HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1: DRAAGWIJDTE, INHOUD EN UITWERKING VAN HET REGLEMENT
Het voorliggend reglement wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke regelingen hieromtrent en de
principes van de KANSSPELCOMMISSIE. Het kan op elk moment worden gewijzigd.
Eén exemplaar van voorliggend reglement en zijn wijzigingen werd neergelegd bij de Kansspelcommissie.
In geval van betwisting gaat de Nederlandstalige versie van voorliggend reglement voor op de Franstalige.
Door een weddenschap aan te gaan bij WFA, verklaart de wedder zich akkoord met de bepalingen van voorliggend
reglement, zonder enige reserve of voorbehoud.
Een weddenschap geeft slechts recht op uitbetaling van winst of terugbetaling van inzet op een welbepaalde
weddenschap, voor zover de bepalingen van voorliggend reglement werden nageleefd.
Bij wijze van algemene regel, worden de uitbetalingen van winsten of de terugbetalingen van inzet geregeld na het
officieel maken van de uitslag en van de opbrengsten op de renbaan.
Voor World Football Association Bvba (WFA) kan daarna geen enkele wijziging in aanmerking genomen worden.
Toch kan WFA of de uitbater van het agentschap de betaling vertragen voor een grondige controle van het formulier of
controle van de identiteit van de wedder of de persoon die de uitbetaling van de winsten vraagt .
Bij een electriciteitspanne of onderbreking van de transmissie van het programma, wordt de uitbetaling van winsten
stop gezet tot de situatie weer normaal is.
In het algemeen worden de spelersrekeningen gecrediteerd met de winsten, 24 uur na de afloop van de laatste race
die op het spel vermeld staat.
Bij een vermoeden van effectieve fraude of van een poging tot fraude kan de uitbetaling van de winst of de
terugbetaling uitgesteld worden om zich te verzekeren dat geen (poging tot) fraude werd ondernomen.

ARTIKEL 2 : FORMULES
CS en CC
-

CS: de relatieve plaats van de paarden in elke unitaire weddenschap spruit voort uit de door de wedder
aangeduide voorkeurvolgorde die gelezen wordt van links naar rechts.
CC: de paarden worden in elke unitaire weddenschap in al de mogelijke volgordes in aanmerking
genomen (6 voor de Tiercé, 24 voor de Quarté+ en 120 voor de Quinté+)

AR (aller-retour)
Als een combinatie in AR wordt ingezet, wordt elk van de unitaire weddenschappen in de twee richtingen in
aanmerking genomen.
BE
De formule BE is een toevoegsel aan bovenstaande formules. Bijvoorbeeld : CSBE / CCBE / ARBE
Bepaalde combinaties in lijn en alle combinaties met veld zijn een vereenvoudigde schrijfwijze van meerdere
eenheidscombinaties. Met de formule BE zullen deze combinaties dewelke niet voorzien zijn in de spelwijzen
aanvaard door PMU Frankrijk ontbonden worden naar eenheidscombinaties dewelke op hun beurt wel worden
aanvaard door PMU Frankrijk.
Enkele niet limitatieve voorbeelden:
- Een combinatie met « Veld » waarbij de basis uitgebreider is zal ontbonden worden naar
eenheidscombinaties.
- Eén of meerdere omcirkelde paarden bij combinaties in lijn en combinaties met veld.
- Een combinatie met veld waarbij meerdere kruisjes gebruikt worden maar waarbij het veld ENKEL in
één richting gelezen worden (van links naar rechts).
Hoofstuk II : BEPALINGEN BETREFFENDE DE ONDERLINGE WEDDENSCHAPPEN IN
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SAMENWERKING MET DE FRANSE PMU
Herkenning van een onderlinge weddenschap
Op elk ticket kan een onderlinge weddenschap die wordt georganiseerd in samenwerking met de Franse PMU
herkend worden door de wedder door middel van de volgende weergave:
“IN SAMENWERKING MET PMU FRANKRIJK”
De aanwezigheid hiervan op het ticket is het essentiële element dat toelaat om een onderlinge weddenschap te
herkennen die georganiseerd wordt in samenwerking met de Franse PMU. Dit type van weddenschap wordt
exclusief geregeld door de regels die deel uitmaken van dit specifieke reglement met uitsluiting van elke andere
regel.
In overeenstemming met de algemene voorwaarden is de wedder als enige verantwoordelijk voor het nakijken van
zijn spelticket. Het behoort aan elke wedder om er zich van te verzekeren dat het ontvangen ticket wel degelijk
overeenstemt met de weddenschap die hij wenst te spelen.
Huidig reglement herneemt op exhaustieve wijze alle bijzondere regels die van toepassing zijn op de onderlinge
weddenschappen die worden georganiseerd in samenwerking met de Franse PMU zoals ze van toepassing zijn,
met uitsluiting van elke andere regel, op het Belgische grondgebied voor de weddenschappen die uitgaan van PMU.
Bepalingen die van toepassing zijn
Huidig reglement herneemt alle bepalingen van de Franse Pari Mutuel Urbain die van toepassing zijn op de
aanname van onderlinge weddenschappen in België. Teneinde de coherentie van de regels die van toepassing zijn
op de onderlinge weddenschap op het Belgische grondgebied te verzekeren, herneemt huidig reglement de
volledige structuur, de nomenclatuur en de nummering van het reglement van de Franse PMU door de regels te
identificeren die niet van toepassing zijn in België of door ze in hun volledigheid te hernemen.
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Regels van de Franse Pari Mutuel Urbain die van toepassing zijn op het aannemen van
onderlinge weddenschappen in België
TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 tot 8
Niet van toepassing in België

HOOFDSTUK 1. REGISTRATIE VAN WEDDENSCHAPPEN
Artikel 9 & 10..
Niet van toepassing in België
Artikel 11 -Nummering
Het officiële koersprogramma en de officiële lijst met vertrekkers van de Pari mutuel urbain die in alle, of een deel
van de registratieposten uithangen, geven de wedwijzen aan die in de verschillende wedstrijden aanvaard worden,
de nummers van deze wedstrijden, de lijst met paarden die er nog aan deelnemen en het nummer dat aan elk van
deze paarden is toegekend.
Voor de registratie van bepaalde soorten weddenschappen die gecombineerde weddenschappen worden
genoemd, kan de maatschappij een speciale nummering doorvoeren.
Voor de registratie van bepaalde combinatieweddenschappen kan de Pari mutuel urbain een speciale nummering
invoeren waarbij elk vertrekkend paard een overeenkomstig nummer krijgt dat gebruikt moet worden om de
paarden aan te duiden waarop de weddenschap betrekking heeft; deze speciale nummering staat op de officiële
lijst van de Pari mutuel urbain.
Artikel 12
Als de officiële lijst van de Pari mutuel urbain of het officiële programma van de renbaan of de gegevens van het
computersysteem dat voor de registratie van weddenschappen wordt gebruikt, een onjuistheid of een weglating
bevatten die een invloed hebben op de registratie of de verwerking van de weddenschappen, zullen de diensten die
belast zijn met de organisatie van de pari mutuel overgaan tot terugbetaling of opschorting van de registratie van
alle of een deel van de weddenschappen in alle of een deel van de registratieposten of –middelen.
Artikel 13 –Niet vertrekkende paarden
I.
Het officiële programma van de renbaan en de officiële lijst van de Pari mutuel urbain vermelden welke
paarden blijven meelopen in de verschillende rennen. Het kan voorkomen dat bepaalde paarden die op dit
programma of deze lijst voorkomen, niet aan de ren deelnemen. De paarden die in toepassing van de code
der rennen niet aan de ren hebben deelgenomen, worden als niet vertrekkers beschouwd. Als er
weddenschappen worden aangegaan in de registratieposten van de Pari mutuel urbain en aan de loketten
van renbanen die in real time verbonden zijn met het centrale systeem van de Pari mutuel urbain, en op alle
of een deel van de registratiemiddelen die in Deel III worden bedoeld, worden unitaire weddenschappen, in
gecombineerde of veld formules, die de aanduiding door de wedder van één of meerdere niet vertrekkend
verklaarde paarden bevatten, op het moment van de presentatie van de weddenschap niet voor registratie
aanvaard.
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II.

Als een weddenschap die aangegaan is in een van de registratieposten en -middelen en aan de loketten
van renbanen die in vorige paragraaf zijn beschreven, één of meerdere niet vertrekkende paarden bevat,
kan de wedder voor het vertrek van de ren, voor de soorten weddenschappen die niet de mogelijkheid
bieden om het aanvullende paard aan te duiden, de afgesloten weddenschap laten annuleren in de
registratiepost waar hij zijn weddenschap heeft afgesloten, of vanop de vector van waarop hij zijn
weddenschap heeft afgesloten. Alle weddenschappen die een of meerdere niet vertrekkende paarden
bevatten worden uitgevoerd in toepassing van de bijzondere regels voor elke wedwijze.
Niet van toepassing in België

