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Beste ruiter, 
 
Bedankt voor je inschrijving om deel te nemen aan de Koningstitel van de Metworstrennen. Jaarlijks 
worden deelnemende paarden gecontroleerd op de aanwezigheid van verboden stoffen en/of 
medicijnen door middel van bloedafname. Zes paarden worden gecontroleerd, namelijk: twee 
verliezende paarden uit de eerste manche, één verliezend paard uit de tweede manche en alle 
finalisten (indien er slechts twee finalisten zijn, worden er in totaal vijf paarden gecontroleerd). De 
loting van de controles voor de eerste en tweede manche vindt 's ochtends voorafgaand aan de 
ritloting plaats door de wedstrijdleider(s).  
 
De procedure* van de bloedafname is als volgt: 

- Verliezend paard komt over de finish en gaat naar de verliezersweide; 
- Nadat de definitieve uitslag van de rit bekend is, benadert de wedstrijdleider de ruiter c.q. 

begeleider van het paard dat gecontroleerd moet worden; 
- Er worden maximaal twee personen bij het paard toegelaten die de wedstrijdleider moeten 

volgen naar de stallen waar de bloedafname plaatsvindt; 
- Instructies van de wedstrijdleider en/of aanwezige dierenarts dienen te allen tijde door de 

begeleider van het paard opgevolgd te worden; 
- Het paard wordt in de stal gezet door de begeleider waar de bloedafname door de dierenarts 

kan plaatsvinden; 
- De begeleider van het paard ondertekend bloedafname-formulier voor het akkoord 

bevonden van een correcte wijze van de afname-procedure. De begeleider is bevoegd 
bevonden door de ruiter voor het ondertekenen mits deze er zelf niet is. Verantwoording 
hiervoor ligt volledig bij de ruiter; 

- Het paard mag de stal verlaten mits de wedstrijdleider en de dierenarts beiden hun akkoord 
hiervoor gegeven hebben. 

 
De bloedmonsters van alle zes de paarden worden onderzocht in een laboratorium op de 
aanwezigheid van verboden stoffen en/of medicijnen. Het duurt ongeveer 4 weken voordat de 
uitslag van de onderzoeken bekend zijn. Indien het gebruik van verboden stoffen en/of medicijnen 
wordt aangetoond zal het Bestuur contact opnemen met de desbetreffende ruiter(s) en hem 
informeren over de sanctie. 
 
Ervan uitgaande dat bovenstaande procedure volledig duidelijk is en opgevolgd wordt, wenst het 
Bestuur je veel succes en een sportieve Metworstrennen toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens vereniging “De Metworst” 
 
Het bestuur 
 
 
* Deze procedure betreft slechts een aanvulling op het wedstrijdreglement van de Metworstrennen en geeft alleen toelichting 
hoeveel en hoe bepaald wordt welke paarden gecontroleerd worden op de aanwezigheid van verboden stoffen en/of 
medicijnen en hoe de bloedafname uitgevoerd wordt. Indien deze procedure in strijd is met het wedstrijdregelement is het 
wedstrijdreglement leidend en van toepassing. 


