Wedstrijdreglement Metworstrennen
(laatste versie feb-2019)

Artikel 1 Definities:
De Metworst: Vereniging van tijdelijk jonggezellen van Boxmeer, de Metworst zowel in - als buiten
rechten vertegenwoordigd door haar bestuur.
Metworstrennen: Alle activiteiten van de Metworst op carnavalsmaandag met als doel het houden
van paardenraces en het verkrijgen van een winnaar van de Metwortrennen, hierna te noemen
Koning.
Wedstrijddierenarts: Een door de vereniging aangewezen dierenarts die belast is met de veterinaire
keuring, het toezicht op en controle van alle aan de metworstrennen deelnemende paarden.
Wedstrijdcommissie: Door het bestuur van de Metworst aangestelde personen belast met de
organisatie van de Metworstrennen.
Wedstrijdleiding: Door het bestuur van de Metworst aangestelde personen uit de
wedstrijdcommissie die de algehele leiding over de Metworstrennen hebben en toezien op de
naleving van het wedstrijdreglement. De wedstrijdleiding laat zich assisteren door de leden van de
wedstrijdcommissie.
Wedstrijdterrein: Alle door de Metworst gebruikte plekken welke tijdens de metworstrennen onder
controle van de wedstrijdcommissie vallen zoals o.a. : start wei, bandage ruimte, paddock, de
wedstrijdbaan, uitloop, verliezers- en winnaars wei, uitloop wei alsmede alle plaatsen waar
deelnemende paarden zich bevinden.
Combinatie: Ruiter en paard welke deelnemen aan de Metworstrennen.
Ruitercertificaat: Een door de Metworst uitgegeven certificaat dat men een door de Metworst
georganiseerde proeve van bekwaamheid met goed gevolg heeft afgelegd.
Artikel 2: Deelname aan de Metworstrennen
Inschrijving voor de metworstrennen, betekent dat men kennis heeft genomen van de inhoud van dit
wedstrijdreglement en dat men deze inhoud in zijn geheel en zonder voorbehoud accepteert.
Aanwijzingen van de wedstrijdcommissie en wedstrijddierenarts dienen direct te worden opgevolgd
door ruiters en diens begeleiders. Deelname aan de Metworstrennen geschiedt ten alle tijden op
eigen risico en verantwoording van de ruiter. Ruiters en begeleiders zullen alles doen wat in hun
vermogen ligt om het welzijn van deelnemende paarden en de veiligheid van zich zelf, paarden,
andere deelnemers, toeschouwers en leden van de organisatie te waarborgen. Ruiters of begeleiders
die volgens de wedstrijdleiding hierin in gebreken blijven of aanwijzingen niet opvolgen zullen
worden uitgesloten van verdere deelname aan de Metworstrennen. De Metworstrennen zullen
jaarlijks in de renkalender van de Stichting Nederlandse Draf en Rensport van het desbetreffende jaar
ter aankondiging worden gepubliceerd, alsmede de uitslag van de Metworstrennen erkennen en
publiceren als officiële wedstrijdprestatie van (ren)paarden.
Artikel 3: Aanmelding ruiters
Om deel te mogen nemen aan de metworstrennen:
3A: Moeten ruiters voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11 van het oorspronkelijke
reglement uit 1740 en laatstelijk aangepast en goedgekeurd door de ledenvergadering op 12 februari
2010.
3B: Moeten ruiters lid zijn van de Metworst.
3C: Moeten ruiters minstens 13 jaar oud worden in het kalenderjaar van deelname.
3D: Moeten ruiters in het bezit zijn van een geldig ruitercertificaat.
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Artikel 4: Reclame & Kleding
Tijdens de ritten mag geen reclame worden gevoerd. Ruiters moeten gekleed gaan in een effen witte
broek, een effen blauwe kiel met daaronder een witte kol trui met om de linker bovenarm een rood
lint.
Artikel 5: Inschrijving
Ruiters kunnen zich inschrijven tot de woensdagavond 22.00 uur, voorafgaand aan de
Metworstrennen, bij de secretaris van het bestuur van de Metworst. Hierbij dient een recent
“Metworstuitreksel” te worden ingeleverd en het vastgestelde inschrijfgeld te worden voldaan.
