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ALGEMEEN 
 
DOPINGCONTROLE 
Wolvega 27 augustus: Droit au Coeur, Everest Vedaquais, Gio Cash, Deon W. 
Duindigt 28 augustus: Panic Launcher. 
Wolvega 29 augustus: Karola, Dorthez Prestance TF, Feydeau Seven, Blues d’Ourville, Hugh de 
Touchyvon, Joris Charisma. 
 
OPGENOMEN IN HET REGISTER VAN DEELNEMERS 
81064 H. Buyl, Asse 
 
STAMBOEK DRAFWEZEN 

 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN 
(HARDDRAVERS) 
NL210116 Oakley Vrijthout, bruine hengst, geb. 6 juni 2021, v. Charly du Noyer u. Pointe de Vue v. 
Striking Sahbra. Fokker H. Buyl te Asse. 
NL210117 Oberon Vrijthout, bruine hengst, geb. 4 april 2021, v. Feeling Cash u. Sunset Magic v. 
Glidemaster. Fokker H. Buyl te Asse. 
NL210118 Olliver Vrijthout, bruine hengst, geb. 4 mei 2021, v. Feeling Cash u. Gaia Turbo v. Artiste 
de Joudes. Fokker H. Buyl te Asse. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
S150057 Catwalk Ima, bruine merrie, geb. 13 juni 2015, v. Maharajah u. American Tribute v. Yankee 
Glide. Eig. Boko Stables Holland B.V., Zaanstad. 
F160146 Gaia Turbo, bruine merrie, geb. 7 maart 2016, v. Artiste de Joudes u. Bella Turbo v. Love 
You. Eig. H. Buyl, Asse. 
 
WEDEROM OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
CD100001 Pointe de Vue, donkerbruine merrie, geb. 11 maart 2010, v. Striking Sahbra u. Garland 
Bonita v. Garland Lobell. Eig. H. Buyl, Asse. 
US090004 Sunset Magic, bruine merrie, geb. 19 februari 2009, v. Glidemaster u. Sunset Grill v. Self 
Possessed. Eig. H. Buyl, Asse. 
 
GESTORVEN 
F160125 Golden Lord 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
NL120214 Fabio Bianco 
NL170095 Karla Pioneer 
 
VERANDERD IN RUIN 
NL160088 Joris Charisma 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Barbossa Beyonce, t.l.v. mw. L. Fyhr, Reftele. (Zweden) 
Kelly Vryenesse, t.l.v. A. Uit de Bosch, Bodegraven. (Oostenrijk) 
 
VERKOCHT 
Pearl Vrijthout, P.J.P. Hagoort, Sonnega aan J. Vanduffel, Reppel. 
 
SPORT 
 
AANPASSING REGLEMENT CLAIMKOERSEN 30.08.2021 
 
DRAFSPORT WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
De claimkoersen 



Artikel 19 
De N.D.R.  heeft de bevoegdheid Claimkoersen te organiseren en te doen houden. 
 
Artikel 20 
Een claimkoers is een draverij waaraan met paarden wordt deelgenomen, die in die koers ter verkoop 
worden aangeboden. Indien aan een claimkoers ook paarden deelnemen, die niet ter verkoop worden 
aangeboden, wordt die koers als een gemengde koers aangeduid. Waar in de reglementen gesproken 
wordt van een claimkoers, wordt daarmede ook de gemengde koers bedoeld, tenzij uitdrukkelijk 
anders is bepaald. 
 
Artikel 21 
Alle bepalingen, die van kracht zijn in openbare draverijen inzake deelnemers en paarden, zijn -tenzij 
anders bepaald- eveneens van kracht in claimkoersen. Als bijzondere bepalingen met betrekking tot 
claimkoersen en de claimprocedure, zijn van kracht de artikelen 16 tot en met 19 van het Deelnemers 
Reglement. 
 
RENSPORT WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
De claimkoersen 
Artikel 7 
De N.D.R. heeft de mogelijkheid claimkoersen te organiseren en te doen houden. 
 
