dat deze gift of beloning gedaan wordt met de 
bedoeling de begunstigde te bewegen tot enig handelen of nalaten, 
dat op grond van de reglementen verboden is; 

e. een paard onder een andere dan de in het Stamboek geregistreerde 
naam aan de wedstrijd laat deelnemen; 

f. het weigeren aan beslissingen van de N.D.R. of aan uitspraken van 
tot straffen bevoegde autoriteiten gevolg te geven; 

g. het deelnemen aan wedstrijden als eigenaar, trainer of rijder, die 
niet onder auspiciën van de N.D.R. worden georganiseerd, zonder 
daarvoor de vereiste toestemming van de N.D.R. te hebben gekregen; 

h. het bekleden van bestuursfuncties, dan wel het zijn van 
functionaris bij wedstrijden, die niet onder auspiciën van de 
N.D.R. worden gehouden, zonder daarvoor de vereiste toestemming van 
de N.D.R. te hebben gekregen; 

i. het gelegenheid geven tot, dan wel het deelnemen aan weddenschappen 
op de uitslag van draf- en rensportwedstrijden anders dan bij de 
Wet is toegestaan. 

III Het is een deelnemer verboden een uitgesloten deelnemer in welke vorm ook 
gelegenheid te verschaffen enigerlei handeling te plegen, welke hem uit 
hoofde van de aan hem opgelegde straf is verboden. 

IV Een deelnemer verliest aanspraak op zijn vergunning tot deelneming aan de 
wedstrijdsport op het tijdstip dat de uitsluiting van kracht wordt 
verklaard. 

V Uitsluiting ontheft betrokkene niet van enige ten opzichte van de N.D.R. 
reeds bestaande verplichtingen. 

VI Voor zover de verplichtingen bestaan in het betalen van per jaar 
verschuldigde gelden, moet de betrokkene ingeval van uitsluiting zijn 
financiële verplichtingen over het aangevangen jaar voldoen. 

 
Artikel 55 
I Paarden, die geheel of gedeeltelijk in eigendom toebehoren aan een 

persoon, die als deelnemer is uitgesloten, worden gediskwalificeerd voor 
de duur van de uitsluiting, zolang deze in zijn eigendom toebehoren. 

II In het geval van uitsluiting, behoeft overschrijving van de in lid I 
bedoelde paarden de toestemming van de N.D.R. 
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III Overschrijving van een paard of een deel van een paard, zoals bedoeld in 
lid I kan niet onder voorwaarden, zoals vermeld in artikel 15 van het 
Deelnemers Reglement geschieden. Uitgezonderd hiervan zijn voorwaarden, 
die naar aanleiding van eerdere overschrijvingen nog op het paard rusten. 

IV Overschrijving van een paard, zoals bedoeld in lid I zal eerst 
geschieden, nadat de persoon, die is uitgesloten aan al zijn financiële 
verplichtingen jegens de N.D.R. heeft voldaan. 

V Verhuur van een paard, zoals bedoeld in lid I is niet mogelijk. 

HET INDIENEN VAN KLACHTEN 

ALGEMEEN 
Artikel 56 
I Het recht tot het indienen van klachten is voorbehouden aan de eigenaar, 

de gemachtigde van de eigenaar, de trainer of de rijder, met dien 
verstande, dat dezelfde klacht slechts door één enkele persoon wordt 
ingediend. 

II Klachten worden tijdens de wedstrijddag in ontvangst genomen door het 
Comité. Buiten de wedstrijddag worden klachten ingediend bij de N.D.R. 

III Op grond van de bij de N.D.R. ingediende klachten kan de N.D.R. de 
Gevolmachtigde opdragen tegen de betrokken overtreders straf te laten 
vorderen bij het Tuchtcollege, dit met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 57, lid II. 

IV Bij het indienen van een klacht kan een bewijs worden gevorderd, dat de 
klacht binnen de voorgeschreven termijn is ingediend. 

V Op de wedstrijddag kunnen klachten zowel schriftelijk als mondeling 
worden ingediend. Op overige dagen dienen klachten schriftelijk te worden 
ingediend. 

VI Voor de behandeling van klachten is geen bedrag verschuldigd. 
Het indienen van klachten, die verworpen worden als kleingeestig, dan wel 
het oogmerk hebben een andere deelnemer te benadelen, is strafbaar. 

VII Een eenmaal ingediende klacht kan niet worden teruggenomen dan met 
toestemming van de N.D.R. De aanvraag daartoe moet schriftelijk 
geschieden. 

VIII Wanneer het Comité op de wedstrijddag niet kan beslissen over een klacht, 
wordt op grond van het bepaalde in artikel 21, lid III van het Tucht 
Reglement het onderzoek op een later tijdstip voortgezet en afgerond. 

