KLASSIEKE DRAVERIJEN VOOR DE N-JAARGANG
ALGEMEEN
Waar bij de bepalingen van de Derby der Vierjarigen, Sweepstakes, Derby, Merrie Derby, Derbyselectie en
Merrie Derbyselectie betreffende kwalificatie en startposities wordt gesproken over "belastbaar bedrag" en "kmtijd", worden uitsluitend het in Nederland gewonnen bedrag en in Nederland over een afstand van 2000 m. of
meer gelopen tijden in aanmerking genomen.
JONKERPRIJS N - 2022
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten en ruins, die in 2020 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Overige bepalingen.
Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. De 12 paarden met het op het moment van vooraangifte hoogste belastbaar bedrag. Als het belastbaar bedrag
van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen
verschil gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot.
2. Van de overige de 4 paarden, die de snelste kilometertijd hebben gelopen. Als de km tijd van twee of meer
paarden gelijk is, is het paard met het hoogste belastbaar bedrag gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot.
Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste belastbaar
bedragen; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de resterende startposities.
Inleggelden:
1e inleggeld € 100 op 1 januari 2022
2e inleggeld € 200 op 1 maart 2022
3e inleggeld € 50 op de datum van de vooraangifte
JOFFERPRIJS N - 2022
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2020 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Overige bepalingen.
Voor kwalificatie, startposities en inleggelden zie onder Jonkerprijs
PRODUCTENDRAVERIJ N - 2022
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2020 geboren zijn.
Afstand 1609 m. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. De 12 paarden met het op het moment van vooraangifte met hoogste werkelijke winsom. Als de werkelijke
winsom van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor
geen verschil gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot.
2. Van de overige de 4 paarden, die de snelste kilometertijd hebben gelopen. Als de km tijd van twee of meer
paarden gelijk is, is het paard met het hoogste werkelijke winsom gekwalificeerd. In derde instantie beslist het
lot.
Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste werkelijke
winsom; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de resterende startposities.
Inleggelden:
1e inleggeld € 100 op 1 februari 2022
2e inleggeld € 200 op 1 april 2022
3e inleggeld € 50 op de datum van de vooraangifte.

SWEEPSTAKES HENGSTEN EN RUINS N - 2023
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten en ruins, die in 2020 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2300 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden
opgenomen.
Overige bepalingen.
Kwalificatie:
Van de aangegeven paarden kwalificeren zich:
1. De 12 paarden met het op het moment van vooraangifte hoogste belastbaar bedrag. Als het belastbaar bedrag
van twee of meer paarden gelijk is, is het paard met de beste km tijd gekwalificeerd. Als ook daardoor geen
verschil gemaakt kan worden tussen 2 of meer paarden, beslist het lot.
2. Van de overige de 4 paarden, die de beste kilometertijd hebben gelopen. Als de km tijd van twee of meer
paarden gelijk is, is het paard met het hoogste belastbaar bedrag gekwalificeerd. In derde instantie beslist het lot.
Indien meer dan zestien paarden worden aangegeven, worden maximaal twee reserve paarden aangewezen.
Reserve paarden:
Als eerste reserve wordt het paard aangewezen, dat van de niet gekwalificeerde paarden het hoogste belastbaar
bedrag heeft; bij een gelijk belastbaar bedrag is de beste km tijd doorslaggevend en in derde instantie beslist het
lot.
Als tweede reserve wordt het paard aangewezen, dat van de niet gekwalificeerde paarden de beste km tijd heeft
gelopen; bij een gelijke km tijd is het hoogste belastbaar bedrag doorslaggevend en in derde instantie beslist het
lot.
Startposities:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de hoogste belastbaar
bedragen; tussen de overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.
Winnaar Sweepstakes startgerechtigd in Derby:
De winnaar van de Sweepstakes H/R is startgerechtigd in de Derby (indien inleggeld voor de Derby is betaald).
Inleggelden:
1e inleggeld € 15 op 1 januari 2022
2e inleggeld € 35 op 1 maart 2022
3e inleggeld € 50 op 1 juli 2022
4e inleggeld € 80 op 1 januari 2023
5e inleggeld € 120 op 1 maart 2023
6e inleggeld € 230 op de datum van de vooraangifte