Artikel 14 tot 15.2
Niet van toepassing in België

HOOFDSTUK 2. UITSLAG EN BEREKENING VAN DE OPBRENGSTEN
Artikel 16
a) De weddenschappen worden uitgevoerd in functie van de officiële uitslag van de ren die op de renbaan
wordt bevestigd.
Die uitslag geeft de volgorde van de paarden bij aankomst aan en de nummers van de paarden die niet aan
de ren hebben deelgenomen. Het signaal tot uitbetalen wordt echter niet gegeven als er voor het einde van
de weging die op de ren volgt een klacht of interventie van ambtswege is tegen de winnaar of tegen een
van de geplaatste paarden. In dat geval wordt de betaling opgeschort tot er een uitspraak is gedaan. Maar
als dit niet dezelfde dag op de renbaan kan, gebeurt de verdeling volgens de volgorde bij aankomst. Zodra
de officiële aankomst op de renbaan wordt getoond, is de uitslag van de ren definitief, behalve in het geval
dat in de vierde alinea hieronder wordt behandeld, en worden de weddenschappen dus uitgevoerd, zelfs als
bepaalde paarden nadien worden gedeclasseerd. Als er op de dag zelf op de renbaan, na het tonen van de
officiële aankomst en als gevolg van een vergissing, een verschil wordt vastgesteld tussen de getoonde
uitslag en de werkelijke volgorde van aankomst, of eventueel de volgorde van aankomst die voortvloeit uit
het oordeel dat de commissarissen tengevolge van een klacht of een interventie van ambtswege voor het
tonen hebben geveld, wordt er als volgt te werk gegaan:
De uitbetaling van de weddenschappen wordt onmiddellijk opgeschort, de uitslag van de ren wordt
gecorrigeerd door de organiserende maatschappij en de wedders worden daarover ingelicht: vanaf dat
moment kunnen de weddenschappen in verband met de oorspronkelijk getoonde aankomst niet meer tot
uitbetaling leiden; de verdeling wordt opnieuw berekend in functie van de gecorrigeerde uitslag van de ren;
de uitbetaling van de weddenschappen wordt hervat op basis van de gecorrigeerde uitslag en de aldus
herberekende opbrengsten; klachten worden niet aanvaard en de weddenschappen die voor opschorting
van de uitbetalingen werden uitbetaald, worden niet aangepast.
b) In bepaalde bijzondere gevallen voorzien de berekeningsmethoden van de opbrengsten dat de te betalen
combinaties verband kunnen houden met een andere klassering dan de klassering bij aankomst.
De wedders moeten hun ticket dus bijhouden tot de officiële opbrengsten worden getoond.
Artikel 17
Buiten de renbanen verzamelde weddenschappen worden gegroepeerd met weddenschappen van dezelfde aard
die geregistreerd zijn op de renbanen waar de rennen doorgaan en geven aanleiding tot uitbetaling van dezelfde
opbrengst. De berekeningen voor de verdeling worden uitgevoerd nadat alle weddenschappen gegroepeerd zijn. In
het geval van “enkelvoudige” weddenschappen, met inbegrip van “overdracht” weddenschappen gebeurt deze
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groepering echter onder de voorwaarden die voorzien zijn in de bepalingen van het decreet van 11 juli 1930,
gewijzigd door het decreet van 12 mei 1948. Als bepaalde berekeningsgegevens niet beschikbaar zijn, niet in het
verwerkingscentrum geraakten, of er niet verwerkt konden worden wegens een of andere reden die buiten de wil
van de belanghebbende diensten valt, of die niet aan hen te wijten is, kunnen de opbrengsten opgesteld worden
door alleen rekening te houden met de beschikbare gegevens. Alle winnende weddenschappen worden uitbetaald
op basis van de aldus berekende opbrengsten. Verliezende weddenschappen worden niet terugbetaald. Het bedrag
van niet-gecentraliseerde weddenschappen en de redenen die de centralisatie verhinderden, worden zo snel
mogelijk aan de minister van Landbouw, subdirectie Paarden doorgegeven.
Artikel 18
De “opbrengst” van de wedwijze bepaalt de som die aan wedders op basis van een inzeteenheid van € 1 wordt
uitbetaald. Na toepassing van de proportionele afhouding op inzetten worden de bruto-opbrengsten bepaald door
de verdeling van de gecentraliseerde inzetten. Het effectieve tarief dat op elke wedwijze wordt toegepast, tussen 10
% van 30 %, wordt uiterlijk bij aanvang van de registratie van de betrokken weddenschap aan de wedders
meegedeeld.
De berekening van de opbrengsten wordt naar de lagere decimaal afgerond. De eurocenten die voortvloeien uit de
toepassing van deze regels, zogenaamde afrondingen op opbrengsten, worden toegewezen aan het brutoproduct
van de weddenschappen, te begrijpen als het verschil tussen het totaal van de inzetten verminderd met het geheel
van de afhoudingen zoals bepaald in deze verordening en met het deel van deze sommen dat wordt uitbetaald aan
de winnende wedders. Als de berekende opbrengst lager is dan € 1,10 gebeurt de uitbetaling, behalve door de
bijzonder bepalingen die voor “MULTI” weddenschappen gelden, op basis van de opbrengst van € 1,10 per
inzeteenheid door aftrek van de afrondingen op opbrengsten die beschikbaar kwamen na de berekening van de
verdeling van de betrokken koers.
De betaling van de winsten wordt afgerond op de dichtst bijzijnde hogere of lagere eurocent.
De duizendsten die het resultaat zijn van de toepassing van deze regels worden toegewezen aan het brutoproduct
van de weddenschappen dat door de geldende reglementaire bepalingen wordt omschreven.
Artikel 18.1
Als eenzelfde wedwijze, in Frankrijk of gemeenschappelijk met andere landen, bij registratie aanleiding geeft tot
minimuminzetten die, in euro uitgedrukt, verschillen, dan bepalen de opbrengsten welke som er in verhouding tot
deze verschillende minima wordt uitbetaald. Als het totaal van de winnende inzetten van een bepaalde
opbrengstrang lager ligt dan de hoogste minimuminzet die er voor die weddenschap bestaat, wordt de
overeenstemmende opbrengst gewogen in een verhouding die gelijk is aan het quotiënt dat voortvloeit uit de deling
van het totaal van de winnende inzetten voor de betreffende opbrengst door de hoogste minimuminzet waartegen
de weddenschap is geregistreerd.
Het deel van het te verdelen totaalbedrag, of naargelang het geval van de te verdelen winst dat niet bij de verdeling
is betaald, wordt gereserveerd voor een Tirelire «pot» die naargelang de wedwijze en eventueel de betrokken winst,
in de volgende omstandigheden wordt voorbehouden aan:
a) “Quinté Plus” weddenschappen:
In het geval dat er een Tirelire «pot» wordt gevormd op basis van de “opbrengst Tirelire «pot»”, gaat het
bedrag daarvan naar het “Tirelire «pot»fonds”. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 95.9.4 van
toepassing.
Het bedrag van de Tirelire «pot» die samengesteld is op basis van de, of één van de opbrengsten in de
juiste volgorde wordt toegevoegd aan de te verdelen winst die gebruikt wordt voor de berekening in een
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onjuiste volgorde van dezelfde vijf paarden, mits het totaal van de winnende inzetten van deze
opbrengstrang ten minste gelijk is aan de hoogste minimuminzet van de betrokken weddenschap.
In tegengesteld geval wordt het bedrag van de aldus gevormde Tirelire «pot» volgens onderstaande
bepalingen toegewezen.
Het bedrag van de Tirelire «pot» die op basis van de, of één van de opbrengsten in de onjuiste volgorde of
op basis van de vorige alinea is samengesteld, wordt toegevoegd aan het verdeelbare totaalbedrag dat
gebruikt wordt om de “Bonus 4” opbrengst te berekenen, mits het totaal van de winnende inzetten van deze
opbrengstrang minstens gelijk is aan de hoogste minimuminzet van de betrokken weddenschap. In
tegengesteld geval wordt het bedrag van de aldus gevormde Tirelire «pot» volgens onderstaande
bepalingen toegewezen.
Het bedrag van de Tirelire «pot» die op basis van de, of één van de “Bonus 4” opbrengsten of de vorige
alinea is samengesteld, wordt toegevoegd aan het verdeelbare totaalbedrag dat gebruikt wordt om de “4 op
5” opbrengst te berekenen, mits het totaal van de winnende inzetten van deze opbrengstrang minstens
gelijk is aan de hoogste minimuminzet van de betrokken weddenschap.
In tegengesteld geval wordt het bedrag van de aldus gevormde Tirelire «pot» volgens onderstaande
bepalingen toegewezen.
Het bedrag van de Tirelire «pot» die op basis van de “4 op 5” opbrengst of op basis van de vorige alinea is
samengesteld, wordt toegevoegd aan het verdeelbare totaalbedrag dat gebruikt wordt om de “Bonus 3”
opbrengst te berekenen, mits het totaal van de winnende inzetten van deze opbrengstrang minstens gelijk
is aan de hoogste minimuminzet van de betrokken weddenschap. In tegengesteld geval wordt het bedrag
van de aldus gevormde Tirelire «pot» volgens onderstaande bepalingen toegewezen.
Het bedrag van de Tirelire «pot» die op basis van de, of één van de “Bonus 3”opbrengsten of op basis van
de vorige alinea is samengesteld, wordt toegewezen aan het “Tirelire «pot»fonds”. In dat geval gelden de
bepalingen van artikel 95.9.4.
b) Vervalt
c) “Tiercé” weddenschappen:
Het bedrag van de Tirelire «pot» die op basis van de, of één van de opbrengsten in de juiste volgorde is
samengesteld, wordt toegevoegd aan het verdeelbare totaalbedrag, of naargelang het geval aan de te
verdelen winst, die gebruikt wordt om de opbrengst in de onjuiste volgorde van dezelfde drie paarden te
berekenen, mits het totaal van de winnende inzetten in deze opbrengstrang minstens gelijk is aan de
hoogste minimuminzet die voor de betrokken weddenschap bestaat.
In tegengesteld geval zal het aldus samengestelde bedrag van de Tirelire «pot» volgens de bepalingen
hieronder toegewezen worden.
Het bedrag van de Tirelire «pot» die op basis van de, of een van de opbrengsten in de onjuiste volgorde, of
op basis van de vorige alinea is samengesteld, wordt herverdeeld in dezelfde voorwaarden als die in
paragraaf e) hieronder zijn bedoeld.
d) “Quarté plus” weddenschappen:
Het bedrag van de Tirelire «pot» die op basis van de, of van één van de opbrengsten in de juiste volgorde
is samengesteld, wordt aan het verdeelbare totaalbedrag toegevoegd, of naargelang het geval aan de te
verdelen winst, die gebruikt wordt om de opbrengst in de onjuiste volgorde van dezelfde vier paarden te
berekenen, mits het totaal van de winnende inzetten in deze opbrengstrang minstens gelijk is aan de
hoogste minimuminzet die voor deze weddenschap bestaat.
In tegengesteld geval zal het bedrag van de aldus samengestelde Tirelire «pot» volgens onderstaande
bepalingen toegewezen worden. Het bedrag van de Tirelire «pot» die op basis van de, of van een deel van
de opbrengsten in de onjuiste volgorde of op basis van vorige alinea is samengesteld, wordt toegevoegd
aan het verdeelbare totaalbedrag, of naargelang het geval aan de te verdelen winst, die voor de berekening
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van de “Bonus” opbrengst gebruikt wordt, mits het totaal van de winnende inzetten van deze opbrengstrang
minstens gelijk is aan de hoogste minimuminzet die voor de betrokken weddenschap bestaat.
In tegengesteld geval wordt het bedrag van de aldus gevormde Tirelire «pot» volgens onderstaande
bepalingen toegewezen.
Het bedrag van de Tirelire «pot» die op basis van de, of een van de “Bonus” opbrengsten, of op basis van
vorige alinea is samengesteld, wordt in dezelfde voorwaarden herverdeeld als die in paragraaf e) hieronder
worden bedoeld.
e) Voor alle andere wedwijzen, Het bedrag van de Tirelire «pot» die voor de betreffende wedwijze is gevormd,
wordt toegevoegd aan het verdeelbare totaalbedrag van dezelfde wedwijze die de volgende dag
georganiseerd wordt op de eerste ren waarop ze wordt aangeboden.
Als er de volgende dag meerdere paardenraces worden georganiseerd, wordt de Tirelire «pot» verdeeld op
de eerste ren die op basis van deze paardenraces wordt gelopen en waarbij de betreffende wedwijze wordt
geregistreerd.
Artikel 19
Wanneer, bij een bepaalde wedwijze, na toepassing van de regels in artikel 18 en tenzij er speciale bepalingen voor
bepaalde soorten weddenschappen gelden, het totale bedrag van de betalingen hoger is dan het verdeelbare
totaalbedrag, eventueel verhoogd met de afrondingen op opbrengsten die als gevolg van de berekening van de
verdeling van de ren beschikbaar kwamen, zullen de diensten die belast zijn met de organisatie van de pari mutuel,
behoudens toeslag door aftrek van het brutoproduct van de weddenschappen, de overeenkomstige
weddenschappen terugbetalen.
Artikel 19.1
1. - Als de bruto-opbrengst een bepaalde waarde bereikt of overschrijdt, wordt ze, op uitzondering van de
opbrengst Tirelire «pot»", onderworpen aan een progressieve afhouding op opbrengsten die voor elke
betrokken wedwijze volgens de tabel 1 van deze verordening is vastgesteld. De netto-opbrengsten die
aan de wedders worden uitbetaald, zijn, voor de betrokken weddenschappen, gelijk aan de brutoopbrengsten, minus, in voorkomend geval, deze afhouding.
 Voor de toepassing van de progressieve afhouding op opbrengsten worden de verschillende soorten
weddenschappen die hieraan onderworpen zijn in drie groepen geklasseerd, zoals uiteengezet in bijlage 2
van deze verordening. De effectieve indeling van elke wedwijze in een van de drie groepen wordt uiterlijk
bij aanvang van de registraties van de betrokken weddenschap aan de wedders meegedeeld.
 Voor de soorten weddenschappen beschreven in hoofdstukken 1, 2, 4, 5, 7, 9, 9bis, 12bis, 13, 14 en 15
van titel II, die geregistreerd werden bij de pari mutuel urbain en aan de loketten van de renbanen die
verbonden zijn met hun centrale informatiesysteem, verstaat men onder de term "opbrengst" in
voorgaande paragraaf, voor de bepaling van het tarief van de progressieve afhouding, de opbrengst
bepaald voor de minimuminzet die in Frankrijk van toepassing is voor de betrokken weddenschap. De
soorten weddenschappen waarvoor deze bepaling niet geldt, worden uiterlijk bij aanvang van de
registraties van de betrokken weddenschap aan de wedders meegedeeld.
 De progressieve afhouding op opbrengsten wordt berekend in functie van de unitaire opbrengst, conform
de tabel in de bijlage van deze verordening. Het bedrag van de progressieve afhouding op opbrengsten
wordt afgerond tot de lagere decimaal van de euro. De opbrengst die aan wedders toekomt na
toepassing van de aftrek kan in elke schijf niet lager liggen dan de hoogste netto-opbrengst van de vorige
schijf.
2.
Als de bepalingen in verband met het minimumaandeel van de opbrengsten worden toegepast, wordt
paragraaf I van dit artikel begrepen als voorafgaand aan de wederopstelling van de aandelen van de
betreffende opbrengsten.
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In dat geval wordt onder de term “verdeelbaar totaalbedrag” de berekeningen van de verdeling, van het
oorspronkelijk verdeelbare totaalbedrag van de betrokken opbrengst, minus de progressieve afhouding op
opbrengsten begrepen.

HOOFDSTUK 3. UITBETALING
Artikel 20
De weddenschappen worden uitbetaald na bekendmaking van de opbrengsten.
In geval van technische problemen kan de berekening van de opbrengsten uitzonderlijk uitgesteld worden met een
termijn van maximaal vier dagen.
De diensten die belast zijn met de organisatie van de Pari mutuel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de
gevolgen die voortvloeien uit vertragingen, ongeacht de reden, in de betaling of de terugbetaling van
weddenschappen, ongeacht de aard van deze gevolgen.
Als er een materiële vergissing gebeurde bij de berekening van de opbrengsten of de bekendmaking ervan, kunnen
de betalingen bovendien worden onderbroken. Ze worden hernomen als de berekeningen voor de verdeling
opnieuw gedaan zijn of als de foute bekendmaking is rechtgezet. In dat geval zijn klachten in verband met de
opgetreden wijziging niet ontvankelijk en worden de reeds uitbetaalde weddenschappen niet aangepast.
Artikel 20.1, 20.2 & 21
Niet van toepassing in België
HOOFDSTUK 4. GEBRUIK VAN DE «WEDCHEQUE»
Artikel 21.1 tot 21.5
Niet van toepassing in België
HOOFDSTUK 4 BIS. PRIVEKAART
Artikel 21.6 tot 21.8
Niet van toepassing in België
TITEL II. DE WEDDENSCHAPPEN

HOOFDSTUK 1. PARI SIMPLE "ENKELVOUDIGE" WEDDENSCHAP
Artikel 22
Een “enkelvoudige” weddenschap bestaat uit het aanduiden van een paard dat gekozen wordt uit de paarden die
aan een wedstrijd deelnemen. De weddenschappen kunnen op twee aparte tabellen geregistreerd worden.
1) de weddenschappen “winnend” worden geregistreerd op alle rennen met minstens twee vertrekkende
paarden.
2) de weddenschappen “geplaatst” worden geregistreerd op alle rennen met meer dan drie vertrekkende
paarden.
Artikel 23
Een weddenschap “winnend” geeft aanleiding tot betaling van een opbrengst “winnend” als het aangeduide paard
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de eerste plaats inneemt in de race, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 24.
Een weddenschap “geplaatst” geeft aanleiding tot betaling van een opbrengst “geplaatst” als het aangeduide paard
op één van de volgende plaatsen eindigt:
 ofwel een van de eerste twee plaatsen als er vier tot en met zeven paarden ingeschreven zijn op het
officiële renprogramma,
 ofwel een van de eerste drie plaatsen als er acht of meer paarden ingeschreven zijn op het officiële
renprogramma.
Artikel 24 -Stal
Als meerdere vertrekkend verklaarde paarden in eenzelfde ren gekoppeld verklaard worden aan de Pari Mutuel
zegt men dat ze “stal” vormen. Als een van deze paarden als eerste geklasseerd wordt, hebben alle
weddenschappen “winnend” die afgesloten zijn op de andere paarden van de stal die aan de race deelnamen, recht
op betaling van dezelfde winnende opbrengst.
Artikel 25 –”Dead heat”
In geval van een “dead heat” finish:
 de weddenschappen “winnend” die afgesloten zijn op alle paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn,
hebben recht op een opbrengst “winnend”;
 de weddenschappen ”geplaatst” die afgesloten zijn op de paarden die als eerste en tweede geklasseerd
zijn in rennen met minder dan acht paarden ingeschreven op het officiële renprogramma en
weddenschappen “geplaatst” die afgesloten zijn op de paarden die als eerste, tweede en derde
geklasseerd zijn in rennen met acht en meer paarden die ingeschreven zijn op het officiële renprogramma,
hebben recht op betaling van een opbrengst “geplaatst”.
Artikel 26 –Niet vertrekkende paarden
Als een paard dat om de een of andere reden eerst als vertrekkend wordt verklaard, niet onder het bevel van de
koerscommissaris aan de start verschijnt of als de koerscommissaris bij de start verklaart dat het niet meer onder
zijn bevel valt, worden alle inzetten “winnend” en “geplaatst” op dit paard terugbetaald en wordt dit bedrag
afgetrokken van de inzetten “winnend” en “geplaatst”.
Artikel 27 –Berekening van de opbrengsten
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald na aftrek van het bedrag van de
proportionele afhouding op inzetten en van de terugbetaalde weddenschappen.
De bruto-opbrengsten worden als volgt berekend:
1. Geval van een normale finish
a) Berekening van de opbrengst “winnend”
Het verdeelbare totaalbedrag wordt in verhouding tot het aantal inzetten op het als eerste geklasseerde
paard verdeeld. Als meerdere paarden stal vormen, worden de inzetten op deze diverse paarden van de
stal opgeteld en dragen ze bij aan de bepaling van een unieke opbrengst “winnend” voor alle paarden van
de stal.
b) Berekening van de opbrengsten “geplaatst”
Het bedrag van alle inzetten op de diverse te betalen paarden wordt eerst van het verdeelbare totaalbedrag
afgenomen. Het aldus verkregen overschot, dat men te verdelen winst noemt, wordt in even veel gelijke
delen verdeeld als er te betalen paarden zijn. Elk van deze delen wordt op zijn beurt in verhouding tot het
___________________________________________________________________________________________
PAARDENWEDRENNEN IN SAMENWERKING MET PMU FRANKRIJK
WFA
(01/2015)
9.

aantal inzetten op elk van deze paarden verdeeld. De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de
eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor elk van de te betalen paarden.
2. Geval van een “dead heat” finish
a) Berekening van de opbrengsten “winnend”

Als meerdere paarden als eerste geklasseerd zijn, wordt het bedrag van alle inzetten op de diverse
te betalen paarden eerst van het verdeelbare totaalbedrag afgenomen. Het aldus verkregen overschot,
dat men te verdelen winst noemt, wordt in even veel gelijke delen verdeeld als er als eerste
geklasseerde paarden zijn. Elk van deze delen wordt op zijn beurt in verhouding tot het aantal inzetten
op elk van deze paarden verdeeld. De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet,
vormen de bruto¬opbrengsten voor elk van de als eerste geklasseerde paarden.