Artikel 8 
Een claimkoers is een ren waaraan met paarden wordt deelgenomen, die in die 
koers ter verkoop wordt aangeboden. Indien aan een claimkoers ook paarden deelnemen, die niet ter 
verkoop worden aangeboden, wordt die koers als een ge- 
mengde koers aangeduid. Waar in de reglementen gesproken wordt van een claim- 
koers wordt daarmede ook de gemengde koers bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 
Artikel 9 
Alle bepalingen, die van kracht zijn in openbare rennen inzake deelnemers en 
paarden, zijn - tenzij anders bepaald - eveneens van kracht in claimkoersen. Als bijzondere bepalingen 
met betrekking tot claimkoersen en de claimprocedure, 
zijn van kracht de artikelen 16 tot en met artikel 19 van het Deelnemers Reglement. 
 
DEELNEMERSREGLEMENT 
 
DE VERKOPEN DIE TOT STAND KOMEN NA DEELNEMING AAN EEN CLAIMKOERS 
BIJZONDERE BEPALINGEN 
Artikel 16 

I. Een claimkoers is een draverij of ren, die als zodanig is uitgeschreven en bestemd voor 
startgerechtigde paarden, ingeschreven in één der Stamboeken van de N.D.R.. Een paard 
wordt door de desbetreffende eigenaar c.q. eigenaren met het oog op verkoop aangeboden 
door voor-aangifte c.q. inschrijving voor een claimkoers. Een aangeboden paard kan na 
aanvang van de claimkoers door een gegadigde voor de koopsom of een bieding daarboven 
worden geclaimd, door welke claim nog geen koopovereenkomst tot stand komt. 
De procedure op de wedstrijddag ten aanzien van claimkoersen, zoals het innemen en  
beoordelen van claimformulieren, het toewijzen, zo nodig loten en openbaar maken van de 
claims, wordt uitgevoerd door de Claimcommissie. 
Een koopovereenkomst komt alleen tot stand, indien door tussenkomst van de Claimcommissie 
het geclaimde paard aan de gegadigde met het hoogste bod is toegewezen, dan wel in het 
geval van meerdere gelijke biedingen door loting is toegewezen. Alsdan komt een 
koopovereenkomst tot stand tussen de eigenaar, die het paard ter verkoop heeft aangeboden 
en de gegadigde wiens claim door toewijzing is gehonoreerd. De financiële afrekening loopt via 
de  N.D.R. , welke verder  geen partij is bij die overeenkomst. 

II De Claimcommissie wordt samengesteld door de N.D.R. en bestaat uit 4 leden, waaronder een 
Voorzitter en een Secretaris. 

III Wanneer in de onderstaande artikelen staat vermeld de eigenaar, moet  indien het paard 
toebehoort aan meer dan één eigenaar, worden gelezen als eigenaren. 



IV Bij de voor-aangifte c.q. inschrijvingen moet het desbetreffende paard aangegeven c.q. 
ingeschreven worden voor de desbetreffende claimkoers. Dit gaat vergezeld van: 

a. een door de eigenaar (verkoper) volledig en ondertekend verkoopformulier, zoals omschreven in 
artikel 11, lid I; 

b. het Bewijs van Inschrijving van het paard; 
c. het bijbehorende paspoort van het paard; 

V Op het door de eigenaar ingediende verkoopformulier wordt onder het gedeelte voor de 
voorwaarden vermeld: 

a. de baan, de datum van de wedstrijddag en het nummer van de claimkoers waarvoor het 
desbetreffende paard is aangegeven c.q. ingeschreven; 

b. voor welk basisbedrag het paard geclaimd kan worden.  
Met het indienen van een verkoopformulier onderwerpt iedere verkoper zich aan de bepalingen 
met betrekking tot claimkoersen, als mede de bepalingen inzake de uitschrijving van de 
claimkoers. Het indienen van een verkoopformulier zonder meer is voldoende om 
kennis van deze bepaling aanwezig te achten. 