SWEEPSTAKES MERRIES N – 2023
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2020 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2300 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden
opgenomen.
Overige bepalingen.
Voor kwalificatie, startposities en inleggelden zie onder Sweepstakes hengsten en ruins
Winnaar Sweepstakes Merries startgerechtigd in Derby of Merrie Derby:
De winnaar van de Sweepstakes Merries is startgerechtigd in de Derby of in de Merrie-Derby (indien inleggeld
voor de Derby is betaald).

DERBYSELECTIE N - 2023
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2020 zijn geboren en op het moment van
vooraangifte nog startgerechtigd in de Derby. De draverij zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of
meer vooraangiftes. Bij minder dan 16 vooraangiften zal er één afdeling worden verreden.
Afstand afhankelijk van de baan 2000 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Overige bepalingen:
De paarden worden verdeeld met een volgens hun kilometertijden evenwichtige verdelingen over de afdelingen.
Indeling:
a. bij 16 t/m 24 vooraangiften 2 afdelingen;
b. bij 25 t/m 36 vooraangiften 3 afdelingen.
Enz.
Startpositie:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de beste km tijden; tussen de
overige paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.
Inleggeld:
geen

DERBY N - 2023
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2020 zijn geboren.
Afstand afhankelijk van de baan 2600 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden
opgenomen.
Overige bepalingen.
Kwalificatie:
Er kunnen maximaal 16 paarden starten.
Startgerechtigd:
De winnaars van alle afdelingen van de Derbyselectie en de winnaar van de Sweepstakes H/R (indien alle
inleggelden voor de Derby zijn betaald) en de winnares van de Sweepstakes Merries (indien alle inleggelden
voor de Derby zijn betaald) zijn startgerechtigd. De overige worden gerangschikt in volgorde van plaatsing in de
Derbyselecties, bij gelijke plaats volgens totaaltijd, als dat ook gelijk is volgens hoogste belastbaar bedrag en in
vierde instantie volgens het lot om eventueel nog beschikbare plaatsen te kunnen innemen.
Indien door een dead heat het maximum aantal paarden wordt overschreden, zal het paard met het hoogste
belastbaar bedrag stargerechtigd zijn. Indien het belastbaar bedrag gelijk is wordt er geloot voor de nog
beschikbare plaatsen.
In de Derbyselectie uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen aan de Derby deelnemen indien er nog
startplekken over zijn. Deze overige paarden worden gerangschikt volgens hoogste belastbaar bedrag. Indien het
belastbare bedrag gelijk is volgens het lot om eventueel nog beschikbare plaatsen te kunnen innemen.
Startposities:
De startposities worden na de Derbyselecties gekozen door de trainer, eigenaar of gemachtigde van de best
geplaatste paarden in de Derby Selectie koersen.