Als meerdere paarden stal vormen, worden de inzetten op de verschillende paarden van een stal
en eventueel de delen van de te verdelen winst in verband met deze paarden opgeteld en dragen ze bij
aan de bepaling van een unieke opbrengst “winnend” voor alle paarden van dezelfde stal.
b) Berekening van de opbrengsten “geplaatst” in rennen met minder dan acht paarden die op het
officiële programma zijn ingeschreven.

Als er meer dan één paard als eerste geklasseerd wordt, wordt de te verdelen winst verdeeld in
even veel gelijke delen als er als eerste geklasseerde paarden zijn. Elk van deze delen wordt op zijn
beurt in verhouding tot het aantal inzetten op elk van deze paarden verdeeld. De aldus verkregen
quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor elk van de te
betalen paarden.

Als er meerdere paarden als tweede geklasseerd worden, wordt de te verdelen winst in twee gelijke
delen verdeeld. Het ene wordt aan het als eerste geklasseerde paard toegewezen, het andere wordt in
even veel gelijke delen verdeeld als er als tweede geklasseerde paarden zijn. Elk van deze delen wordt
op zijn beurt in verhouding tot het aantal inzetten op elk van deze paarden verdeeld. De aldus
verkregen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor elk van
de te betalen paarden.
c) Berekening van opbrengsten “geplaatst” in rennen met meer dan zeven paarden ingeschreven op
het officiële programma.

Als er slechts één paard als eerste geklasseerd is en één paard als tweede, wordt de te verdelen
winst in drie gelijke delen verdeeld. Een derde wordt toegewezen aan het als eerste geklasseerde
paard, een derde aan het als tweede geklasseerde paard en een derde deel opnieuw in even veel
gelijke delen verdeeld als er als derde geklasseerde paarden zijn. Elk van deze delen wordt op zijn
beurt in verhouding tot het aantal inzetten op elk van deze paarden verdeeld. De aldus verkregen
quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor elk van de te
betalen paarden.

Als er slechts één paard als eerste geklasseerd wordt en meerdere paarden als tweede, wordt de
te verdelen winst in twee delen verdeeld. Een derde wordt toegewezen aan het als eerste geklasseerde
paard en twee derde wordt opnieuw in even veel gelijke delen verdeeld als er als tweede geklasseerde
paarden zijn. Elk van deze delen wordt op zijn beurt in verhouding tot het aantal inzetten op elk van
deze paarden verdeeld. De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de
bruto-opbrengsten voor elk van de te betalen paarden.

Als er twee paarden als eerste geklasseerd zijn, wordt de te verdelen winst in drie gelijke delen
verdeeld. Een derde wordt toegewezen aan elk van de als eerste geklasseerde paarden, en een derde
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wordt opnieuw verdeeld in even veel gelijke delen als er als derde geklasseerde paarden zijn. Elk van
deze delen wordt op zijn beurt in verhouding tot het aantal inzetten op elk van deze paarden verdeeld.
De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor
elk van de te betalen paarden.
Als er meer dan twee als eerste geklasseerde paarden zijn, wordt de te verdelen winst in even veel
gelijke delen verdeeld als er als eerste geklasseerde paarden zijn. Elk van deze delen wordt op zijn
beurt in verhouding tot het aantal inzetten op elk van deze paarden verdeeld. De aldus verkregen
quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor elk van de te
betalen paarden.

Artikel 28
Vervalt
Artikel 29 –Bijzondere gevallen
1)
Als er bij de weddenschap “winnend” in een ren met meerdere, als eerste geklasseerde paarden geen inzet
op één ervan is, wordt de te verdelen winst die aan dat paard wordt toegewezen in gelijke delen tussen de
andere, als eerste geklasseerde paarden verdeeld. Als er bij weddenschappen “geplaatst” geen enkele inzet is
op één van de te betalen paarden, wordt de te verdelen winst die aan dit paard is toegewezen in gelijke delen
tussen de andere te betalen paarden verdeeld.
2)
Weddenschappen “Winnend” worden terugbetaald als er geen inzet is op één van de als eerste
geklasseerde paarden. Weddenschappen “Geplaatst” worden terugbetaald als er geen inzet op één van de te
betalen “geplaatste” paarden is.
3)
Alle weddenschappen “Geplaatst” worden terugbetaald als er minder dan vier paarden aan de ren
deelnemen.
4)
Alle weddenschappen “winnend” en “geplaatst” worden terugbetaald als er geen enkel paard bij de finish
van de ren is geklasseerd.
Als het aantal bij de finish geklasseerde paarden lager ligt dan twee bij rennen die uit vier tot en met zeven
vertrekkende paarden bestaan, of lager dan drie voor rennen die uit meer dan zeven vertrekkende paarden
bestaan, wordt het verdeelbare totaalbedrag “geplaatst” in zijn geheel alleen gebruikt voor de berekening van
de opbrengsten van de paarden die aan de finish geklasseerd zijn.

HOOFDSTUK 2. WEDDENSCHAP «PAR REPORTS»
Artikel 30 tot 33
Niet van toepassing in België

HOOFDSTUK 3. WEDDENSCHAP JUMELE
Artikels 34 tot 40
Vervallen
HOOFDSTUK 3 BIS. WEDDENSCHAP JUMELE COURSE PAR COURSE
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Artikel 40.1
Vervalt

HOOFDSTUK 3 TER. WEDDENSCHAP JUMELE PLACE
Artikels 40.2 tot 40.8
Vervallen

HOOFDSTUK 4. PARI COUPLE «KOPPEL WEDDENSCHAP»
Artikel 41
Voor bepaalde wedstrijden op het officiële programma kunnen zogenaamde “Couplé gagnant «winnend koppel»” of
“Couplé placé «geplaatst koppel»” weddenschappen worden georganiseerd.
Bij een weddenschap “winnend koppel” of “geplaatst” weddenschap worden twee paarden van eenzelfde ren
aangeduid en wordt de wedwijze “winnend koppel” of “Geplaatst Koppel” gespecificeerd.
Een “winnend koppel” weddenschap wordt uitbetaald als de twee gekozen paarden de eerste twee plaatsen van de
wedstrijd innemen, ongeacht de volgorde van aankomst.
Het officiële programma kan echter vermelden dat wedders de eerste twee paarden van de ren in de juiste volgorde
van aankomst moeten aanduiden. In dat geval wordt de registratie van de weddenschappen beperkt tot de
registratieposten en de diensten van de Pari mutuel urbain en de loketten van de renbanen die deze mogelijkheid
aanbieden.
In het laatste geval is de weddenschap betaalbaar als de twee gekozen paarden de eerste twee plaatsen van de
wedstrijd innemen en als ze in de juiste volgorde van aankomst zijn aangeduid. Een “Geplaatst Koppel”
weddenschap wordt uitbetaald als de twee gekozen paarden twee van de eerste drie plaatsen van de wedstrijd
innemen.
Elk paard dat aan de wedstrijd deelneemt, wordt afzonderlijk behandeld voor de bepaling van de betaalbare
combinaties.
Artikel 42 -Dead heat
In geval van een “dead heat” finish zijn de volgende combinaties betaalbaar:
1)

Weddenschap “Winnend koppel”:
a) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, zijn de
betaalbare combinaties “winnend koppel” alle combinaties waarbij de “dead heat” paarden twee per twee
op de eerste plaats geklasseerd zijn.
b) In het geval van twee of meer paarden die “dead heat” op de tweede plaats geklasseerd zijn en als het gaat
om een ren waarbij de volgorde bij aankomst niet bepaald is, zijn de betaalbare “winnend koppel”
combinaties alle combinaties die het als eerste geklasseerde paard combineren met eender welk van de
paarden die “dead heat”op de tweede plaats geklasseerd zijn.
c) In het geval van twee of meer paarden die “dead heat” op de tweede plaats geklasseerd zijn en als het om
een ren met gestipuleerde volgorde van aankomst gaat, zijn de betaalbare “winnend koppel” combinaties
alle combinaties waarbij het als eerste geklasseerde paard, aangeduid op de eerste plaats, gecombineerd
wordt met eender welk van de paarden die “dead heat” op de tweede plaats geklasseerd zijn.
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d) Onderlinge combinaties van “dead heat” op de tweede plaats geklasseerde paarden geven behoudens
bepalingen van artikel 46-2.B, d) geen aanleiding tot uitbetaling van een “winnend koppel” opbrengst.
2)
Weddenschap “Geplaatst Koppel”
a) In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden op de eerste plaats zijn de betaalbare “Geplaatst
Koppel” combinaties alle twee per twee combinaties van de als eerste geklasseerde paarden.
b) In het geval van “dead heat” van twee paarden op de eerste plaats en van één, of eventueel meer paarden
die “dead heat” op de derde plaats geklasseerd zijn, zijn de betaalbare “Geplaatst Koppel” combinaties
enerzijds de combinatie van de twee “dead heat” op de eerste plaats geklasseerde paarden en anderzijds
de combinaties van elk van de “dead heat” op de eerste plaats geklasseerde paarden met elk van de op de
derde plaats geklasseerde paarden. In geen geval kunnen onderlinge combinaties van “dead heat” op de
derde plaats geklasseerde paarden aanleiding geven tot de uitbetaling van een “Geplaatst Koppel”
opbrengst.
c) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de tweede plaats zijn de betaalbare “Geplaatst
Koppel” combinaties enerzijds alle combinaties waarbij het als eerste geklasseerde paard gecombineerd
wordt met elk van de als tweede geklasseerde paarden en anderzijds alle combinaties waarbij de als
tweede geklasseerde paarden onderling gecombineerd worden.
d) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de derde plaats zijn de betaalbare combinaties
“Geplaatst Koppel” diegene van het als eerste geklasseerde paard en van het als tweede geklasseerde
paard, die van het als eerste geklasseerde paard met elk van de als derde geklasseerde paarden en die
van het als tweede geklasseerde paard met elk van de als derde geklasseerde paarden. In geen geval
geven onderlinge combinaties van de als derde geklasseerde paarden aanleiding tot uitbetaling van een
“Geplaatst Koppel” opbrengst.

Artikel 43 –Niet vertrekkende paarden
I.
a) Winnend koppel” of “geplaatst” combinaties waarin de twee paarden niet vertrekkers zijn, worden
terugbetaald.
b) Als een “Winnend koppel” combinatie een niet vertrekkend paard bevat en één van de als eerste
geklasseerde paarden aan de finish van de ren, wordt er een “speciaal winnend” opbrengst uitbetaald die in
artikel 44 paragraaf 3 hieronder beschreven is. De combinaties “Winnend koppel” die een niet vertrekkend
paard en een paard dat stal vormt met één van de als eerste geklasseerde paarden bevatten, geven geen
recht op betaling van de “speciaal winnend” opbrengst.
c) Als een “Geplaatst Koppel” combinatie een niet vertrekkend paard bevat en één van de paarden die
geklasseerd zijn bij de eerste twee als de ren minder dan acht ingeschreven paarden op het officiële
programma bevatte, of van de eerste drie als de ren acht of meer paarden bevatte die op het officiële
programma waren ingeschreven, wordt er een “speciaal geplaatst” opbrengst uitbetaald die in artikel 44
paragraaf 3 hieronder is beschreven.
d) De bepalingen b) en c) hierboven zijn echter niet van toepassing op de formules “totaal veld” en
“gedeeltelijk veld” voorzien in artikel 45 hierna waarvan het basispaard een niet vertrekkend paard is. In dat
geval worden de overeenkomstige formules terugbetaald.
II. Niet van toepassing in België
Artikel 44 –Berekening van de opbrengsten
Bij elke wedwijze “Winnend koppel” of “Geplaatst Koppel” wordt het bedrag van de proportionele afhouding op
inzetten en van de terugbetaalde weddenschappen van het totaal van de inzetten afgetrokken. Na aftrek van het
bedrag van de betalingen voor weddenschappen die als een weddenschap “winnend koppel” of “geplaatst” worden
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behandeld, verkrijgt met in toepassing van de bepalingen van artikel 43 en artikel 44, paragraaf 3 hieronder het
verdeelbare totaalbedrag. De berekening van de bruto-opbrengsten gebeurt als volgt:
1)

Weddenschap “Winnend koppel”
a) Normale finish:
In het geval van één enkele betaalbare combinatie wordt het verdeelbare totaalbedrag in verhouding tot het
aantal inzetten op deze combinatie verdeeld.
b) “Dead heat” finish:
In het geval van meerdere betaalbare combinaties wordt het totaal van de inzetten op deze diverse
combinaties van het verdeelbare totaalbedrag afgetrokken.
De aldus verkregen te verdelen winst wordt verdeeld in even veel gelijke delen als er betaalbare
combinaties zijn die verschillen door de paarden waaruit ze bestaan. Elk van deze delen wordt vervolgens
in verhouding tot het aantal inzetten op elke betaalbare combinatie verdeeld. De aldus verkregen
quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor elk van de combinaties.