IX Geen klachten kunnen worden ingediend tegen: 
a. de geldigheid van de start; 
b. de uitspraak van de Rechter van Aankomst en/of het Comité, die 

terugstelling, dan wel uitschakeling van een paard tot gevolg heeft 
gehad. 

INDIENEN VAN KLACHTEN 
Artikel 57 
I Het indienen van klachten kan geschieden: 

A. Uiterlijk tot veertien dagen na het tijdstip van publikatie van 
inschrijvingen c.q. handhaving van inschrijvingen betrekking 
hebbende op wedstrijden waarvoor meerdere inleggelden verschuldigd 
zijn doch uiterlijk voor de vooraangifte, tegen: 

 a. de inschrijving van een paard dat niet, c.q. niet meer is 
gekwalificeerd; 

b. de onjuiste gang van zaken bij de inschrijving van een paard; 
c. een onjuiste publikatie inzake de inschrijving. 
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B. Uiterlijk tot veertien dagen vóór het tijdstip waarop 
inschrijvingen, dan wel voor-aangifte wanneer geen inschrijving aan 
de voor-aangifte vooraf gaat, sluit tegen: 
a. condities in de uitschrijving van een wedstrijd, wanneer deze 

strijdig zijn met de bepalingen van het reglement. 
C. Uiterlijk tot het tijdstip waarop de voor-aangifte sluit, ingeval 

het een wedstrijd betreft waarvoor inschrijving aan de 
voor-aangifte vooraf gaat, tegen: 
a. de inschrijving van een paard, dat niet is gekwalificeerd; 
b. de inschrijving van een paard voor een ren op een onjuist 

gewicht; 
c. de inschrijving van een paard, geheel of gedeeltelijk in het 

bezit van een eigenaar, dan wel in training bij een trainer, 
die niet gerechtigd is aan wedstrijden deel te nemen; 

d. de inschrijving van een paard onder een onjuiste eigenaars- 
of trainersverhouding; 

e. de onjuiste gang van zaken bij inschrijving van een paard; 
f. een onjuiste publikatie inzake de inschrijving. 

D. Onmiddellijk na publikatie, echter vóór het tijdstip waarop de 
aangifte van de paarden op de wedstrijdbaan sluit, tegen: 
a. de voor-aangifte van een paard, dat niet is gekwalificeerd; 
b. de voor-aangifte van een paard voor een ren, dat op een 

onjuist gewicht is geplaatst; 
c. de voor-aangifte van een paard voor een draverij, dat op een 

onjuiste afstand is geplaatst; 
d. de voor-aangifte van een paard, geheel of gedeeltelijk in het 

bezit van een eigenaar, dan wel in training bij een trainer, 
of te rijden door een rijder, die niet gerechtigd is aan 
wedstrijden deel te nemen; 

e. de voor-aangifte van een paard, onder onjuiste eigenaars- of 
trainersverhouding; 

f. de onjuiste gang van zaken bij voor-aangifte van een paard; 
g. de onjuiste publikatie inzake de voor-aangifte. 

E. Uiterlijk één uur voor het tijdstip waarop de eerste wedstrijd van 
de wedstrijddag wordt gestart, tegen: 
a. onjuiste markering van de afstanden op de wedstrijdbaan; 
b. onjuiste afzetting van de baan. 

F. Vóór het einde van het uitwegen bij rennen en monté-draverijen, 
tegen: 
a. overtreding van de voorschriften voor het uitwegen; 
b. geschillen tussen de weger en de rijder over het uitgewogen 

gewicht. 
G. Onmiddellijk na afloop van de wedstrijd, echter vóór het tijdstip 

waarop door het Comité de uitslag definitief is gegeven, tegen: 
a. incidenten aan de start; 
b. het vertrekken van een paard in een draverij op een foutieve 

afstand, dit met inachtneming van het bepaalde in D onder c.; 
c. overtredingen, die betrekking hebben op het gedrag van rijder 

en/of paard tijdens de wedstrijd. 
H. Gedurende de wedstrijddag tot uiterlijk vier werkdagen daarna, 

tegen: 
a. onbehoorlijk gedrag door deelnemers tegenover 

functionarissen, andere deelnemers, publiek en paarden; 
b. door functionarissen genomen beslissingen in strijd met de 

reglementen; 
I. Andere voorvallen dan genoemd onder A. t/m H. met inachtneming van 

het bepaalde in artikel 56, lid IX. 
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II Wanneer op grond van het bepaalde in artikel 25 van het Tucht Reglement 
door de Gevolmachtigde ambtshalve een zaak wordt aangebracht naar 
aanleiding van een op grond van het bepaalde in dit artikel door een 
deelnemer ingediende klacht, kan deze zaak slechts van toepassing zijn op 
zaken, zoals genoemd onder H. en I., en geldt als termijn tot uiterlijk 
acht werkdagen na het tijdstip waarop de klacht is ingediend. 