VI Het basisbedrag claimbedrag wordt in de uitschrijving gepubliceerd,  
VII De koopsom van ieder paard wordt in het koersprogramma gepubliceerd. De koopsom is 

exclusief B.T.W. Indien er wel BTW van toepassing is wordt dit apart vermeld. 
Claims met daarin de bieding worden door gegadigden uitgebracht voor minimaal de in het 
programma vermelde koopsom. Indien het programma een drukfout bevat, geldt als koopsom 
het basisbedrag, zoals vermeld op het verkoopformulier,  

VIII Het paard, dat aan een claimkoers deelneemt moet, met toepassing van artikel 43 van het 
Algemeen Wedstrijdreglement, op de desbetreffende koersdag worden aangeboden voor 
identiteitscontrole. 

IX Indien de Claimcommissie niet in het bezit is van het verkoopformulier, neemt het ter verkoop 
aangeboden paard niet aan de claimkoers deel. 

 
VOORWAARDEN 
Artikel 17 
I Met inachtneming van het bepaalde in artikel 16, lid V, ad. a en ad. b. is het niet mogelijk een 

paard aan te bieden, dat op het moment van de voor-aangifte c.q. inschrijving voor de 
desbetreffende claimkoers op enigerlei wijze is bezwaard met voorwaarden, dan wel is 
verhuurd. 

II Iedere gegadigde wordt geacht voor zichzelf een claim te hebben ingediend. Een gegadigde is 
daarvoor jegens de verkoper hoofdelijk aansprakelijk. 

III Alleen daadwerkelijk in de desbetreffende claimkoers gestarte paarden kunnen worden 
geclaimd. 

IV Het verschil tussen het gepubliceerde basisbedrag en het daadwerkelijke claimbedrag komt ten 
goede aan de organiserende baanvereniging 

 
CLAIM PROCEDURE EN AFLEVERING VAN HET PAARD 
Artikel 18 
I De gegadigde heeft de mogelijkheid, vanaf het tijdstip van de sluiting van de aangifte paarden 

tot uiterlijk 20 minuten na de officiële uitslag van de desbetreffende claimkoers, zijn claim met de 
-bieding voor het desbetreffende paard uit te brengen bij de Voorzitter van de Claimcommissie. 
Ingeval van overmacht is de Claimcommissie bevoegd de genoemde tijdstippen te wijzigen. 

II Met het uitbrengen van een claim onderwerpt iedere gegadigde zich aan de bepalingen met 
betrekking tot claimkoersen alsmede de bepalingen inzake de uitschrijving van de claimkoers. 
Het uitbrengen van een claim zonder meer is voldoende om kennis van deze bepalingen 
aanwezig te achten. Het uitbrengen van een claim vindt plaats door middel van het indienen van 
een volledig ingevuld en ondertekend -door de N.D.R. voorgeschreven- claimformulier. Het 
uitbrengen van een claim kan alleen geschieden door een bij de N.D.R., of een van haar zuster-
organisaties,  geregistreerde persoon. 

III Op het door de gegadigde ingediende claimformulier wordt vermeld: 
a. de persoonlijke gegevens van de gegadigde: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en -

indien van toepassing- het rekeningcourantnummer bij de N.D.R.; 
b. datum, tijdstip, nummer en naam van de desbetreffende claimkoers; 
c. het door hem geclaimde paard; 
d. tegen welke koopsom hij het paard wil claimen; 
e. op welke wijze de koper een toegewezen paard betaalt. 



IV Direct na ontvangst worden alle ingediende claims door de Claimcommissie op hun  
volledigheid beoordeeld. Een niet volledig ingevuld claimformulier wordt niet beschouwd als een 
rechtsgeldig uitgebrachte claim en wordt door de Claim-commissie bij de toewijzing van een 
claim buiten beschouwing gelaten. 

V 30 Minuten na bekendmaking van de officiële uitslag van de claimkoers zal de Claimcommissie 
de uitgebrachte claim(s) per koers en per paard toewijzen aan de claim met de hoogste bieding 
en openbaar maken. De Claimcommissie vermeldt op het desbetreffende claimformulier of het 
paard is toegewezen, dan wel niet is toegewezen. Het claimformulier wordt alsdan door de 
verkoper mede ondertekend en geldt tussen partijen als schriftelijke koopovereenkomst. 