2)

Weddenschap “Geplaatst Koppel”
Het bedrag van alle inzetten op de diverse betaalbare combinaties wordt van het verdeelbare totaalbedrag
afgetrokken; het aldus verkregen overschot vormt de “te verdelen winst”.
1) Normale finish:
De te verdelen winst wordt in drie gelijke delen verdeeld. Elk van deze delen wordt op zijn beurt in
verhouding tot het aantal inzetten op elk van deze combinaties verdeeld. De aldus verkregen quotiënten,
verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor elk van deze combinaties.
2) “Dead heat” finish:
1.
In het geval van drie of meer paarden die “dead heat” op de eerste plaats geklasseerd zijn, wordt
de te verdelen winst in even veel gelijke delen verdeeld als er betaalbare “Geplaatst Koppel”
combinaties zijn die verschillen door de paarden waaruit ze bestaan. Elk van deze delen wordt op zijn
beurt verdeeld in verhouding tot het aantal inzetten op elk van deze combinaties. De aldus verkregen
quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor elk van de
betaalbare combinaties.
2.
In het geval van “dead heat” van twee paarden op de eerste plaats en van één of meer paarden op
de derde plaats, wordt een derde van de te verdelen winst toegewezen aan de combinatie van de twee,
als eerste geklasseerde paarden, een derde aan alle combinaties van één van de als eerste
geklasseerde paarden met elk van de als derde geklasseerde paarden en een derde aan alle
combinaties van het andere als eerste geklasseerde paard met elk van de als derde geklasseerde
paarden. Elk deel van de aldus gedefinieerde te verdelen winst wordt op zijn beurt verdeeld in even
veel gelijke delen als ze betaalbare combinaties omvat die verschillen door de paarden waaruit ze
bestaan. Elk van deze delen wordt op zijn beurt in verhouding tot het aantal inzetten op de
overeenkomstige betaalbare combinatie verdeeld. De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de
eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten van elk van de betaalbare combinaties.
3.
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de tweede plaats, wordt twee derde van
de te verdelen winst toegewezen aan alle combinaties van het als eerste geklasseerde paard met elk
van de als tweede geklasseerde paarden en een derde aan alle combinaties van de als tweede
geklasseerde paarden onderling. Elk deel van de aldus gedefinieerde te verdelen winst wordt op zijn
beurt verdeeld in even veel gelijke delen als ze betaalbare combinaties bevat die verschillen door de
paarden waaruit ze bestaan. Elk van deze delen wordt op zijn beurt verdeeld in verhouding tot het
aantal inzetten op de overeenkomstige betaalbare combinatie. De aldus verkregen quotiënten,
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verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten van elk van de betaalbare
combinaties.
4.
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de derde plaats, wordt een derde van de
te verdelen winst toegewezen aan de combinatie van de als eerste en tweede geklasseerde paarden,
een derde aan alle combinaties van het als eerste geklasseerde paard met elk van de als derde
geklasseerde paarden en een derde aan alle combinaties van het als tweede geklasseerde paard met
elk van de als derde geklasseerde paarden. Elke gedeelte van de aldus gedefinieerde te verdelen winst
wordt op zijn beurt verdeeld in even veel gelijke delen als ze betaalbare combinaties bevat die
verschillen door de paarden waaruit ze bestaan. Elk van deze delen wordt op zijn beurt verdeeld in
verhouding tot het aantal inzetten op de overeenkomstige betaalbare combinatie. De aldus verkregen
quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten van elk van de
betaalbare combinaties.
3)
1.

2.

3.

4.

Niet vertrekkende paarden
In rennen met of zonder gestipuleerde volgorde van aankomst, die één of meer niet vertrekkende paarden
omvatten, is de “speciaal winnend” opbrengst van de combinatie van het als eerste geklasseerde paard, of,
in geval van “dead heat”, van één van de als eerste geklasseerde paarden en eender welk van de niet
vertrekkende paarden zoals voorzien in paragraaf b) van artikel 43 hierboven gelijk aan de opbrengst
«winnend» van dat paard, onder voorbehoud van de bepalingen van de paragrafen 3 en 4 hieronder.
Zo is ook de “speciaal geplaatst” opbrengst van de combinatie van één van de op de eerste twee of drie
plaatsen geklasseerde paarden en van eender welk van de niet vertrekkende paarden zoals voorzien in
paragraaf c) van artikel 43 hierboven gelijk aan de “geplaatst” opbrengst van dat paard, onder voorbehoud
van de bepalingen van de paragrafen 3 en 4 hieronder.
De netto-opbrengst “speciaal winnend” mag niet hoger zijn dan de opbrengst «winnend». In de gevallen van
“dead heat”mag elke “speciaal winnend” opbrengst hoogstens gelijk zijn aan de laagste netto-opbrengst
van “winnend” met ditzelfde paard, of aan de hoogste netto-opbrengst van het “winnend”, als er geen zijn
met ditzelfde paard. Zo mag ook de netto-opbrengst “speciaal geplaatst” van de combinatie van één van de
paarden die op de eerste twee of drie plaatsen geklasseerd zijn en van eender welk van de niet
vertrekkende paarden hoogstens gelijk zijn aan de laagste netto-opbrengst “Geplaatst Koppel” met ditzelfde
paard of aan de hoogste netto-opbrengst “Geplaatst Koppel” als er geen zijn met ditzelfde paard. Als het
anders is, wordt de verdeling in toepassing van de regels in de paragrafen 1 en 2 hierboven zodanig
berekend dat de opbrengsten “speciaal winnend” of “speciaal geplaatst” die aan de wedders betaald
worden, respectievelijk gelijk zijn aan de overeenkomstige opbrengsten “winnend koppel” of “Geplaatst
Koppel”.
In elk van de hierboven opgesomde gevallen mogen de aan de wedders uitbetaalde “speciaal winnend” en
“speciaal geplaatst” opbrengsten niet lager zijn dan 1,10 € per eenheid van inzet, tenzij de bepalingen van
artikel 19 worden toegepast. Deze bepaling geldt in het bijzonder als de “Winnend” of “geplaatst”
weddenschappen worden terugbetaald.

Artikel 45 -Formules
De wedders kunnen hun weddenschap registreren in de “winnend koppel” tabel, of in de “Geplaatst Koppel” tabel.
Dankzij de “te paard” formule kan er via gelijke inzetten op de twee tabellen worden geregistreerd. Ze kunnen hun
“gekoppeld” weddenschap eveneens registreren in de vorm van unitaire combinaties, waarbij twee vertrekkend
verklaarde paarden worden gecombineerd, of in de vorm van zogenaamde “gecombineerde” of “veld” formules. Als
de wedders in het laatste geval de eerste twee paarden van de ren in de juiste volgorde van aankomst moeten
aanduiden en de weddenschap daarnaast via de formulieren in hoofdstuk 4 Bis van Deel IV van deze verordening
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wordt geregistreerd, worden de wedders ingelicht over het maximale aantal paarden dat per formule kan worden
aangeduid.
1)
Gecombineerde formules:
De gecombineerde formules omvatten alle “koppel” weddenschappen waarbij een aantal paarden die de
wedder selecteerde, twee per twee onderling gecombineerd worden.
a) In geval van een “koppel” weddenschap, hetzij “winnend” zonder vastgelegde volgorde van aankomst, hetzij
“geplaatst”, hetzij “te paard”, en als de wedder K paarden selecteert, omvat zijn formule: K x (K-1) “koppel”
weddenschap, hetzij “winnend”, hetzij “geplaatst”, hetzij “te paard”
2
b)
In geval van een weddenschap “winnend koppel” met vastgelegde
volgorde van aankomst mag de wedder elke combinatie van twee paarden uit zijn selectie alleen in een
relatieve gestipuleerde volgorde afsluiten. De overeenkomstige formule die “vereenvoudigde formule” wordt
genoemd, omvat: K x (K-1) weddenschappen “Winnend koppel”.
2
Als hij voor elke combinatie van twee paarden die hij uit zijn selectie gekozen heeft, de twee mogelijke
relatieve aankomsten wenst, omvat de overeenkomstige formule, die “formule in alle volgorden” wordt
genoemd: K x (K-1) weddenschappen “Winnend koppel”.
2)

De formules “veld van een paard”
Ze omvatten alle “koppel” weddenschappen waarbij een door de wedder aangeduid basispaard gecombineerd
wordt met alle andere paarden die officieel vertrekkend zijn verklaard (totaal veld) of met een selectie van deze
paarden (gedeeltelijk veld).
a) In geval van een “winnend koppel” weddenschap zonder vastgelegde volgorde van aankomst omvat het
“totale veld” (N -1) “koppel” weddenschappen als de ren N officieel vertrekkende paarden omvat. Als het
om een “gedeeltelijk veld van een basispaard” gaat met een selectie van P paarden, omvat de formule P
“koppel” weddenschappen.
b) In geval van een “winnend koppel” weddenschap met vastgelegde volgorde van aankomst en als de ren N
officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totale veld” (N -1) “koppel” weddenschappen in een
vereenvoudigde formule en 2 x (N -1) “koppel” weddenschappen in de formule “in alle volgorden”. Het
gedeeltelijke veld van een basispaard met een selectie van P paarden omvat P “koppel” weddenschappen
in een vereenvoudigde formule en 2 P “koppel” weddenschappen in de formule “in alle volgorden”. Bij de
formules totaal of gedeeltelijk “vereenvoudigd veld” moet de wedder de plaats aangeven die het basispaard
aan de finish zal innemen.
c) De waarden van de formules “totaal veld” worden voor elke ren bepaald in functie van het aantal paarden
dat door het officiële renprogramma als vertrekkend is verklaard en de officiële lijst met vertrekkende
paarden van de Pari mutuel urbain, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met paarden die
op het moment van de registratie van de weddenschap niet vertrekkend werden verklaard.

Artikel 46 –Bijzondere gevallen
1.
Alle “winnend koppel” en “Geplaatst Koppel” weddenschappen worden terugbetaald als er bij de finish
minder dan twee paarden geklasseerd zijn.
2.

Weddenschap “winnend koppel”:
A) Normale finish zonder “dead heat”:
a)
Als het om een ren zonder vastgelegde volgorde van aankomst gaat en er geen enkele inzet op de
betaalbare combinatie is, wordt het verdeelbare totaalbedrag verdeeld in verhouding tot de inzetten op
de combinatie van de als eerste en derde geklasseerde paarden of, bij gebrek aan inzetten op deze
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combinatie, in verhouding tot de inzetten op de combinatie van de als tweede en derde geklasseerde
paarden. Bij gebrek aan inzetten op deze laatste combinatie worden alle “gekoppeld” weddenschappen
terugbetaald, met inbegrip van de weddenschappen die een niet vertrekkend paard bevatten en die
bedoeld zijn in artikel 43.I.b) hierboven.
b)
Als het om een ren met een vastgelegde volgorde van aankomst gaat, gebeurt de herverdeling bij
gebrek aan inzetten in de juiste volgorde van aankomst op de combinatie van de paarden die als eerste
en tweede geklasseerd zijn in verhouding tot de inzetten op de combinatie van dezelfde twee paarden
die in omgekeerde volgorde geklasseerd zijn: combinatie tweede en eerste; bij gebrek aan inzetten op
deze combinatie gebeurt de verdeling op de combinatie van paarden die in de eerste en derde volgorde
geklasseerd zijn, of ook, bij gebrek daaraan, op de combinatie van de als derde en als eerste
geklasseerde paarden; bij gebrek daaraan op de combinatie van de als tweede en derde geklasseerde
paarden of als ook dat niet het geval is, op de combinatie van paarden die als derde en tweede
geklasseerd zijn. Bij gebrek aan inzetten op deze laatste combinatie worden alle “winnend koppel”
weddenschappen terugbetaald, met inbegrip van weddenschappen die een niet vertrekkend paard
bevatten, bedoeld in artikel 43.I.b) hierboven.
B) Finish met “dead heat”
a)
Bij de “dead heat” finish in een ren met of zonder gestipuleerde volgorde van aankomst wordt de
bijhorende te verdelen winst van deze combinatie in dezelfde delen tussen de andere betaalbare
combinaties verdeeld als er niet op één van de betaalbare combinaties ingezet is.
b)
Bij de “dead heat” finish van drie of meer paarden op de eerste plaats worden alle overeenkomstige
“winnend koppel” weddenschappen terugbetaald, met inbegrip van die met een niet vertrekkend paard
bedoeld in artikel 43.I.b) hierboven als het om een ren met of zonder gestipuleerde volgorde van
aankomst gaat en er op geen enkele van de betaalbare combinaties is ingezet.
c)
Bij een “dead heat” van twee paarden op de eerste plaats wordt het verdeelbare totaalbedrag in
een ren zonder gestipuleerde volgorde van aankomst en als er op geen enkele van de betaalbare
combinaties is ingezet, verdeeld over de combinaties van de als eerste en derde geklasseerde
paarden. Bij gebrek aan inzetten op deze combinaties worden alle “winnend koppel” weddenschappen
terugbetaald, met inbegrip van de weddenschappen met een niet vertrekkend paard, voorzien in artikel
43.I.b) hierboven. Als het om een ren met een gestipuleerde volgorde van aankomst gaat, wordt in
hetzelfde geval het te verdelen totaalbedrag verdeeld over de combinaties van één van de als eerste
geklasseerde paarden die op de eerste plaats werden aangeduid met eender welk van de als derde
geklasseerde paarden. Bij gebrek aan inzetten op deze combinaties gebeurt de verdeling in verhouding
tot de inzetten op de combinaties van dezelfde paarden in omgekeerde volgorde. Bij gebrek daaraan
worden alle “winnend koppel” weddenschappen terugbetaald, met inbegrip van weddenschappen die
een niet vertrekkend paard bevatten, bedoeld in artikel 43.I.b) hierboven.
d)
In geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de tweede plaats wordt het te verdelen
totaalbedrag in een ren zonder gestipuleerde volgorde van aankomst verdeeld over de combinaties van
als tweede “dead heat” geklasseerde paarden als er op geen enkele van de betaalbare combinaties is
ingezet. Bij gebrek aan inzetten op deze combinaties worden alle “winnend koppel” weddenschappen
terugbetaald, met inbegrip van weddenschappen die een niet vertrekkend paard bevatten, bedoeld in
artikel 43.I.b) hierboven. Als het om een ren met gestipuleerde volgorde van aankomst gaat, wordt het
te verdelen totaalbedrag in hetzelfde geval verdeeld over de combinaties van het als eerste
geklasseerde paard met eender welk van de als tweede geklasseerde paarden die op de eerste plaats
werden aangeduid. Bij gebrek aan inzetten op deze combinaties wordt het verdeelbare totaalbedrag
over de combinaties van de “dead heat” als tweede geklasseerde paarden verdeeld.
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Bij gebrek daaraan worden alle “winnend koppel” weddenschappen terugbetaald, met inbegrip van
weddenschappen die een niet vertrekkend paard bevatten, bedoeld in artikel 43.I.b) hierboven.
3.