Minderjarige ruiters dienen tevens een schriftelijke toestemming van hun bevoegde ouder of voogd
in te leveren. Bij het inschrijven dient te allen tijde een kopie van het paardenpaspoort en de naam
van het paard waarop de desbetreffende ruiter deelneemt ingeleverd te worden. Indien een ruiter,
na datum inschrijving, van paard wisselt dan mag de ruiter voor aanvang van de keuring, uiterlijk
voor het sluiten van de wei, een kopie van het paspoort van het nieuwe deelnemende paard
aanleveren bij het bestuur.
Artikel 6: Vertrek vanuit Boxmeer
Van de deelnemende ruiters wordt verwacht dat zij zich verzamelen om 7:15 uur bij het Rochusplein.
Om 7:30 uur vertrekken de ruiters en begeleiders vanaf het Rochusplein achter de Gekkenkar naar
het Vortumsveld.
Artikel 7: Melden wei Botterhuis
De paarden moeten voor 8:30 uur doch niet eerder dan 8:00 uur in de wei bij Botterhuis aanwezig
zijn. Om 8:30 uur wordt de wei gesloten. Paarden welke later dan 8:30 uur arriveren worden niet
meer toegelaten tot de Metworstrennen van dat jaar.
Artikel 8: Keuring en Loting
Op aanwijzing van de wedstrijdcommissie wordt begonnen met de keuring en loting. De
wedstrijdcommissie geeft aan welke ruiter zich met zijn paard en alle te keuren materialen moet
melden bij de keuringswei. De keuring en aansluitende loting worden volledig begeleidt door de
wedstrijdcommissie en dient in een keer te worden doorlopen.
8A: Paarden worden geïdentificeerd middels het uitlezen van de chip en moeten aan de hand
worden getoond, zonder dekens, bandages en harnachement.
8B: Een ruiter mag slechts een paard met een minimale schofthoogte van 148 cm ter keuring
aanbieden. Een gekeurd paard mag niet nogmaals door een andere ruiter ter keuring aangeboden
worden.
8C: Er mag alleen met gechipte paarden, die volgens artikel 5 zijn ingeschreven en door de
wedstrijddierenarts veterinair zijn goedgekeurd deelgenomen worden aan de ritten.
8D: Keuring
1. Uitgangspunt is dat deelnemende paarden starten op de volbloedlijn.
2. Ontheffing van het onder 1 bepaalde en toestemming om te starten op de halfbloedlijn kan
enkel verleend worden aan paarden van het type rijpaard. Hieronder wordt verstaan een
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

paard gefokt met als fokdoel springen, dressuur, eventing en recreatie, zoals bijvoorbeeld
behorend tot het stamboek KWPN, NRPS, BWP, Trakhener, Hannoveraner Verband, AES,
DWB en Oldenburger.
Ontheffing van het onder 1 bepaalde en toestemming om te starten op de tuigpaardenlijn
kan verleend worden indien een paard is ingeschreven in een stamboek als Tuigpaard of
behoort tot een koudbloedig Ras (andere rassen dan die startgerechtigd zijn voor de
Knollenrit) en voldoet aan de uiterlijke kenmerken van een tuigpaard / koudbloed.
Ontheffing wordt in geen geval verleend aan paarden van rassen die (mede) als fokdoel
snelheid hebben ten behoeve van paardenraces (zoals bijvoorbeeld Engels Volbloed,
Arabisch Volbloed, Quarter Horse, Draver, Anglo-Arabier)
Ontheffing wordt niet verleend indien meer dan 1 grootouder behoort tot het ras Engels
Volbloed of Arabisch Volbloed. Bij 1 of meer grootouder van andere niet-rijpaard-rassen
beslist de keuringscommissie.
Een verzoek tot ontheffing dient te worden ingediend bij de keuringscommissie. Hiertoe
dient tot minimaal 2 weken voor het plaatsvinden van de Metworstrennen van het
desbetreffende jaar het paspoort/stamboekgegevens van het betreffende paard aan het
Bestuur te worden overgelegd. Het Bestuur levert de ingeleverde
paspoort/stamboekgegevens in bij de keuringscommissie. De keuringscommissie beslist
binnen 10 dagen na indiening van het paspoort/stamboekgegevens. Incomplete
(afstammings)gegevens en twijfel aan de authenticiteit van de gegevens leiden tot afwijzing
van het verzoek.