VI Indien meerdere claims met gelijke biedingen op hetzelfde paard zijn uitgebracht, gaat de 
Claimcommissie over tot loting en daarbij wijst het lot uit aan welke gegadigde het paard is 
toegewezen. 

VII Na toewijzing dient het toegewezen paard onmiddellijk door de verkoper, of in voorkomende 
gevallen zijn trainer, op de koersbaan te worden afgeleverd aan de koper, tenzij verkoper en 
koper een andere regeling overeenkomen. Het paard wordt afgeleverd met halster en op het 
beslag waarmee het paard in de desbetreffende claimkoers heeft deelgenomen. Tevens wordt  
het bij het paard behorende paspoort overhandigd 

VIII Een koper moet onmiddellijk na afloop van de wedstrijddag of op eerste verzoek direct na 
toewijzing, de koopsom van het toegewezen paard in euro's aan de verkoper voldoen. 

IX Tot het moment van toewijzing blijft het paard voor rekening en risico van de verkoper. Vanaf het 
moment van toewijzing is het toegewezen paard voor rekening en risico van de koper. 

X Ingeval de verkoper het toegewezen paard weigert af te leveren aan de koper, is de verkoper 
voor het niet afleveren verantwoordelijk en kan deze met toepassing van artikel 44  worden 
geschorst. 

XI Ingeval de koper het toegewezen paard weigert af te nemen, wordt deze in voorkomende 
gevallen met toepassing van artikel 44  geschorst. 

XII Het geclaimde paard zal eerst weer voor de nieuwe eigenaar aan koersen kunnen deelnemen 
als aan alle administratieve en financiële verplichtingen is voldaan. 

 
Artikel 19 
I Het overtreden van enige bepaling inzake dit reglement is strafbaar. 
II Alle geschillen, voortvloeiende uit de rechtsbetrekking tussen verkoper en koper betreffende hun 

rechten en plichten, worden onderling en naar de wettelijke bepalingen van het Nederlandse 
Recht beslecht. 

III De N.D.R., dan wel functionarissen van de N.D.R. kunnen op geen enkele wijze door een 
verkoper, koper en/of derden aansprakelijk worden gesteld. 

IV In alle gevallen, waarin deze artikelen en/of de bepalingen inzake uitschrijving van claim-
koersen niet voorzien, beslist de Claimcommissie en na afloop van de desbetreffende 
wedstrijddag de N.D.R. 

 
 
BESTRAFFINGEN 
Wolvega, 27 augustus 2021 
 
Koers 2 
De pikeur M. Brouwer, rijder van het paard Pearl Vrijthout, is bestraft met een boete van € 25,- 
wegens overtreding van het bepaalde in artikel 34 IV D.W.R. (niet (tijdig) begeven achter de startauto 
op zijn/haar nummer). 
 

Wolvega, 29 augustus 2021 

 

Koers 1 

De pikeur Frans van der Blonk, rijder van het paard Lacoste Boko, is bestraft met een boete van € 50,-  

wegens overtreding van het bepaalde in artikel 34 X D.W.R. (veroorzaken van een valse autostart). 

 

Koers 5 



De pikeur Jos Verbeeck, rijder van het paard Feydeau Seven, is bestraft met een boete van € 100,- 

wegens overtreding van het bepaalde in artikel 37 VI D.W.R. (passagiers meenemen is niet 

toegestaan). Strafverzwarende omstandigheden gezien dotering. 

 

Koers 6 

De pikeur Stefan Schoonhoven, rijder van het paard Born to Run, is bestraft met een boete van  

€ 125,- wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 Ia D.W.R. (overmatig gebruik van de 

zweep). 
 