Weddenschap “Geplaatst Koppel” met of zonder “dead heat”.
Als er geen enkele inzet is op één van de “Geplaatst Koppel” combinaties wordt de te verdelen winst die bij
deze combinatie hoort in dezelfde verhoudingen tussen de andere betaalbare combinaties “Geplaatst Koppel”
verdeeld. Als er op geen enkele van de betaalbare “Geplaatst Koppel” combinaties is ingezet, worden alle
“Geplaatst Koppel” weddenschappen terugbetaald, met inbegrip van weddenschappen met een niet
vertrekkend paard, bedoeld in artikel 43.I.c) hierboven.

Artikel 48
Vervalt

HOOFDSTUK 4 BIS. WEDDENSCHAP COUPLE HIPPODROME
Artikel 47
Niet van toepassing in België

HOOFDSTUK 4 TER. WEDDENSCHAP COUPLE ORDRE INTERNATIONAL
Niet van toepassing in België
Art. 48.1. tot 48.4
Niet van toepassing in België

HOOFDSTUK 5.- 2 sur 4 «2 op 4» WEDDENSCHAP
Artikel 49
Bij sommige wedstrijden van het officiële programma kunnen zogenaamde “2 op 4” weddenschappen worden
georganiseerd. Bij een “2 op 4” weddenschap worden twee paarden uit eenzelfde ren aangeduid. Een “2 op 4”
weddenschap is betaalbaar als de twee gekozen paarden twee van de eerste vier plaatsen van de wedstrijd
innemen. Elk paard dat aan de ren deelneemt, wordt apart behandeld bij de bepaling van de betaalbare
combinaties.
Artikel 50
Vervalt
Artikel 51 –”Dead heat”
Bij een “dead heat” finish zijn de volgend combinaties betaalbaar:
a)
In het geval van “dead heat” van vier of meer paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, zijn de
betaalbare combinaties van “2 op 4” opbrengsten alle twee per twee combinaties van de als eerste
geklasseerde paarden.
b)
In het geval van een “dead heat” van drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, en van één of
eventueel meer paarden die “dead heat” op de vierde plaats geklasseerd zijn, zijn de betaalbare “2 op 4”
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

combinaties enerzijds de twee per twee combinaties van de als eerste geklasseerde paarden en anderzijds de
combinaties van elk van de “dead heat” op de eerste plaats geklasseerde paarden met elk van de op de vierde
plaats geklasseerde paarden. Onderlinge combinaties van “dead heat” op de vierde plaats geklasseerde
paarden leiden in geen geval tot uitbetaling van de “2 op 4” opbrengst.
In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, en van twee of
meer paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn, zijn de betaalbare combinaties “2 op 4” enerzijds de
combinatie van de twee “dead heat” op de eerste plaats geklasseerde paarden en anderzijds de combinaties
van elk van de “dead heat” geklasseerde paarden op de eerste plaats met elk van de op de derde plaats
geklasseerde paarden en tot slot alle combinaties die onderling de als derde geklasseerde paarden twee per
twee combineren.
In het geval van “dead heat” van twee, op de eerste plaats geklasseerde paarden, van één enkel als derde
geklasseerd paard en één of meer op de vierde plaats geklasseerde paarden zijn de betaalbare combinaties “2
op 4” de combinatie van twee “dead heat”op de eerste plaats geklasseerde paarden; de combinaties van elk
van de twee “dead heat” geklasseerde paarden op de eerste plaats met het als derde geklasseerde paard; de
combinaties van elk van de twee paarden die “dead heat” op de eerste plaats geklasseerd zijn met elk van de
als vierde geklasseerde paarden en de combinaties van het als derde geklasseerde paard met elk van de als
vierde geklasseerde paarden. In geen geval mogen de onderlinge combinaties van de “dead heat” op de vierde
plaats geklasseerde paarden aanleiding geven tot de betaling van de “2 op 4” opbrengst.
In het geval van “dead heat” van drie of meer op de tweede plaats geklasseerde paarden zijn de betaalbare
“2 op 4” combinaties enerzijds de combinatie van het als eerste geklasseerde paard met elk van de als tweede
geklasseerde paarden en anderzijds alle combinaties die onderling de als tweede geklasseerde paarden twee
per twee combineren.
In het geval van “dead heat” van twee, als tweede geklasseerde paarden en van één of meer als vierde
geklasseerde paarden zijn de betaalbare “2 op 4” combinaties die van het als eerste geklasseerde paard met
elk van de als tweede geklasseerde paarden, die van het als eerste geklasseerde paard met elk van de als
vierde geklasseerde paarden, die van de twee, als tweede geklasseerde paarden en die van elk van de als
tweede geklasseerde paarden met elk van de als vierde geklasseerde paarden. In geen geval mogen de
onderlinge combinaties van de”dead heat” op de vierde plaats geklasseerde paarden aanleiding geven tot de
betaling van de “2 op 4” opbrengst.
In het geval van “dead heat” van twee of meer op de derde plaats geklasseerde paarden zijn de betaalbare
“2 op 4” combinaties die van het als eerste geklasseerde paard met het als tweede geklasseerde paard; die van
het als eerste geklasseerde paard met elk van de als derde geklasseerde paarden; die van het als tweede
geklasseerde paard met elk van de als derde geklasseerde paarden; die onderling, twee per twee, de als derde
geklasseerde paarden combineren.
In het geval van “dead heat” van twee of meer op de vierde plaats geklasseerde paarden zijn de betaalbare
“2 op 4” combinaties die van het als eerste geklasseerde paard met het als tweede geklasseerde paard; die van
het als eerste geklasseerde met het als derde geklasseerde paard; die van het als eerste geklasseerde paard
met elk van de als vierde geklasseerde paarden; die van het als tweede geklasseerde paard met het als derde
geklasseerde paard; die van het als tweede geklasseerde paard met elk van de als vierde geklasseerde
paarden; die van het als derde geklasseerde paard met elk van de als vierde geklasseerde paarden. In geen
geval mogen de onderlinge combinaties van “dead heat” op de vierde plaats geklasseerde paarden aanleiding
geven tot de betaling van de “2 op 4” opbrengst.
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Artikel 52 -Niet vertrekkende paarden
I.
a) “2 op 4” Combinaties waarin de twee paarden niet vertrekkende paarden waren, worden terugbetaald.
b) Als een “2 op 4” combinatie een niet vertrekkend paard bevat en één van paarden bij aankomst van de ren
bij de eerste vier is, wordt er een “speciaal geplaatst” opbrengst uitbetaald, omschreven in artikel 53 (§ 2, a
en c) hieronder.
c) De bepalingen van paragraaf b) hierboven zijn echter niet van toepassing op de formules totaal veld en
gedeeltelijk veld voorzien in artikel 54 b) hierna waarvan het basispaard een niet vertrekkend paard is. in
dat geval worden de overeenkomstige formules terugbetaald.
II. niet van toepassing in België
Artikel 53 –Berekening van de opbrengsten
1) Rennen zonder niet vertrekkende paarden:
Het bedrag van de proportionele afhouding op inzetten en van de terugbetaalde weddenschappen wordt
van het totaal van de inzetten afgetrokken. Het aldus verkregen verdeelbare totaalbedrag wordt gedeeld
door het totaal van de inzetten op de verschillende betaalbare combinaties om de bruto-opbrengst “2 op 4”
te bekomen.
2) Rennen met een of meer niet vertrekkende paarden:
a)
Bij rennen met één of meer niet vertrekkende paarden wordt het bedrag van de inzetten dat
overeenkomt met de “2 op 4” weddenschappen die, nadat rekening gehouden werd met het
aanvullende paard dat de wedder heeft aangeduid, als hij conform de bepalingen van artikel 13,
paragraaf II van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, een niet vertrekkend paard bevatten, van
het totale bedrag van de inzetten afgetrokken. Zo verkrijgt men twee totaalbedragen van inzetten, het
ene bestaande uit “2 op 4” weddenschappen met slechts één enkel niet vertrekkend paard dat het
“totaalbedrag getransformeerde inzetten” wordt genoemd, het andere dat het “totaalbedrag van de
inzetten” “2 op 4” wordt genoemd;
b)
De “2 op 4” opbrengst wordt in toepassing van de bepalingen van paragraaf 1 hierboven berekend
op basis van het totaalbedrag van de “2 op 4” inzetten;
c)
De speciaal geplaatst opbrengst bedoeld in artikel 52 b) hierboven wordt als volgt berekend:
 na aftrek van de proportionele afhouding op inzetten van het “totaalbedrag van getransformeerde
inzetten” verkrijgt men het “getransformeerde verdeelbare totaalbedrag”;
 het “getransformeerde verdeelbare totaalbedrag” wordt gedeeld door het totaal van de inzetten op
de verschillende “2 op 4” combinaties met een niet vertrekkend paard en één van de paarden die
op de eerste vier plaatsen van de ren geklasseerd zijn om de “speciaal geplaatst” bruto-opbrengst
te bekomen.
Artikel 54 -Formules
De wedders kunnen hun “2 op 4” weddenschappen registreren in de vorm van unitaire combinaties waarbij twee
van de vertrekkend verklaarde paarden worden gecombineerd, of in de vorm van zogenaamde “gecombineerde” en
“veld” formules.
a) De gecombineerde formules:
Ze omvatten alle “2 op 4” weddenschappen waarbij onderling, twee per twee, een bepaald aantal paarden
wordt gecombineerd die de wedder heeft geselecteerd. Als de wedder K paarden aanduidt, omvat zijn
formule:
K x (K-1) weddenschappen “2 op 4”.
2
___________________________________________________________________________________________
PAARDENWEDRENNEN IN SAMENWERKING MET PMU FRANKRIJK
WFA
(01/2015)
20.

b) De formules “veld van een paard”:
De formules “totaal veld van een paard” omvatten alle “2 op 4” weddenschappen waarbij een door de
wedder aangeduid basispaard gecombineerd wordt met alle andere paarden die officieel vertrekkend
verklaard zijn. Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totale veld” (N -1) “2 op 4”
weddenschappen. De waarden van de “totaal veld” formules worden bepaald zodra het aantal paarden op
de officiële lijst van de Pari mutuel urbain bekend is. Deze waarden kunnen niet meer veranderd worden,
zelfs niet als sommige paarden voor het begin van de ren ingetrokken worden.
De formules “gedeeltelijk veld van een paard” omvatten alle “2 op 4” weddenschappen waarbij een
basispaard gecombineerd wordt met een selectie andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden die de
wedder heeft aangeduid. Als deze selectie P paarden bevat, omvat het “gedeeltelijk veld” P “2 op 4”
weddenschappen. Als de weddenschappen echter afgesloten zijn in een registratiepost die aangesloten is
op het centrale, in real time werkende systeem van de Pari mutuel urbain worden de waarden van de
formules “totaal veld” voor elke ren bepaald in functie van het aantal vertrekkend verklaarde paarden in het
officiële programma van de renbaan of de officiële lijst van de Pari mutuel urbain en wordt er in
voorkomend geval rekening gehouden met paarden die op het moment van registratie van de
weddenschap niet vertrekkende paarden verklaard zijn.
c) Weddenschappen die in een formule omvat zijn en paarden bevatten die niet aan de ren deelnamen,
worden volgens de bepalingen van artikel 52 hierboven behandeld.
Artikel 55
1) Alle “2 op 4” weddenschappen worden terugbetaald als er bij de finish minder dan twee paarden
geklasseerd zijn.
2) Als er op geen enkele van de betaalbare “2 op 4” combinaties is ingezet, worden alle “2 op 4”
weddenschappen terugbetaald, met inbegrip van de weddenschappen die een niet vertrekkend paard
bevatten, bedoeld in artikel 52 b) hierboven.
3) Als er op geen enkele van de betaalbare “2 op 4” combinaties beschreven in artikel 52b is ingezet, worden
alle “2 op 4” weddenschappen die een niet vertrekkend paard bevatten, terugbetaald.