Bij onduidelijkheid over het fokdoel van een aangeboden ras beslist de keuringscommissie.
Indien de keuringscommissie twijfelt aan de identiteit van een paard dat voor ontheffing
wordt aangeboden, heeft de keuringscommissie het recht om de dienstdoende dierenarts
van de Metworstrennen van het desbetreffende jaar opdracht te geven voor een
identiteitscontrole middels het ter plaatse afnemen van een bloedmonster.
De keuringscommissie kan van deze regeling afwijken indien strikte toepassing van de regels
zou leiden tot een beslissing die overduidelijk in strijd is met de strekking van deze regeling.

8E: Ruiters mogen alleen deelnemen met een deugdelijk harnachement van bovengemiddelde
kwaliteit. Het volledige harnachement en al het materiaal dat tijdens de race gebruikt wordt moet ter
keuring worden aangeboden waaronder in ieder geval:
•
•
•
•
•
•
•

Het zadel inclusief singel, beugelriemen en beugels welke minimaal 2,5 kg moet wegen en
welke voorzien is van een boom;
Hoofdstel en teugels welke moeten voorzien zijn van een antislipafzetting;
Nekstrop;
Valhelm met minimaal CE keurmerk EN1384 of VG1;
Bodyprotector met minimaal CE keurmerk EN13158 (aanbevolen wordt minimaal
veiligheidslevel 2);
Eventuele bandages en kogelpeesbeschermers;
Eventueel te gebruiken zweep welke maximaal 70 cm lang mag zijn inclusief de flap. Het
gedeelte waarmee de zweep contact maakt met het paard, dient gemaakt te zijn van schok
dempend materiaal. Maximale flaplengte 10 cm, maximale flapbreedte 4 cm.

Het gebruik van sporen alsmede een kap welke het zicht van het paard belemmerd, is verboden.
8F: Aansluitend aan de keuring vindt de loting plaats waarbij het lot het startnummer van de ruiter
bepaald. De deelnemerslijst is pas definitief wanneer alle paarden zijn gekeurd en alle ruiters hebben
geloot en de toetsing van ruitercertificaten heeft plaatsgevonden.
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8G: De paarden dienen aan de volgende eisen te voldoen waarop toegezien zal worden door de
wedstrijdcommissie en wedstrijddierenarts:
•
•
•

Tuigers: alle vier de hoeven beslagen.
Halfbloed: alle vier de hoeven beslagen, alle benen voorzien van bandages.
Volbloed: alle vier de hoeven beslagen, alle benen voorzien van bandages en de achterbenen
voorzien van kogelpeesbeschermers.

Paarden kunnen eventueel direct na de keuring worden gebandageerd in de bandage ruimte. Deze
ruimte staat onder toezicht van de wedstrijdcommissie en zal nadat alle paarden zijn gebandageerd
worden gesloten. Alleen met toestemming en onder toezicht van de wedstrijdcommissie kan deze
ruimte op een later tijdstip worden gebruikt.
Artikel 9: Ritindeling
In de eerste manche worden de combinaties gelijk verdeeld over het aantal ritten waarbij het restant
wordt toegedeeld aan de laatste ritten. Bij meer dan 36 combinaties worden er 12 ritten verreden
met in de laatste ritten 4 paarden. Bij 27 tot 36 combinaties zullen in de eerste manche maximaal 3
combinaties starten. (Bij 35 deelnemende combinaties zal er dus 1 rit met 2 combinaties en
vervolgens 11 ritten met 3 combinaties worden verreden.) Bij 19 tot 27 combinaties worden 9 ritten
verreden met het grootste aantal combinaties in de laatste ritten. Bij 18 combinaties en minder
zullen telkens 2 combinaties tegen elkaar rijden en bij een oneven aantal, 3 combinaties in de laatste
rit.
In de tweede manche zullen de winnende combinaties van de eerste manche worden ingedeeld:
maximaal 3 ritten worden verreden met de meeste combinaties in de laatste ritten. De winnaars van
de tweede manche komen uit in de finale zijnde de koningsrit. Indien een combinatie, door wat voor
reden dan ook, niet meer kan of mag starten, worden de overgebleven combinaties evenredig
verdeeld over de nog te verrijden ritten zodat er geen combinatie alleen hoeft te starten. Alleen
wanneer een combinatie uitvalt direct voor de laatste rit kan er gestart worden met een combinatie.