Volgorde van keuze:
Eerst de snelste winnaar van een Derbyselectie, daarna de op één na snelste winnaar van de Derbyselectie enz.
Daarna de snelste tweede aankomende van een Derbyselectie, daarna de op één na snelste tweede aankomende van
een Derbyselectie enz. Daarna de snelste derde aankomende van een Derbyselectie, enz.
Bij gelijke totaaltijd mag als eerste voor het paard met het hoogst belastbaar bedrag gekozen worden en in derde
instantie beslist het lot voor wie het eerst gekozen mag worden.
Ingeval van een deadheat wordt er eerst geloot voor welk paard als eerste gekozen mag worden.
Voor de winnaar van de Sweepstakes H/R en/of de winnares van de Sweepstakes Merries, indien niet geplaatst
en gekozen via de Derbyselectie, mag gekozen worden op het moment dat er voor alle geplaatste paarden een
nummer is gekozen of uiterlijk als er 14 of 15 plekken bezet zijn.
Eventueel daarna kunnen de nog gekwalificeerde, maar uitgeschakelde en ingehouden paarden in de
Derbyselecties, kiezen. Deze overige paarden worden gerangschikt volgens hoogste belastbaar bedrag. Indien het
belastbare bedrag gelijk is volgens het lot. In deze volgorde kan gekozen worden. Dit tot een veld van maximaal
16 paarden.
Inleggeld:
1e inleggeld € 100 op 1 januari 2022
2e inleggeld € 100 op 1 maart 2022
3e inleggeld € 100 op 1 mei 2022
4e inleggeld € 100 op 1 augustus 2022
5e inleggeld € 125 op 1 november 2022
6e inleggeld € 150 op 1 februari 2023
7e inleggeld € 200 op 1 april 2023
8e inleggeld € 250 op 1 juni 2023
Vooraangifte Derby € 1.000
Van de eerste 5 inleggelden gaat 20% naar de Derby der Vierjarigen.
Prijzengeld:
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Derby worden toegevoegd:
65 % van de eerste 5 inleggelden van de Derby en
80% van de 6e, 7e en 8e inleggeld

MERRIE DERBYSELECTIE N - 2023
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2020 zijn geboren en op het moment van vooraangifte nog
startgerechtigd in de Derby. De draverij zal worden gesplitst in meerdere afdelingen bij 16 of meer
vooraangiftes. Bij minder dan 16 vooraangiften zal er één afdeling worden verreden.
Afstand afhankelijk van de baan 2000 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart. Inschrijvingen gesloten.
Overige bepalingen:
De paarden worden verdeeld met een volgens hun kilometertijden evenwichtige verdelingen over de afdelingen.
Indeling:
a. bij 16 t/m 24 vooraangiften 2 afdelingen;
b. bij 25 t/m 36 vooraangiften 3 afdelingen.
Enz.
Startpositie:
Er zal voor de startposities in het eerste gelid worden geloot tussen de paarden met de beste km tijden; tussen de
overige paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.
Inleggeld:
geen

MERRIE DERBY N - 2023
Draverij van meet voor Nederlandse merries, die in 2020 zijn geboren.
Afstand afhankelijk van de baan 2600 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
Het prijzengeld zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden
opgenomen.
Overige bepalingen.
Kwalificatie:
Er kunnen maximaal 16 paarden starten.
Startgerechtigd:
De winnaressen van alle afdelingen van de Merrie Derbyselectie en de winnares van de Sweepstakes Merries
(indien alle inleggelden voor de Derby zijn betaald) zijn startgerechtigd. De overige worden gerangschikt in
volgorde van plaatsing in de Merrie Derbyselecties, bij gelijke plaats volgens totaaltijd, als dat ook gelijk is
volgens hoogste belastbaar bedrag en in vierde instantie volgens het lot om eventueel nog beschikbare plaatsen
te kunnen innemen.
Indien door een dead heat het maximum aantal paarden wordt overschreden, zal het paard met het hoogste
belastbaar bedrag stargerechtigd zijn. Indien het belastbaar bedrag gelijk is wordt er geloot voor de nog
beschikbare plaatsen.
In de Merrie Derbyselectie uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen aan de Merrie Derby deelnemen indien
er nog startplekken over zijn. Deze overige paarden worden gerangschikt volgens hoogste belastbaar bedrag.
Indien het belastbare bedrag gelijk is volgens het lot om eventueel nog beschikbare plaatsen te kunnen innemen.
Startposities:
De startposities worden na de Merrie Derbyselecties gekozen door de trainer, eigenaar of gemachtigde van de best
geplaatste paarden in de Derby Selectie koersen.
Volgorde van keuze:
Eerst de snelste winnares van een Merrie Derbyselectie, daarna de op één na snelste winnares van de Merrie
Derbyselectie enz. Daarna de snelste tweede aankomende van een Merrie Derbyselectie, daarna de op één na
snelste tweede aankomende van een Merrie Derbyselectie enz. Daarna de snelste derde aankomende van een Merrie
Derbyselectie, enz.
Bij gelijke totaaltijd mag als eerste voor het paard met het hoogst belastbaar bedrag gekozen worden en in derde
instantie beslist het lot voor wie het eerst gekozen mag worden.
Ingeval van een deadheat wordt er eerst geloot voor welk paard als eerste gekozen mag worden.
Voor de winnares van de Sweepstakes Merries, indien niet geplaatst en gekozen via de Merrie Derbyselectie,
mag gekozen worden op het moment dat er voor alle geplaatste paarden een nummer is gekozen of uiterlijk 15
plekken bezet zijn.
Eventueel daarna kunnen de nog gekwalificeerde, maar uitgeschakelde en ingehouden paarden in de Merrie
Derbyselecties, kiezen. Deze overige paarden worden gerangschikt volgens hoogste belastbaar bedrag. Indien het
belastbare bedrag gelijk is volgens het lot. In deze volgorde kan gekozen worden. Dit tot een veld van maximaal
16 paarden.
Inleggeld:
1e t/m 8e inleggeld: zie Derby;
Vooraangifte Merrie Derby € 500
Prijzengeld:
Aan het beschikbaar gestelde prijzengeld van de Merrie Derby worden toegevoegd:
15 % van de eerste 5 inleggelden van de Derby en
20 % van de 6e, 7e en 8e inleggeld