HOOFDSTUK 6. WEDDENSCHAP SUPER-JUMELE
Artikel 58
Vervalt
HOOFDSTUK 6. QUADRIO WEDDENSCHAP
Artikel 58.1 tot 58.10
Vervalt
HOOFDSTUK 7. TIERCÉ WEDDENSCHAP
Artikel 59
Bij bepaalde wedstrijden van het officiële programma kunnen “tiercé” weddenschappen, ook wel “Classic Tiercé”
genoemd, worden georganiseerd. Bij een “tiercé” weddenschap worden drie paarden van eenzelfde ren aangeduid
en wordt hun volgorde van klassering bij aankomst gepreciseerd. Een combinatie van drie paarden wordt verstaan
als het geheel van de zes mogelijke verwisselingen van drie paarden. Bij een normale finish komt één van deze
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verwisselingen overeen met de juiste volgorde van aankomst en de vijf andere verwisselingen met de onjuiste
volgorden van aankomst. Een “tiercé” weddenschap is betaalbaar als de drie gekozen paarden de eerste drie
plaatsen van de wedstrijden innemen, behalve in de gevallen voorzien in de artikels 62 en 68. Ze geeft aanleiding
tot een zogenaamde opbrengst “in de juiste volgorde” als de volgorde die de wedder stipuleerde overeenstemt met
de volgorde van aankomst van de wedstrijd. Ze is betaalbaar met een zogenaamde opbrengst “in de onjuiste
volgorde” of “basis” opbrengst als de volgorde van aankomst die de wedder stipuleerde verschilt van de orde van
aankomst van de wedstrijd. Elk paard dat aan de ren deelneemt, wordt apart behandeld voor de bepaling van de
betaalbare combinaties.
Artikel 60
Vervalt
Artikel 61 -Dead heat
Bij een “dead heat” finish zijn dit de betaalbare combinaties:
a) In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, zijn de
winnende combinaties van de “tiercé” weddenschap de combinaties van de als eerste geklasseerde
paarden, drie per drie genomen. Voor elke combinatie is er een unieke opbrengst voor de zes mogelijk
volgorden van klassering van de drie paarden in dezelfde combinatie.
b) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van één of meer
paarden op de derde plaats, zijn de winnende combinaties van de “tiercé” weddenschap de combinaties
van de twee als eerste geklasseerde paarden met elk van de als derde geklasseerde paarden. Voor elke
combinatie is er een unieke opbrengst in de juiste volgorde voor de twee mogelijke verwisselingen waarbij
de twee als eerste geklasseerde paarden op de eerste twee plaatsen werden aangeduid. Er is een unieke
basisopbrengst voor de vier verwisselingen waarin één van de als derde geklasseerde paarden ofwel op de
eerste ofwel op de tweede plaats werd aangeduid.
c) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de tweede plaats zijn de winnende combinaties
van de “tiercé” weddenschap elk van de combinaties van het als eerste geklasseerde paard met alle als
tweede geklasseerde paarden, twee per twee genomen. Voor elke combinatie is er een unieke opbrengst in
de juiste volgorde voor de twee mogelijke verwisselingen waarbij het als eerste geklasseerde paard op de
eerste plaats is aangeduid. Er is een unieke basisopbrengst voor de vier verwisselingen waarbij het als
eerste geklasseerde paard hetzij op de tweede, hetzij op de derde plaats werd aangeduid.
d) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de derde plaats zijn de winnende combinaties
van de “tiercé” weddenschap de combinaties van het als eerste geklasseerde paard met het als tweede
geklasseerde paard en met elk van de als derde geklasseerde paarden. Voor elke combinatie wordt de
opbrengst in de juiste volgorde betaald aan de verwisseling waarin het als eerste geklasseerde paard op de
eerste plaats werd aangeduid en het als tweede geklasseerde paard op de tweede plaats. Er is een unieke
basisopbrengst voor de vijf verwisselingen waarin eender welk van de drie paarden niet op de plaats werd
aangeduid die het bij de aankomst van de wedstrijd innam.
Artikel 62 –Niet vertrekkende paarden
I.
a) De combinaties “tiercé” waarvan de drie paarden niet aan de ren hebben deelgenomen, worden
terugbetaald.
b) Als een “tiercé” combinatie twee niet vertrekkende paarden bevat van de drie aangeduide paarden, wordt
de weddenschap behandeld als een weddenschap «winnend» op het derde paard.
Ze wordt betaald tegen een speciale opbrengst die in artikel 65 hieronder wordt beschreven, mits dit paard
als eerste geklasseerd is bij aankomst van de ren. In geen geval wordt er een speciale opbrengst betaald
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aan combinaties met twee niet vertrekkende paarden en een paard dat stal vormt met één van de als
eerste geklasseerde paarden.
d) Als een “tiercé” combinatie een niet vertrekkend paard bevat onder de drie aangeduide paarden, wordt de
overeenkomstige weddenschap behandeld als een “winnend koppel” weddenschap op de twee paarden die
aan de ren hebben deelgenomen.
Ze wordt betaald tegen een speciale opbrengst die in artikel 65 hieronder wordt beschreven, mits deze
twee paarden op de eerste twee plaatsen van de wedstrijd geklasseerd waren.
d) De behandelingsregels in de paragrafen b) en c) hierboven zijn echter niet van toepassing op de formules
totaal veld en gedeeltelijk veld waarvan alle basispaarden niet vertrekkende paarden zijn. In dat geval
worden de overeenkomstige formules terugbetaald.
II. Niet van toepassing in België
Artikel 63 –Berekening van de opbrengsten
Het bedrag van de proportionele afhouding op inzetten en van de terugbetaalde weddenschappen wordt van het
totaal van de inzetten afgetrokken. Na aftrek van het bedrag van de betalingen op de weddenschappen die als
“winnend” en als “winnend koppel” weddenschap behandeld zijn, bekomt men in toepassing van de artikels 62 en
65 het te verdelen totaalbedrag. De bruto-opbrengsten worden als volgt berekend:
1. Normale finish:
Het te verdelen totaalbedrag wordt in twee gelijke delen verdeeld. Elk van deze delen wordt op zijn beurt in
verhouding tot het aantal inzetten op de verwisseling in de juiste volgorde verdeeld om tot de bruto-opbrengst in de
juiste volgorde te komen en in verhouding tot het aantal inzetten op verwisselingen in een onjuiste volgorde om tot
de bruto basisopbrengst te komen. De overeenkomstige netto-opbrengsten worden aan de wedders uitbetaald
onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 64 hieronder.
2. “Dead heat” finish:
a)
In het geval van “dead heat” op de eerste plaats van drie of meer paarden wordt het totaal van de inzetten
op de verschillende betaalbare combinaties afgetrokken van het te verdelen totaalbedrag. De aldus verkregen
te verdelen winst wordt in even veel gelijke verdeeld als er betaalbare combinaties zijn die verschillen door de
paarden waaruit ze bestaan. Elk van deze delen wordt vervolgens verdeeld in verhouding tot het aantal inzetten
op elke betaalbare combinatie, waarbij elk daarvan die de zes verwisselingen van de drie paarden in de
combinatie groepeert. De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de brutoopbrengsten voor elk van de betaalbare combinaties.
b)
In het geval van “dead heat” van twee paarden op de eerste plaats en van één of meer paarden op de
derde plaats wordt het totaal van de inzetten op de diverse betaalbare combinaties van het te verdelen
totaalbedrag afgetrokken. De aldus verkregen te verdelen winst wordt verdeeld in even veel gelijke delen als er
betaalbare combinaties zijn die verschillen door de paarden waaruit ze bestaan. Elk van deze delen wordt op
zijn beurt in twee gelijke delen verdeeld, het ene wordt toegewezen aan de twee verwisselingen in de juiste
volgorde van de betrokken combinatie, het andere aan de vier verwisselingen in de onjuiste volgorde van
dezelfde combinatie. Elk van deze delen wordt vervolgens in verhouding tot het aantal inzetten op de
overeenkomstige verwisselingen verdeeld. De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet,
vormen de bruto-opbrengsten voor elk van de betaalbare combinaties, onder voorbehoud van de bepalingen
van artikel 64 hieronder.
c)
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de tweede plaats wordt het totaal van de inzetten
op de diverse betaalbare combinaties afgetrokken van het te verdelen totaalbedrag. De aldus verkregen te
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verdelen winst wordt verdeeld in even veel gelijke delen als er betaalbare combinaties zijn die verschillen door
de paarden waaruit ze bestaan.
Elk van deze delen wordt op zijn beurt in twee gelijke delen verdeeld, het ene wordt toegewezen aan de twee
verwisselingen in de juiste volgorde van de betrokken combinatie, het andere aan de vier verwisselingen in de
onjuiste volgorde van dezelfde combinatie.
Elk van deze delen wordt vervolgens in verhouding tot het aantal inzetten op de overeenkomstige
verwisselingen verdeeld. De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de brutoopbrengsten voor elk van de betaalbare combinaties, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 64
hieronder.
d)
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de derde plaats wordt het totaal van de inzetten
op de diverse betaalbare combinaties afgetrokken van het te verdelen totaalbedrag. De aldus verkregen te
verdelen winst wordt verdeeld in even veel gelijke delen als er betaalbare combinaties zijn die verschillen door
de paarden waaruit ze bestaan. Elk van deze delen wordt op zijn beurt in twee gelijke delen verdeeld, het ene
wordt toegewezen aan de twee verwisselingen van de drie paarden in de juiste volgorde van aankomst, het
andere aan de vijf verwisselingen van de drie dezelfde paarden in een onjuiste volgorde. Elk van deze delen
wordt vervolgens in verhouding tot het aantal inzetten op de overeenkomstige verwisselingen verdeeld. De
aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor elk van de
betaalbare combinaties, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 64 hieronder.
3. Minimumopbrengst in de onjuiste volgorde:
a)
Als de toepassing van de regels in de paragrafen 1 en 2 hierboven leidt tot een opbrengst in de onjuiste
volgorde van minder dan € 1,10 wordt artikel 18 toegepast. Als de verkregen opbrengst lager ligt dan € 1,10
wordt het te verdelen totaalbedrag voor de berekening van de opbrengst in de volgorde verkregen door het
bedrag van de betalingen van € 1,10 van de inzetten in de volgorde af te trekken van het volledige te verdelen
totaalbedrag. Als de opbrengst in de juiste volgorde na afloop van deze bewerkingen lager is dan € 1,10 worden
de bepalingen van artikel 19 toegepast.
b)
In het geval bedoeld in paragraaf a) hierboven gelden de bepalingen van artikel 64 hieronder niet.
Artikel 64 –Minimumverhoudingen van de opbrengsten
a)
In geval van een normale finish moet de netto-opbrengst die voor de verwisseling in de juiste volgorde
betaald wordt minstens gelijk zijn aan vijf maal de netto-opbrengst die voor verwisselingen in een onjuiste
volgorde wordt uitbetaald. Als dat niet zo is door de toepassing van de berekeningsregels voor opbrengsten in
artikel 63 hierboven, wordt het volledige te verdelen totaalbedrag op gelijke wijze over alle betaalbare
verwisselingen verdeeld door het aantal inzetten op de verwisseling in de juiste volgorde van de coëfficiënt vijf,
en het aantal inzetten op de verwisselingen in een onjuiste volgorde van de coëfficiënt één te voorzien. Zo
verkrijgt men de bruto “basisopbrengst” van de verwisselingen van de drie paarden in een onjuiste volgorde. De
netto-opbrengst die betaald wordt voor de verwisseling in de juiste volgorde is dan gelijk aan vijf maal de nettobasisopbrengst die betaald wordt voor de verwisselingen van dezelfde drie paarden in een onjuiste volgorde.
b)
Bij een “dead heat” finish voorzien in paragraaf 2.d) van artikel 63 hierboven moet voor elke combinatie van
dezelfde drie paarden, de netto-opbrengst die betaald wordt voor de verwisseling in de juiste volgorde minstens
gelijk zijn aan vijf maal de netto-opbrengst die betaald wordt voor verwisselingen in een onjuiste volgorde.
Als het anders is door toepassing van de berekeningsregels van de opbrengsten in artikel 63 hierboven wordt
het deel van het te verdelen totaalbedrag dat bij deze combinatie hoort op gelijke wijze verdeeld over alle
verwisselingen van deze drie paarden door het aantal inzetten op de verwisseling van deze drie paarden in de
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juiste volgorde van een coëfficiënt vijf te voorzien en het aantal inzetten op de verwisselingen van dezelfde drie
paarden in een onjuiste volgorde van een coëfficiënt één te voorzien. Men bekomt zo de bruto-opbrengst voor
de verwisselingen van deze drie paarden in een onjuiste volgorde. De netto-opbrengst die betaald wordt voor
de verwisseling in de juiste volgorde is dan gelijk aan vijf maal de netto-basisopbrengst die betaald wordt voor
verwisselingen van dezelfde drie paarden in een onjuiste volgorde.
c)
Bij “dead heat” finishes voorzien in de paragrafen 2. b) en 2. c) van artikel 63 hierboven moet de nettoopbrengst die betaald wordt voor verwisselingen in een juiste volgorde voor elke combinatie minstens gelijk zijn
aan twee maal de netto-opbrengst die betaald wordt voor de verwisselingen van dezelfde drie paarden in een
onjuiste volgorde.
Als het anders is door toepassing van de berekeningsregels van de opbrengsten die in artikel 63 hierboven
bedoeld worden, wordt het deel van het totaal te verdelen totaalbedrag dat bij deze combinatie hoort op gelijke
wijze verdeeld tussen alle verwisselingen van deze drie paarden door het aantal inzetten op de verwisselingen
van deze drie paarden in een juiste volgorde van een coëfficiënt twee te voorzien en het aantal inzetten op de
verwisselingen van dezelfde drie paarden in een onjuiste volgorde van een coëfficiënt één te voorzien. Zo
verkrijgt men de bruto-opbrengst voor de verwisselingen van deze drie paarden in een onjuiste volgorde. De
netto-opbrengst die betaald wordt voor verwisselingen in een juiste volgorde is dan gelijk aan twee maal de
netto-basisopbrengst die betaald wordt voor de verwisseling van dezelfde drie paarden in een onjuiste volgorde.
Artikel 65 –Speciale opbrengsten. Geval van niet vertrekkende paarden
a)
In rennen met een of meer niet vertrekkende paarden is de speciale opbrengst van de combinatie, of in het
geval van een “dead heat” van elke combinatie, van de paarden die op de eerste twee plaatsen geklasseerd
zijn en van eender welk van de niet vertrekkende paarden zoals voorzien in paragraaf c) van artikel 62
hierboven, gelijk aan de “winnend koppel” opbrengst van dezelfde twee paarden, onder voorbehoud van de
bepalingen van de paragrafen b) en e) hieronder.
b)
De speciale netto-opbrengst bedoeld in paragraaf a) hierboven mag niet hoger zijn dan de netto
basisopbrengst van de “tiercé” weddenschap. In gevallen van “dead heat” mag elk van deze netto-opbrengsten
hoogstens gelijk zijn aan de laagste netto basisopbrengst van de “tiercé” weddenschap met dezelfde paarden
of anders aan de hoogste netto basisopbrengst van de “tiercé” weddenschap die slechts één van deze twee
paarden bevat; of anders aan de hoogste netto basisopbrengst van de “tiercé” weddenschap. Als het anders is
door toepassing van de regel in paragraaf a) hierboven wordt de verdeling zodanig berekend dat elke
betreffende speciale opbrengst die aan de wedders wordt uitbetaald, gelijk is aan de basisopbrengst van de
overeenkomstige “tiercé” weddenschap.
c)
De speciale opbrengst van de combinatie, of in geval van een “dead heat” van elke combinatie, van het als
eerste geklasseerde paard en twee van de niet vertrekkende paarden, zoals voorzien in paragraaf b) van artikel
62 hierboven is gelijk aan de opbrengst «winnend» van dat paard, onder voorbehoud van de bepalingen van de
paragrafen d) en e) hieronder.
d)
De netto-opbrengst bedoeld in paragraaf c) hierboven mag niet hoger liggen dan de netto basisopbrengst
van de “tiercé” weddenschap.
In gevallen van “dead heat” moet elk van deze netto-opbrengsten hoogstens gelijk zijn aan de laagste netto
basisopbrengst van de “tiercé” weddenschap met hetzelfde paard; of anders aan de hoogste netto
basisopbrengst van de “tiercé” weddenschap als er geen met hetzelfde paard zijn. Als het anders is door
toepassing van de regel in de paragraaf c) hierboven wordt de verdeling zo berekend dat elke betrokken
speciale opbrengst die aan de wedders wordt uitbetaald, gelijk is aan de basisopbrengst van de
overeenkomstige “tiercé” weddenschap.
e)
In elk van de hierboven opgesomde gevallen mogen de speciale opbrengsten bedoeld in de paragrafen a),
b), c) en d) hierboven per eenheid van inzet niet lager zijn dan € 1,10 tenzij de bepalingen van artikel 19 worden
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toegepast. Deze verordening is in het bijzonder van toepassing als de “winnend” en “winnend koppel”
weddenschappen worden terugbetaald.
Artikel 66 -Formules
De wedders kunnen hun “tiercé” weddenschappen registreren in de vorm van unitaire combinaties waarbij drie van
de vertrekkend verklaarde paarden worden gecombineerd, ofwel in de vorm van zogenaamde “gecombineerde” of
“veld” formules. De gecombineerde formules omvatten alle “tiercé” weddenschappen waarbij een bepaald aantal
paarden die de wedder selecteerde, drie per drie onderling gecombineerd worden. De wedder mag elke combinatie
van drie paarden uit zijn selectie alleen in een gestipuleerde relatieve volgorde afsluiten. De overeenkomstige
formule, “vereenvoudigde formule” genaamd, omvat:
K x (K-1) x (K-2) unitaire combinaties.
6