Artikel 10: Handicap
In de ledenvergadering voorafgaand aan de Metwortrennen wordt de handicap voor halfbloed- en
volbloedpaarden vastgesteld voor de Metworstrennen in het daarop volgende kalenderjaar.
Artikel 11: Start
11A: De eerste rit zal omstreeks 9:30 uur starten. De wedstrijdcommissie geeft aan welke ruiters zich
moeten opstellen in de paddock. Ruiters die na herhaalde oproep niet aan de start verschijnen,
zullen worden gediskwalificeerd. De ruiters dienen te paard de wei te verlaten, alleen op aanwijzing
van de wedstrijdcommissie mag hiervan worden afgeweken. Combinaties met het laagste
startnummer starten aan de rechter kant van het startvak.
11B: Indien ruiters en helper de aanwijzingen van de wedstrijdcommissie voor, tijdens en na de start
niet strikt op volgen, kan de wedstrijdleiding de combinatie achter het betreffende startvak laten
starten. De combinatie dient in dat geval zo ver mogelijk aan de rechter kant van de baan te starten
om achterop komende combinaties niet te hinderen.
11C: Elke combinatie mag tijdens de start geholpen worden door een helper die geen voorwerpen in
de hand mag hebben en die geen slaande of schoppende bewegingen naar het paard mag maken.
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Tevens mag hij andere combinaties niet hinderen. De wedstrijdcommissie kan een extra helper
toestemming geven in het startvak mits dit volgens de wedstrijdcommissie een vlotte start
bevorderd.
11D: De combinaties lopen zo gelijk mogelijk richting de betreffende startlijn. Zodra alle paarden met
het hoofd richting finish en met hun voorbenen in het betreffende startvak staan kan de starter
middels een fluitsignaal starten.
11F: Indien een of meerder paarden voor het fluitsignaal starten of er sprake is van een valse start
wordt de rit afgevlagd. De combinaties dienen dan zo snel mogelijk doch binnen maximaal 20
minuten terug te keren aan de start. Indien een combinatie niet binnen 20 minuten terug is bij de
start, wordt de betreffende combinatie uitgesloten van verdere deelname.
Artikel 12: Na de finish
12A: Alle ruiters moeten na de finish doorrijden tot achter de hoge hekken en daar zo snel mogelijk
de baan verlaten met hun paard.
12B: Verliezers gaan met hun paard naar de verliezerswei. Paarden mogen deze wei alleen verlaten
tussen de manches wanneer hiervoor toestemming is verkregen van de wedstrijddierenarts en op
het teken van de wedstrijdcommissie.
12C: Ritwinnaars gaan met hun paard naar de winnaarswei. Ieder paard zal hier veterinair worden
gekeurd door de wedstrijddierenarts. Op verzoek moeten bandages en eventuele beschermkappen
worden verwijderd. Indien het paard wordt afgekeurd wordt de ruiter uitgesloten van verdere
deelname en moet het paard naar de verliezerswei.
12D: Paarden die van de wedstrijdcommissie of wedstrijddierenarts niet meer naar de start mogen
lopen, mogen alleen met toestemming van de wedstrijdcommissie bij de verliezerswei worden
geladen.
12E: Na elke rit wordt de baan ter hoogte van “het kruisbeeld” afgesloten. Het terrein achter deze
hekken is alleen toegankelijk voor leden van het bestuur, wedstrijdcommissie, dierenartsen,
hoefsmid, ruiters en helpers voorzien van door de Metworst verstrekte identificaties.
Artikel 13: Hinderen en zweepgebruik
13A: Het al dan niet opzettelijk hinderen van andere paarden of ruiters is verboden en leidt
onmiddellijk tot diskwalificatie. Hierop wordt toegezien door leden van de wedstrijdcommissie en de
hindercommissie. Indien hinderen wordt geconstateerd zal dit worden gemeld aan de
wedstrijdleiding welke de betreffende ruiter zo snel mogelijk op de hoogte zal stellen van de
diskwalificatie. Mocht de winnaar van een rit wegens hinderen worden gediskwalificeerd, dan zal de
ruiter welke als 2e over de finishlijn kwam als winnaar worden uitgeroepen. Over eventuele gevolgen
voor deelname aan de volgende metworstrennen zal later een besluit worden genomen.