FOKKERS TROFEE N - 2023
Uitschrijving in overleg met de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden.
Het prijzengeld van de Fokkers Trofee open afdeling en Fokkers Trofee Merrie zal voor de helft in de prijzenlijst
belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke winsom worden opgenomen.
FOKKERS TROFEE N - 2023
Draverij van meet voor Nederlandse hengsten, merries en ruins, die in 2020 geboren zijn.
Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Startgerechtigd zijn de paarden met het op het moment van de sluiting van de vooraangifte hoogste belastbaar
bedrag. Bij gelijke belastbaar bedragen beslist de snelste km tijd als 3 jarige. Indien ook deze gelijk zijn, beslist
het lot.
Reserve paarden:
Geen.
Inleggelden:
2e inleggeld € 50 op 1 maart 2022
3e inleggeld € 75 op 1 juli 2022
4e inleggeld € 75 op 1 oktober 2022
5e inleggeld € 100 op 1 maart 2023
6e inleggeld € 120 op 1 juli 2023
Vooraangifte Fokkers Trofee € 230
Fokpremie:
20%.

FOKKERS TROFEE MERRIES N - 2023
Draverij van meet voor Nederlandse merries die in 2020 geboren zijn en na betaling van het zesde inleggeld nog
staan ingeschreven voor de Fokkers Trofee. Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende
afstand. Met autostart.
Fokpremie:
20%.
Kwalificatie:
Zoals vermeld onder Fokkers Trofee, open afdeling.
Reserve paarden:
Geen.
Inleggeld:
2e t/m 6e inleggeld: zie Fokkers Trofee
Vooraangifte Fokkers Trofee Merries € 70