Als hij voor elke combinatie van drie paarden die hij uit zijn selectie gekozen heeft, de zes mogelijke aankomsten in
relatieve volgorde wenst, omvat de overeenkomstige zogenaamde formule “formule in alle volgorden”:
K x (K-1) x (K-2) unitaire combinaties.
De formules “totaal veld van twee paarden” omvatten alle”tiercé” weddenschappen waarbij twee basispaarden die
de wedder aanduidde, gecombineerd worden met alle andere, officieel vertrekkende paarden. Als de ren N officieel
vertrekkende paarden bevat, omvat het “totale veld van twee paarden” 6 x (N-2) unitaire combinaties in formule in
alle volgorden en (N-2) unitaire combinaties in een vereenvoudigde formule.
In dat laatste geval moet de wedder de respectieve plaatsen bij aankomst preciseren die de twee basispaarden van
zijn formule moeten innemen. De formules “gedeeltelijk veld van twee paarden” omvatten alle “tiercé”
weddenschappen waarbij twee basispaarden gecombineerd worden met een selectie van de andere, officieel
vertrekkend verklaarde paarden die de wedder heeft aangeduid.
Als deze selectie P paarden bevat, omvat het “gedeeltelijk veld van twee paarden” 6 P “tiercé” weddenschappen in
de formule in alle volgorden en P “tiercé” weddenschappen in de vereenvoudigde formule. In dat laatste geval moet
de wedder bovendien de respectieve plaatsen bij aankomst preciseren die de twee basispaarden van zijn formule
moeten innemen.
De formules “totaal veld van een paard” omvatten alle “tiercé” weddenschappen waarbij een basispaard dat de
wedder heeft aangeduid, gecombineerd wordt met alle andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden, twee per
twee genomen.
Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omdat het “totaal veld van een paard” 3 x (N-1) x (N-2) unitaire
combinaties in de formule in alle volgorden en (N-1) x (N-2) unitaire combinaties in de vereenvoudigde formule.
In dat laatste geval moet de wedder de plaats bij aankomst preciseren die het basispaard van zijn formule moet
innemen, maar hoeft hij de andere paarden niet in een relatieve volgorde te klasseren, omdat elke combinatie van
drie paarden in feite de twee verwisselingen van paarden omvat die verschillen van het basispaard in de twee
mogelijke volgorden.
De formules “gedeeltelijk veld van een paard” omvatten alle “tiercé” weddenschappen waarbij een basispaard
gecombineerd wordt met een selectie van de andere officieel vertrekkend verklaarde paarden, twee per twee
genomen, die de wedder heeft aangeduid.
Als de selectie P paarden omvat, omvat het “gedeeltelijk veld van een paard” 3 x P x (P-1) unitaire combinaties in
de formule in alle volgorden en P x (P-1) unitaire combinaties in de vereenvoudigde formule.
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In dat laatste geval moet de wedder de plaats bij aankomst preciseren die het basispaard van zijn formule moet
innemen, maar hoeft hij de paarden van zijn selectie niet in een relatieve volgorde te klasseren, omdat elke
combinatie van drie paarden in feite de twee verwisselingen van paarden bevat die verschillen van het basispaard
in de twee mogelijke volgorden.
De waarden van de formules “totaal veld van één of twee paarden” worden bepaald zodra bekend is hoeveel
paarden vertrekkend verklaard zijn. Deze waarden kunnen niet meer veranderd worden, zelfs niet als bepaalde
paarden voor de aanvang van de ren ingetrokken werden.
Als de weddenschappen echter aangegaan zijn in een registratiepost die aangesloten is op het centrale, in real time
werkende systeem van de Pari mutuel urbain worden de waarden van de formules “totaal veld van één of twee
paarden” voor elke ren bepaald in functie van het aantal paarden dat door het officiële programma van de renbaan
of de officiële lijst van de Pari mutuel urbain vertrekkend verklaard zijn, waarbij in voorkomend geval op het moment
dat de weddenschap geregistreerd wordt, rekening wordt gehouden met niet vertrekkend verklaarde paarden.
Weddenschappen die omvat zijn in de formule die één of meerdere paarden bevatten die niet aan de ren hebben
deelgenomen, worden behandeld volgens de bepalingen van artikel 62 aangaande niet vertrekkende paarden.
Artikel 67
Vervalt
Artikel 68 –Bijzondere gevallen
a)
Als er in een wedstrijd waar de “tiercé” weddenschap functioneert niets is ingezet op de verwisseling van de
eerste drie paarden die in de juiste volgorde van aankomst zijn geklasseerd of in geval van “dead heat” op de
verwisseling in de juiste volgorde van aankomst van één van de combinaties van paarden die op de eerste drie
plaatsen geklasseerd zijn, wordt het deel van de te verdelen winst dat bij deze verwisseling hoort, gebruikt om
de opbrengst van dezelfde paarden in de onjuiste volgorde te bepalen.
Als er niets is ingezet op de verwisselingen in de onjuiste volgorde van de drie als eerste geklasseerde paarden
of in geval van “dead heat” op de verwisselingen in de onjuiste volgorde van één van de combinaties van de
paarden die op de eerste drie plaatsen geklasseerd zijn, wordt de te verdelen winst die bij deze verwisselingen
hoort, gebruikt om de opbrengst van de verwisseling van dezelfde paarden in de juiste volgorde te bepalen.
Als er in geval van “dead heat” geen inzetten op de juiste volgorde zijn, en niet in de onjuiste volgorde op één
van de betaalbare combinaties wordt de te verdelen winst die bij deze combinatie hoort, in gelijke delen over de
andere betaalbare combinatie verdeeld.
Als er, ten slotte, niets is ingezet op één van de combinaties van de eerste drie paarden die noch in de juiste,
noch in de onjuiste volgorde zijn geklasseerd, wordt het volledige totaalbedrag toegewezen aan de combinatie
van paarden die als eerste, tweede en vierde geklasseerd zijn. Bij gebrek aan inzetten op deze combinatie
wordt het te verdelen totaalbedrag toegewezen aan de combinatie van paarden die als eerste, derde en vierde
geklasseerd zijn; en anders aan de combinatie van paarden die als tweede, derde en vierde geklasseerd zijn;
bij gebrek aan inzetten op deze combinatie worden alle “tiercé” weddenschappen terugbetaald, met inbegrip
van die in artikel 62 hierboven bedoeld zijn.
In het geval dat in de vorige alinea voorzien is, en indien de ren slechts drie bij de aankomst geklasseerde
paarden bevatte, wordt het te verdelen totaalbedrag verdeeld over alle wedders die de twee als eerste
geklasseerde paarden hebben aangeduid, zonder rekening te houden met de volgorde van aankomst. Bij
gebrek aan inzetten op deze combinatie worden alle “tiercé” weddenschappen terugbetaald, met inbegrip van
die in artikel 62 hierboven zijn bedoeld.
b)
In geen geval mag een speciale opbrengst uitbetaald worden aan combinaties van een niet vertrekkend
paard en de als eerste en derde geklasseerde paarden, aan combinaties van een niet vertrekkend paard en
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als tweede en derde geklasseerde paarden of combinaties van twee niet vertrekkende paarden en het als
tweede geklasseerde paard.
c)
d)

Vervalt
Als een ren bij de aankomst minder dan drie paarden bevat, worden alle “tiercé” weddenschappen
terugbetaald.

HOOFDSTUK 8. TRIPLET WEDDENSCHAP
Artikel 69
Niet van toepassing in België

HOOFDSTUK 9. TRIO WEDDENSCHAP
Artikel 70
Voor bepaalde wedstrijden van het officiële programma kunnen zogenaamde “Trio” weddenschappen,
combinatieweddenschappen met drie paarden zonder gestipuleerde volgorde van aankomst worden georganiseerd.
Bij een “Trio” weddenschap worden drie paarden van eenzelfde ren aangeduid zonder dat men hun volgorde van
aankomst moet preciseren.
Behoudens bijzondere bepalingen die in de artikels 71 tot 74 hieronder worden opgesomd, zijn ze onderworpen aan
de bepalingen van de artikels 59 en 61 tot 68 hierboven, en worden de verwijzingen naar de basisopbrengst van de
“Tiercé” vervangen door verwijzingen naar de “Trio” opbrengst.
Een “Trio” weddenschap is betaalbaar als de drie gekozen paarden de eerste drie plaatsen van de wedstrijd
innemen, ongeacht hun klassering bij aankomst, behoudens de gevallen voorzien in de artikels 62 en 74.
Artikel 71 -Dead Heat
Bij een “dead heat” finish zijn dit de betaalbare combinaties:
a)
In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden op de eerste plaats zijn de betaalbare combinaties
alle combinaties van paarden die als eerste geklasseerd zijn, drie per drie genomen
.
b)
In het geval van “dead heat” van twee paarden op de eerste plaats en één of meer paarden op de derde
plaats zijn de betaalbare combinaties alle combinaties van de twee, als eerste geklasseerde paarden met elk
van de als derde geklasseerde paarden.
c)
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de tweede plaats zijn de betaalbare combinaties
alle combinaties van het als eerste geklasseerde paard met alle als tweede geklasseerde paarden, twee per
twee genomen.
d)
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de derde plaats zijn de betaalbare combinaties
alle combinaties van het als eerste geklasseerde paard en van het als tweede geklasseerde paard met elk van
de als derde geklasseerde paarden.
Artikel 72 -Berekening van de opbrengsten
Het bedrag van de proportionele afhouding op inzetten en van de terugbetaalde weddenschappen wordt van het
totaal van de inzetten afgetrokken. Na aftrek van het bedrag van de betalingen van weddenschappen die in
toepassing van de artikels 62 en 65 als” winnend” en als “winnend koppel” weddenschappen zijn behandeld,
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verkrijgt men het te verdelen totaalbedrag. De berekening van de bruto-opbrengsten gebeurt als volgt:
1.