13B: Leden van de wedstrijdcommissie en de hindercommissie zullen toezicht houden op het gebruik
van de zweep. Het voeren van de zweep boven schouderhoogte is verboden. Bij onkundig of buiten
proportioneel gebruik van de zweep kan de betreffende ruiter door de wedstrijdleiding worden
uitgesloten van verdere deelname of worden verplicht om de volgende rit te moeten starten zonder
zweep. Mocht de betreffende ruiter de rit verliezen, dan kan de straf worden overgeheveld naar de
volgende Metworstrennen. Hierover zal later een besluit worden genomen.
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Artikel 14: Verboden stoffen
14A: Onder verboden stoffen worden verstaan alle in de lijst van verboden stoffen opgenomen
stoffen of stoffen die behoren tot in die lijst opgenomen groepen van stoffen.
14B: De Metworst hanteert het ‘Reglement Verboden Stoffen’ van Stichting Nederlandse Draf- en
Rensport en bijbehorende meest recente Officieel Bulletin 1 publicatie in ‘Onderzoek Verboden
Stoffen’ daar waar van toepassing is op de Metworstrennen. De lijst van verboden stoffen wordt
vastgesteld door de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. Deze lijst wordt geacht deel uit te
maken van dit reglement. De lijst wordt door de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport in het
Officieel Bulletin gepubliceerd, waarbij voor bepaalde daarvoor in aanmerking komende stoffen de
drempelwaarde wordt vermeld.
14C: Het is verboden deel te nemen aan de Metworstrennen met een paard waarvan zich in het
lichaam een stof bevindt, die behoort tot de groepen stoffen, die zijn opgenomen op de lijst van
verboden stoffen. Het is tevens verboden om op het wedstrijdterrein verboden stoffen alsmede
injectiespuiten en injectienaalden in het bezit te hebben. De door de Metworst aangestelde
dierenartsen zijn van deze bepaling uitgezonderd.
14D: Overtredingen worden vastgesteld in een onderzoek van bloedmonsters, die door het bestuur
aangestelde persoon/instantie naar een door de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport erkend
laboratorium opgestuurd worden, waarbij de aanwezigheid van een verboden stof, de metabolieten
van die stof, alsmede de isomeren van die stof en haar metabolieten worden aangetoond. Bij een
stof waarvoor een drempelwaarde is vastgesteld, is eerst sprake van overtreding bij een concentratie
(of in bepaalde gevallen een verhouding) van die stof, die gelijk is aan of hoger dan de in de lijst van
verboden stoffen aangegeven drempelwaarde.
14E: Indien het gebruik van verboden stoffen en/of medicijnen wordt aangetoond dan wel geen
medewerking aan een onderzoek wordt verleend, volgt direct diskwalificatie voor de
Metworstrennen en wordt betrokken ruiter tenminste geschorst voor de Metworstrennen van het
volgende jaar. Indien het paard waarmee de koningstitel is veroverd positief bevonden wordt,
verliest de ruiter de titel en dient het schild en de kroon direct geretourneerd te worden en moet de
uitgekeerde geldprijs worden terug betaald.
14F: Het bestuur zal een kopie van alle bloeduitslagen, met daarbij het machtigingsformulier inclusief
kopie paspoort en chipnummer van het paard toezenden aan de Stichting Nederlandse Draf- en
Rensport. Indien het gebruik van verboden stoffen en/of medicijnen wordt aangetoond ontvangt de
Stichting Nederlandse Draf- en Rensport van de Metworst tevens een B-staal van de afgenomen
bloedcontrole van het paard dat positief bevonden is tijdens de Metworstrennen van het
desbetreffende jaar.
14G: De Metworst is niet aansprakelijk voor enige door een ruiter, een organisatie of een andere
derde geleden schade als gevolg van een onderzoek, de bekendmaking van een uitslag of voor de
gevolgen van een opgelegde straf, noch voor het handelen of nalaten van enige bij het onderzoek
betrokken lid van de wedstrijdcommissie of van derden, behoudens in het geval van opzet of grove
schuld, van de Metworst of van één van haar leden van de wedstrijdcommissie.