III Voor het indienen van klachten over het gebruik van verboden stoffen,  op 
grond van het bepaalde in het Reglement Verboden Stoffen, het plegen van 
frauduleuze handelingen, zoals bedoeld in artikel 44 en artikel 45 
bestaat een termijn van twee jaar. 

IV Wanneer een klacht wordt ingediend over een feit waarvan de beoordeling 
voor de wedstrijddag behoort tot de bevoegdheid van het Comité, doch welk 
feit niet in dit artikel als ontvankelijk is opgenomen, wordt de klacht 
ter behandeling aan de N.D.R. voorgelegd. 

 
 

PROTOCOL ERNSTIG GEWOND OF GESTORVEN PAARD 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Bijlage 1 behorende bij het Algemeen Wedstrijdreglement  
------------------------------------------------------------------------------- 
 
A.  Bij een ernstig ongeval:  
I  De Wedstrijddierenarts wordt direct gewaarschuwd (of direct opgeroepen).  

II  Door de Wedstrijddierenarts wordt in overleg met het Comité een rapport 
opgesteld over de situatie/het ongeval. Hierin worden tevens de gegevens 
van de trainer en eigenaar van het desbetreffende paard vermeld, alsmede 
het levensnummer en andere identificatiegegevens van het paard. Indien 
mogelijk worden kopieën van het paardenpaspoort gemaakt en aan de 
rapportage toegevoegd. Tevens wordt vermeld of het paard verzekerd is 
en, indien mogelijk, bij welke verzekeringsmaatschappij en onder welk 
polisnummer. Ook moet worden aangegeven of bloed-, urine- en/of 
speekselmonsters en/of andere secreta en excreta zijn afgenomen van het 
paard voor een controle op ongeoorloofde middelen.  

III  Na het verlenen van de eerste hulp door de Wedstrijddierenarts, besluit 
deze of verdere behandeling moet plaats vinden in een daarvoor 
aangewezen kliniek. De Wedstrijddierenarts treft alle medicamenteuze 
voorzorgsmaatregelen om het paard veilig te vervoeren. Het paard wordt 
staand, of desnoods liggend, naar de dichtstbijzijnde verwijskliniek 
vervoerd, die bereid is het paard op te nemen. Geadviseerd wordt dit 
tevoren te overleggen met een nabijgelegen verwijskliniek en ervoor te 
zorgen dat het telefoonnummer van deze kliniek beschikbaar is. Het 
vervoer naar de verwijskliniek dient door de trainer van het paard en/of 
de verwijskliniek en/of de baanorganisatie te worden geregeld.  

IV De Wedstrijddierenarts zal, indien de toestand van het paard dit toelaat 
en indien dit niet nadelig is voor de geboden snelheid van (be)handelen, 
proberen urine-, bloed- en/of speekselmonsters van het desbetreffende 
paard te verkrijgen. De monsters worden door de Baancommissaris 
verzegeld en door de N.D.R. verstuurd naar een door de N.D.R. aan te 
wijzen laboratorium. Indien er geen urine-, bloed- en/of speekselmonster 
en/of andere secreta en excreta van het desbetreffende paard door de 
Wedstrijddierenarts is afgenomen, wordt dit bij overlijden van het 
desbetreffende paard door de verwijskliniek afgenomen.  
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V In de verwijskliniek wordt het paard verder onderzocht en zonodig 
geëuthanaseerd in overleg met de trainer van het paard die dit 
voorafgaand aan de euthanasie dient af te stemmen met de eigenaar van 
het paard. Indien de trainer of eigenaar van het paard niet aanwezig of 
bereikbaar is en er duidelijk sprake is van zinloos lijden zonder 
uitzicht op herstel, dient de behandelend dierenarts deze beslissing te 
nemen. In dit geval dient er sectie op het gestorven paard verricht te 
worden. Zie voor de verdere afhandeling onder B (punt 11 en verder) en 
C.  

VI  Zonodig wordt door de N.D.R. een perswoordvoerder aangesteld en/of 
een korte persmededeling opgesteld.  

VII Wanneer zich een ernstig voorval voordoet tijdens een wedstrijddag wordt 
dit binnen 12 uur na de meeting telefonisch of per e-mail door het 
Comité aan de N.D.R. gemeld.  