GESCHRAPT UIT STAKES EN KLASSIEKERS: 
Geschrapt uit alle klassiekers: Miracle Fortuna, My Name Is Bond, Karla Pioneer 
Geschrapt uit het 4jr. Criterium 2022: I Got There First TF 
Geschrapt uit het 4jr. Sprintkampioenschap 2022: I Got There First TF 
Geschrapt uit de 4jr. Derby 2022: Lisa Alki, Lexia Boko 
Geschrapt uit de 3jr Stakes van 19/11: Lexia Boko 
 
UITSCHRIJVING KORTEBAAN HOOFDDORP 
Kortebaan Hoofddorp te Duindigt, zaterdag 4 september; 14.00 u. 
Vooraangifte sluit op: donderdag, 2 september 2021 om 10.00 u. 
 
St. Kortebaandraverij Hoofddorp organiseert het Nederlands Kampioenschap Kortebaan. 
Locatie: Duindigt - sintelbaan; 300-310 m. 
Uitloten op Kortebaan winsom 2021.  
Er kan geen gebruik worden gemaakt van wildcards. 
 
Prijzengeld: 5.400 Euro (2.500, 1.250, 700, 500, 225  en 225) 
Reiskostenvergoeding per paard is 100 euro 
 
 
UITSLAG Kortebaandraverij Warmond  – zaterdag 28 augustus 2021 
LOCATIE: Renbaan Duindigt (sintelbaan) 
 
Samenstelling functionarissen:  
Keurmeester 1ste stek, Voorzitter M.L. Leeuwenburgh 
Keurmeester 2e stek   H.N. Beemsterboer 
Keurmeester eindstek  A.H. Suijkerbuijk 
Baancommissaris   Th. van der Kaaij 
Starter     B.B. Duivenvoorden 
Wedstrijdsecretaris   Mw. Ing. M. Smith 
Speaker    M. de Waal 
 
Prijzen: € 5.000 (2.250, 1.150, 750, 450, 200 en 200) 
 
1 - Cesar Charisma (12r) - Ruud Pools - F. Mathy       300 
2 - Fip Junior (9h) - John Dekker - J. Beemsterboer       300 
3 - Panic Launcher (11m) - Mats Wester - Stal De Groningers      300 
4 - Archange de Jiel (11r) – BIJGELOOT - Rick Wester - Stal De Groningers    300 
5 - Falco (9r) - Wim van der Mespel - H.P. Sinnige       300 
5 - Hampshire F Boko (7h) – Aad  Pools - Stal Racing for Fun      300 
 
Niet geplaatst:  Kelsa Europoort 295, Juliette 300, Lordspirit 300, Jet Bianco 295, King Fanatic 295, 
Ronny Brandt 300, Eliot Charisma 305, Bolide Senonchois 300, Hero Baldwin 300, Coktail Bar 300, 
Joep Swagerman 295, Southwind Raptor 305, Pompano Mick 300, Colt Turgot 295, Feria de Rheve 
300, Calistokingsdeep 305, Gaya Vip 300. 
 
Niet gestart:  Hariesine 
 
Totalisator: 



1e omloop winnend € 6,30 plaats € 2,10  € 6,90 € 3,90 - winscore (0 foutief) € 75,65 
2e omloop winnend € 4,80 plaats € 1,90 € 4,50 € 2,20 - winscore (0 foutief) € 27,40 
3e omloop winnend € 2,80 plaats € 1,40 € 1,40 
4e omloop winnend € 3,20 plaats € 6,10 € 2,70 
Duo € 94,90 Trio € 3.544,80 
 
TOTAAL INZET OP DE TOTALISATOR  € 12.583,- 
 
 
RENWEZEN 
 
STAMBOEK 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (VOLBLOEDS) 
BB180022 Angel Dust (FR), zwarte merrie, geb. 29 maart 2018, v. Le Havre (IRE) u. Gregoraci (FR) 
v. Poet's Voice (GB). Eig. mw. J.E.E. Girousse, Villers-sous-saint-leu en P. van der Zaag, Den Haag. 
BB190006 Java James (FR), bruine merrie, geb. 25 mei 2019, v. Birchwood (IRE) u. Fall View (GB) v. 
Pivotal (GB). Eig. J.M.W. van der Weide, Valbonne en P. van der Zaag, Den Haag. 
 
GESTORVEN 
BB130054 John Appleseed (FR) 

 
 
 