DERBY DER VIERJARIGEN N - 2024
Draverijen van meet voor Nederlandse hengsten, ruins en merries, die in 2020 geboren zijn. Halve finale(s) en
finale. Afstand afhankelijk van de baan 2100 m of dichtbij liggende afstand. Met autostart.
Inschrijvingen gesloten.
Het prijzengeld van de finale zal voor de helft in de prijzenlijst belastbaar bedrag en geheel in de werkelijke
winsom worden opgenomen.
Inleggelden:
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd, tenzij de eigenaar of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde
data schriftelijk te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen.
20 % van de eerste 5 inleggelden van de Derby en
6e inleggeld € 100 op 1 september 2023
7e inleggeld € 100 op 1 november 2023
8e inleggeld € 100 op 1 januari 2024
9e inleggeld € 100 op 1 april 2024
10e inleggeld € 100 op 1 juli 2024
Uitsluitend verschuldigd bij vooraangifte op de datum van vooraangifte:
Halve finale € 185
Finale € 185
Halve finale(s)
kwalificatie:
De paarden worden verdeeld met een volgens belastbare winsom evenwichtige verdeling over de afdelingen.
Paarden van één entrainement worden daarbij zoveel mogelijk uit elkaar geloot.
Indeling en startposities:
a. bij 15 of minder vooraangiften: 1 draverij;
b. bij 16 t/m 26 vooraangiften: 2 afdelingen;
c. bij 27 t/m 36 vooraangiften: 3 afdelingen;
d. bij 37 t/m 48 vooraangiften: 4 afdelingen.
Enz.
Startpositie:
de startposities worden door OB-I loting vastgesteld.
Finale
Kwalificatie:
Paarden zijn alleen startgerechtigd, indien zij hebben deelgenomen aan een halve finale. In een halve finale
uitgeschakelde en ingehouden paarden mogen niet aan de finale deelnemen. Er zullen bij de vooraangifte
maximaal 12 paarden worden geaccepteerd. Bij overschrijding van dit aantal worden de paarden gerangschikt
naar plaats in de halve finale(s) en bij gelijke plaats naar totaaltijd; als ook dat gelijk is beslist het lot.
Startposities:
Er zal voor de startposities een tot en met zes worden geloot tussen de paarden met de beste plaatsen in de halve
finale(s); bij gelijke plaats geeft de beste totaaltijd de doorslag en in derde instantie beslist het lot; tussen de
overige gekwalificeerde paarden zal worden geloot voor de overgebleven startposities.

BREEDERS CROWN N-JAARGANG
Breeders Crown N zijn koersen voor alle Nederlandse paarden, geboren in 2020.
Inschrijfgeld:
Eenjarige paarden:
Nederlands geregistreerde jaarlingen
1e inleggeld € 10 op 1 juli 2021 (wordt betaald door de Fokkersvereniging)
Inleggeld:
Vier- t/m zevenjarige paarden (Breeders Crown 2024):
2e inleggeld € 50 op 1 juli 2022
3e inleggeld € 50 op 1 februari 2023
4e inleggeld € 50 op 1 juli 2023
5e inleggeld € 65 op 1 februari 2024
6e inleggeld € 65 op 1 februari 2025 (voor Breeders Crown 2025)
7e inleggeld € 65 op 1 februari 2026 (voor Breeders Crown 2026)
8e inleggeld € 65 op 1 februari 2027 (voor Breeders Crown 2027)

BREEDERS CROWN VIER- T/M ZEVENJARIGEN (HENGSTEN EN RUINS AFDELING)
Draverij van meet voor hengsten en ruins die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.
Fokpremie: 20% fokpremie
Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Bij meer dan 16 paarden wordt deze afdeling gesplitst.
Startposities:
De plaatsing aan de start wordt door loting bepaald, met dien verstande dat de paarden met het hoogste werkelijke
winsom in het eerste gelid zullen starten. Bij gelijke winsom beslist de snelste record tijd. In derde instantie beslist
het lot.
Inleggeld:
€ 160, op de datum van de vooraangifte.
Samenvoeging Hengsten en Ruins en Merrie-afdeling:
Indien het totaal aantal aangegeven paarden van de Hengsten/Ruins-afdeling en de Merrie-afdeling minder is dan
14 paarden, kan de NDR in samenwerking met de organiseerde baan besluiten om de afdelingen samen te voegen.

BREEDERS CROWN VIER- T/M ZEVENJARIGEN (MERRIE AFDELING)
Draverij van meet voor merries die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.
Kwalificatie, startpositie, inleggeld en samenvoeging:
Zoals vermeld onder Breeders Crown hengsten en ruins afdeling.