 
B.  Paard overlijdt of moet worden geëuthanaseerd:  
VIII Paarden die tijdens een wedstrijd onwel worden of een ongeluk krijgen, 

mogen als behandeling niet meer mogelijk is en direct ingrijpen 
noodzakelijk is, uitsluitend geëuthanaseerd worden door de 
Wedstrijddierenarts of wanneer de trainer van het paard (na voorafgaand 
overleg met de eigenaar van het paard) dit wenst door de 
privédierenarts. Noodslachting is niet toegestaan.  

IX Wanneer een paard overlijdt dient het overlijden te worden vastgesteld 
door de Wedstrijddierenarts. Indien de Wedstrijddierenarts niet fysiek 
aanwezig is, dient deze terstond te worden opgeroepen.  

X Na het overlijden of euthanaseren van het paard op een wedstrijd of bij 
overlijden of euthanasie op de dag van de wedstrijd in de 
verwijskliniek, dient altijd sectie (postmortaal onderzoek) door de 
Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer (GD) te worden uitgevoerd.  

XI Indien mogelijk, verkrijgt de Wedstrijddierenarts bloed en/of urine van 
het desbetreffende paard. De monsters worden door de Baancommissaris 
verzegeld en door de N.D.R. verstuurd naar een door de N.D.R. aan te 
wijzen laboratorium. Bij overlijden of euthanasie 24 uur na de wedstrijd 
in de verwijskliniek zal de Behandelend Dierenarts van de verwijskliniek 
bloed- en/of urinemonsters nemen en deze bij het ophalen van het 
overleden paard aan de GD overdragen en vervolgens worden deze door de 
GD verzegeld en door de GD verstuurd naar een door de N.D.R. aan te 
wijzen laboratorium.  

XII De sectie op het overleden paard wordt uitgevoerd door de GD na 
verwijzing door de Wedstrijddierenarts of de verwijskliniek. Het 
dienstdoende Comité, de Baancommissaris dan wel andere daartoe 
aangewezen N.D.R.-functionaris informeert de GD via het volgende 
meldnummer (speciaal telefoonnummer voor N.D.R.-secties) 0570–660699.  
De GD neemt vervolgens contact op met de melder en zal het overleden 
paard zo spoedig mogelijk op het opgegeven adres ophalen. De 
desbetreffende N.D.R.-functionaris dan wel behandelend dierenarts in 
geval van inzending via een verwijskliniek ziet er vervolgens op toe dat 
de procedure zoals beschreven in dit protocol wordt gevolgd.  

XIII De GD zal het overleden paard slechts afvoeren na invulling door de 
dierenarts van het desbetreffende GD inzendformulier. Op het 
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inzendformulier staat duidelijk vermeld of er reeds bloed en/of urine is 
afgenomen.  

XIV De sectie wordt door de patholoog uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag 
tenzij de eigenaar van het paard of zijn verzekeringsmaatschappij in het 
weekend verzoekt om een directe sectie (dit brengt extra kosten met zich 
mee voor de opdrachtgever). De patholoog zal na de sectie contact 
opnemen met de dierenarts.  

 
C.  Sectie door de GD op het tijdens een wedstrijd of in de verwijskliniek 

gestorven paard:  
XV De gegevens van het gestorven paard, zoals vermeld op het 

inzendformulier van de Dierenarts, worden gecontroleerd door de 
dienstdoende patholoog. Bij twijfel wordt materiaal (haarwortels) 
afgenomen en bewaard voor DNA-onderzoek.  

XVI Op het inzendformulier moet duidelijk vermeld staan of er tijdens de 
wedstrijd reeds bloed en/of urine is afgenomen. Indien er nog geen bloed 
en/of urine is afgenomen zal de GD alsnog proberen urine en/of serum te 
verzamelen voor een controle op ongeoorloofde middelen.  

XVII De monsters worden door de GD verzegeld en verstuurd naar een door de 
N.D.R. aan te wijzen laboratorium.  

XVIII Er wordt een normale sectie uitgevoerd. Indien de GD aanleiding ziet 
voor aanvullend onderzoek zal zij de N.D.R. hiervoor toestemming vragen.  

XIX Alle kosten van de sectie worden betaald door de N.D.R.  
XX Bijkomende kosten op verzoek van de eigenaar van het paard en/of de 

verzekeringsmaatschappij(wanneer bijvoorbeeld een directe sectie buiten 
werkuren wordt geëist) worden door de N.D.R. doorberekend aan de trainer 
van het paard. Aanvullende eisen dienen zo spoedig mogelijk door de 
eigenaar of de trainer van het paard bij de N.D.R. te worden gemeld. 
N.D.R. zal dit vervolgens doorgeven aan de GD.  

XXI Het volledige sectierapport wordt door de GD verzonden naar de N.D.R., 
die de trainer van het paard een afschrift stuurt en –wanneer nodig– 
maatregelen neemt.  

 