14H: De Stichting Nederlandse Draf- en Rensport is bij uitvoering van haar taken en bij activiteiten
jegens haar leden of derden niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van haar organen,
commissies, functionarissen en werknemers. Aan een uitspraak van het Tuchtcollege, de Raad van
Appèl en de Commissie van Beroep van de Nederlandse Draf- en rensport kan noch door de leden
noch door derden enig recht op schadeloosstelling jegens de Stichting worden ontleend.
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Artikel 15: Rechten en plichten koning
De winnaar van de Metworstrennen neemt aansluitend aan de Metworstrennen namens de
Metworst de goederen in ontvangst op de Belaste Hoeve. Aansluitend rijdt hij achter de Gekkekar
naar het Wilhelminaplein in Boxmeer waar de huldiging en kroning door de Beschermvrouwe van de
Metworst zal plaatsvinden. Daar waar redelijkerwijs van hem verlangd mag worden,
vertegenwoordigt hij op het verzoek van het bestuur de Metworst buiten rechten.
Artikel 16: Aanvulling op reglement voor deelnemers aan de knollenrit.
Dit wedstrijdreglement met uitzondering van artikel 3D, 8DG, 9, 10, 11AB, 12B is ook van toepassing
op deelnemers aan de knollenrit.
16A: Voor deelname aan de knollenrit hoeft men niet in het bezit te zijn van een ruitercertificaat.
Wel dienen ruiters vooraf, bij iedere deelname aan de knollenrit, een voldoende te behalen bij de
door de Metworst georganiseerde knollenlessen (richtlijn 4). De ruiters worden beoordeeld door een
onafhankelijke jury. Bij het behalen van een onvoldoende wordt de desbetreffende ruiter uitgesloten
voor deelname aan de knollenrit van het betreffende seizoen.
16B: De knollenrit start op de nul lijn.
16C: Vier onafhankelijke keurmeesters keuren elk de deelnemende knollen op type: Alleen met knol
van het type Brabander, Zeeuws trekpaard of Ardenner mag worden deelgenomen aan de knollenrit.
Elk paard kan slechts eenmaal worden gekeurd en deze uitslag is en blijft onherroepelijk tijdens de
Metworstrennen van dat jaar.
16D: Ruiters mogen alleen deelnemen met een zadel en hoofdstel. Het volledige harnachement en al
het materiaal dat tijdens de knollenrit gebruikt wordt (zie art. 8E) moet ter keuring worden
aangeboden. Het gebruik van sporen alsmede een kap welke het zicht van het paard belemmerd, is
verboden.
16E: Knollen dienen correct bekapt te zijn.
16F: Indien er meer dan 3 deelnemers zijn zullen er voorrondes verreden worden na de eerste
manche. In de voorrondes worden de combinaties gelijk verdeeld over het aantal ritten, waarbij het
restant wordt toegedeeld aan de laatste ritten. Slechts 3 knollen zullen per rit ingedeeld worden,
tenzij er meer dan 12 combinaties deelnemen. In dat geval worden er 4 ritten verreden met het
grootste aantal combinaties in de laatste ritten. De winnende combinaties van de voorrondes zullen
voorafgaand aan de finalerit tegen elkaar uitkomen. Bij 3 of minder deelnemers zullen er geen
voorrondes verreden worden maar zal er één knollenrit verreden worden voorafgaand aan de
finalerit.
16G: Indien ruiters en helper de aanwijzingen van de wedstrijdcommissie voor, tijdens en na de start
niet strikt op volgen, kan de wedstrijdleiding de combinatie achter de groep te laten starten. De
ruiters worden met naam en rugnummer opgeroepen naar de start en dienen zich in die volgorde op
te stellen bij de startlijn. Combinaties met het laagste startnummer starten rechts. Per rij starten
maximaal 4 combinaties.
16H: Na de finish gaan ruiters en knollen zo snel mogelijk naar de knollenwei en blijven daar zolang
zij geen toestemming hebben gekregen van de wedstrijdcommissie om de wei te verlaten.
Artikel 17: Daar waar dit wedstrijdreglement niet in voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 18: Het bestuur heeft het recht om wegens zwaarwegende omstandigheden de
Metworstrennen te staken.

Pagina
7/7