Normale finish:
Het te verdelen totaalbedrag wordt in verhouding tot het aantal inzetten op de betaalbare combinatie
verdeeld.
2. “Dead heat” finish:
In het geval van meerdere betaalbare combinaties wordt het totaal van de inzetten op deze diverse
combinaties van het te verdelen totaalbedrag afgetrokken. De aldus verkregen te verdelen winst
wordt in even veel gelijke delen verdeeld als er betaalbare combinaties zijn die verschillen door de
paarden waaruit ze bestaan. Elk van deze delen wordt vervolgens in verhouding tot het aantal
inzetten op elke betaalbare combinatie verdeeld. De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de
eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor elk van de betaalbare combinaties.
Artikel 73 -Formules
De wedders kunnen hun “Trio” weddenschap hetzij in de vorm van unitaire combinaties, waarbij drie van de
vertrekkend verklaarde paarden worden gecombineerd, hetzij in de vorm van zogenaamde “gecombineerde” of
“veld” formules afsluiten. De gecombineerde formules omvatten alle weddenschappen die onderling, drie per drie,
een bepaald aantal paarden combineren die de wedder geselecteerd heeft. Als de wedder K paarden selecteert,
omvat zijn formule:
K x (K-1) x (K-2) unitaire combinaties.
6
De formules “veld van twee paarden” omvatten alle weddenschappen die twee basispaarden die de wedder
aanduidde combineren met alle andere paarden die officieel vertrekkend werden verklaard (totaal veld van twee
basispaarden) of met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van twee basispaarden). Als de ren N
officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van twee basispaarden” (N -2) unitaire combinaties. Als
de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van twee basispaarden” P unitaire combinaties.
De formules “veld van een paard” omvatten alle weddenschappen waarbij een basispaard dat de wedder
aanduidde, hetzij met alle andere officieel vertrekkende paarden, twee per twee genomen (totaal veld van een
basispaard) combineert, hetzij met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van een basispaard).
Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van een basispaard”:
(N-1) x (N-2) unitaire combinaties.
2
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van een basispaard”:
P x (P-1) unitaire combinaties.
2
De waarden van de “totaal veld” formules worden voor elke ren bepaald in functie van het aantal paarden dat door
het officiële renprogramma en de officiële starterlijst van de Pari mutuel urbain als vertrekkend is verklaard, en
wordt in voorkomend geval rekening gehouden met paarden die op het moment dat de weddenschap geregistreerd
werd, niet vertrekkend zijn verklaard
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Artikel 74 -Bijzondere gevallen
a)
Als er in geval van “dead heat” geen inzet is op één van de combinaties van de drie, als eerste
geklasseerde paarden wordt de te verdelen winst van deze combinatie in gelijke proporties over de andere
betaalbare combinaties verdeeld. Als er geen inzet is op geen enkele van de combinaties van de drie, als
eerste geklasseerde paarden wordt het te verdelen totaalbedrag dat bij deze combinatie hoort, toegewezen aan
de combinatie van de als eerste, tweede en vierde geklasseerde paarden, of anders aan de combinatie van de
als eerste, derde en vierde geklasseerde paarden, of anders aan de combinatie van de als tweede, derde en
vierde geklasseerde paarden. Bij gebrek aan inzetten op deze laatste combinatie en in afwijking op artikel 62 c)
wordt het te verdelen totaalbedrag verdeeld in verhouding tot de inzetten op de combinaties van de paarden die
op de eerste twee plaatsen geklasseerd zijn met eender welk van de paarden die op het officiële
renprogramma ingeschreven zijn. Bij gebrek daaraan en in afwijking op artikel 62 b) wordt het te verdelen
totaalbedrag verdeeld in verhouding tot het totaal aantal inzetten op het als eerste geklasseerde paard met
eender welke twee van de paarden die op het officiële renprogramma zijn ingeschreven. bij gebrek aan inzetten
op deze laatste combinatie worden alle “Trio” weddenschappen terugbetaald.
b)
Vervalt
c)
Als een ren waarop de “Trio” weddenschap functioneert, één of meer niet vertrekkende paarden bevat en
als de “koppel” weddenschap niet heeft gefunctioneerd in deze ren of geen aanleiding gaf tot een opbrengst
voor de combinatie van de paarden die bij aankomst op de eerste twee plaatsen geklasseerd zijn, zijn de
speciale opbrengsten voorzien in artikel 65 (paragraaf a) hierboven voor de combinatie, of in geval van “dead
heat” voor elke combinatie van een van de niet vertrekkende paarden met twee paarden die op de eerste twee
plaatsen geklasseerd zijn, gelijk aan de helft van de laagste “Trio” opbrengst die dezelfde twee paarden bevat;
of bij gebrek daaraan aan de helft van de hoogste “Trio” opbrengst die slechts één van deze twee paarden
bevat; of ten slotte bij gebrek daaraan, aan de helft van de hoogste “Trio” opbrengst. Deze speciale
opbrengsten zijn onderworpen aan de bepalingen van artikel 65 (paragraaf e).

HOOFDSTUK 9 BIS. TRIO ORDRE «TRIO VOLGORDE» WEDDENSCHAP
Artikel 74.1
Voor sommige wedstrijden van het officiële programma kunnen zogenaamde “Trio Volgorde” weddenschappen
worden georganiseerd.
Bij een “Trio volgorde” weddenschap worden drie paarden van eenzelfde ren aangeduid en hun volgorde van
klassering bij aankomst gepreciseerd.
Een combinatie van drie paarden omvat de zes verwisselingen van deze drie paarden. Bij een normale finish komt
een van deze verwisselingen overeen met de juiste volgorde van aankomst en de vijf andere verwisselingen met
een onjuiste volgorde van aankomst.
Een “Trio volgorde” weddenschap is betaalbaar als de drie gekozen paarden de eerste drie plaatsen van de
wedstrijd innemen, behoudens de gevallen voorzien in de artikels 74.4 en 74.8, en als de volgorde die de wedder
aangaf overeenkomt met de verwisseling die overeenstemt met de juiste volgorde van aankomst van de ren.
Elk paard dat aan de wedstrijd deelneemt, wordt apart behandeld voor de bepaling van de betaalbare verwisseling.
Artikel 74.2
Vervalt
Artikel 74.3 -Dead Heat
In geval van een “dead heat” finish zijn dit de betaalbare verwisselingen:
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In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, zijn de
betaalbare verwisselingen van de “Trio Volgorde” weddenschap alle verwisselingen van elke combinatie die
bestaat uit de als eerste geklasseerde paarden, drie per drie genomen.
b)
In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van één of meer
paarden op de derde plaats, zijn de betaalbare verwisselingen van de “Trio volgorde” weddenschap, de
combinaties waarin de twee, als eerste geklasseerde paarden als eerste of tweede werden aangeduid en één
van de paarden als derde.
c)
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de tweede plaats zijn de betaalbare
verwisselingen van de “Trio volgorde” weddenschap die van combinaties waarin het als eerste geklasseerde
paard op de eerste plaats werd aangeduid met alle paarden als tweede geklasseerd, twee per twee genomen.
d)
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de derde plaats zijn de betaalbare
verwisselingen van de “Trio volgorde” weddenschap de verwisselingen waarin het als eerste geklasseerde
paard op de eerste plaats werd aangeduid en het als tweede geklasseerde paard op de tweede plaats werd
aangeduid met elk van de als derde geklasseerde paarden.
a)

Artikel 74.4 –Niet vertrekkende paarden
I. a) De combinaties “Trio volgorde” waarvan de drie paarden niet aan de ren hebben deelgenomen, worden
terugbetaald.
b) Als een “Trio volgorde” combinatie twee niet vertrekkende paarden bevat van de drie aangeduide paarden,
wordt de weddenschap behandeld als een weddenschap «winnend» op het derde paard. Er wordt een
speciale opbrengst op uitbetaald die beschreven is in artikel 74.6 hieronder, onder voorbehoud dat dit paard
bij aankomst van de ren als eerste geklasseerd is. In geen geval wordt er een speciale opbrengst betaald
voor combinaties met twee niet vertrekkende paarden en een paard dat stal vormt met één van de als
eerste geklasseerde paarden.
c) Als een “Trio volgorde” combinatie een niet vertrekkend paard bevat onder de drie aangeduide paarden
wordt de overeenkomstige weddenschap behandeld als een “gekoppeld volgorde” op de twee paarden die
aan de ren hebben deelgenomen. Er wordt een speciale opbrengst uitbetaald die in artikel 74.6 hieronder
beschreven is, onder voorbehoud dat deze twee paarden de eerste twee plaatsen van de wedstrijd
innemen en dat ze in de juiste volgorde van aankomst werden aangeduid.
d) De regels voor behandeling in de paragrafen b) en c) hierboven zijn echter niet van toepassing op de
formules “totaal veld en gedeeltelijk veld” waarvan alle basispaarden niet vertrekkende paarden zijn. In dat
geval worden de overeenkomstige formules terugbetaald.
II. Niet van toepassing in België
Artikel 74.5 -Berekening van de opbrengsten
Het bedrag van de proportionele afhouding op inzetten en van de terugbetaalde weddenschappen wordt van het
totaal van de inzetten afgetrokken. Na aftrek van het bedrag van de betalingen die werden uitgevoerd op de als
“winnend” en “gekoppeld volgorde” behandelde weddenschappen, verkrijgt men in toepassing van artikels 74.4 en
74.6 het te verdelen totaalbedrag.
De berekening van de bruto-opbrengsten waarop de bepalingen van de derde alinea van l van artikel 19.1 van
huidige verordening op van toepassing zijn, gebeurt als volgt:
1.

Normale finish
Het te verdelen totaalbedrag wordt in verhouding tot het aantal inzetten op de betaalbare
verwisseling verdeeld.
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2.

“Dead heat” finish
In het geval van meerdere betaalbare verwisselingen wordt het totaal van de inzetten op deze
diverse verwisselingen afgetrokken van het te verdelen totaalbedrag. De aldus verkregen te
verdelen winst wordt verdeeld in even veel gelijke delen als er betaalbare verwisselingen zijn die
verschillen door de paarden waaruit ze bestaan. Elk van deze delen wordt vervolgens in verhouding
tot het aantal inzetten op elke betaalbare verwisseling verdeeld. De aldus bekomen quotiënten,
verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto¬opbrengsten voor elk van de betaalbare
verwisselingen.

Artikel 74.6 –Speciale opbrengsten – Niet vertrekkende paarden
a)
In rennen met één of meer niet vertrekkende paarden is de speciale opbrengst van de verwisseling of in
geval van “dead heat” van elke verwisseling, bestaande uit het als eerste geklasseerde paard op de eerste
plaats aangeduid met het als tweede geklasseerde paard hetzij op de tweede, hetzij op de derde plaats
aangeduid, of van het als eerste geklasseerd paard op de tweede plaats aangeduid met het als tweede
geklasseerde paard aangeduid op de derde plaats en eender welk van de niet vertrekkende paarden zoals
voorzien in paragraaf c) van artikel 74.4 hierboven gelijk aan de “gekoppeld volgorde” opbrengst van de twee
dezelfde paarden, onder voorbehoud van de bepalingen van de paragrafen b) en e) hieronder.
b)
De speciale opbrengst bedoeld in paragraaf a) hierboven mag niet hoger zijn dan de netto-opbrengst van
de “Trio volgorde” weddenschap. In gevallen van “dead heat” mag elk van deze netto-opbrengsten hoogstens
gelijk zijn aan de laagste netto-opbrengst van de “Trio volgorde” weddenschap met dezelfde paarden of anders
aan de hoogste netto-opbrengst van de “Trio volgorde” weddenschap met één van deze paarden of, ten slotte,
aan de hoogste netto-opbrengst van de “Trio volgorde” weddenschap.
Als het anders is door toepassing van de regel in paragraaf a) hierboven wordt de verdeling zodanig berekend
dat elke betrokken speciale opbrengst die aan de wedders betaald wordt gelijk is aan de netto-opbrengst van
de overeenkomstige”Trio volgorde” weddenschap.
c)
De speciale opbrengst van de combinatie, of in geval van “dead heat” van elke combinatie van het als
eerste geklasseerde paard en twee van de niet vertrekkende paarden, zoals voorzien in paragraaf b) van artikel
74.4 hierboven, is gelijk aan de “winnend” opbrengst van dit paard, onder voorbehoud van de bepalingen van
de paragrafen d) en e) hieronder.
d)
De netto-opbrengst bedoeld in paragraaf c) hierboven mag niet hoger liggen dan de netto-opbrengst van de
“Trio volgorde” weddenschap. In gevallen van “dead heat” mag elk van deze netto-opbrengsten hoogstens
gelijk zijn aan de laagste netto-opbrengst van de”Trio volgorde” weddenschap met hetzelfde paard of anders,
als er geen zijn met ditzelfde paard, aan de hoogste netto-opbrengst van de “Trio volgorde” weddenschap. Als
het anders is door toepassing van de regel in paragraaf c) hierboven wordt de verdeling zodanig berekend dat
elke betrokken speciale opbrengst die aan de wedders wordt uitbetaald gelijk is aan de opbrengst van de
overeenkomstige “Trio volgorde” weddenschap.
e)
In elk van de hierboven opgesomde gevallen mogen de speciale opbrengsten bedoeld in de paragrafen a),
b), c) en d) hierboven niet lager zijn dan € 1,10 per eenheid van inzet, tenzij de bepalingen van artikel 19
worden toegepast. Deze verordening is meer bepaald van toepassing als de “winnend” en “gekoppeld volgorde”
weddenschappen worden terugbetaald.
Artikel 74.7 -Formules
Wedders kunnen hun “Trio volgorde” weddenschappen registreren in de vorm van unitaire combinaties waarbij drie
van de vertrekkend verklaarde paarden worden gecombineerd of in de vorm van zogenaamde “gecombineerde” of
“veld” formules. De gecombineerde formules omvatten alle “Trio volgorde” weddenschappen waarbij drie per drie
een bepaald aantal, door de wedder geselecteerde paarden onderling worden gecombineerd.
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De wedder mag elke combinatie van drie paarden uit de selectie slechts in een gestipuleerde relatieve volgorde
inzetten die met een enkele verwisseling overeenstemt. De overeenkomstige formule, “vereenvoudigde formule”
genaamd, omvat:
K x (K-1) x (K-2) verwisselingen van de aangeduide paarden
6
Als hij het wenst omvat elke combinatie van drie paarden die hij uit zijn selectie kiest, de zes mogelijke relatieve
volgorden van aankomst, de overeenstemmende formule, “volledige formule “ genaamd,
K x (K – 1) x (K – 2) verwisselingen van de aangeduide paarden.
De formules “totaal veld van twee paarden” omvatten alle “Trio volgorde” weddenschappen waarbij twee
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met alle andere paarden die officieel vertrekkend
werden verklaard.
Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van twee paarden” 6 x (N-2)
verwisselingen van de paarden die aangeduid zijn in de volledige formule en (N¬2) verwisselingen van de paarden
die in de vereenvoudigde formule zijn aangeduid.
In dat laatste geval moet de wedder de respectieve plaatsen bij de aankomst preciseren die de twee basispaarden
van zijn formule moeten innemen.
De formules “gedeeltelijk veld van twee paarden” omvatten alle “Trio volgorde” weddenschappen waarbij twee
basispaarden gecombineerd worden met een selectie van de andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden die
de wedder heeft aangeduid.
Als deze selectie P paarden bevat, omvat het “gedeeltelijk veld van twee paarden” 6 P “Trio volgorde”
weddenschappen in volledige formule en P “Trio volgorde” weddenschappen in de vereenvoudigde formule.
In dat laatste geval moet de wedder bovendien de respectieve plaatsen bij aankomst preciseren die de twee
basispaarden van zijn formule bij aankomst moeten innemen. De formules “totaal veld van een paard” omvatten
alle “Trio volgorde” weddenschappen waarbij een basispaard dat de wedder aanduidde, gecombineerd wordt met
alle andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden, twee per twee genomen.
Als de ren N officieel vertrekkend verklaarde paarden bevat, omvat het “totaal veld van een paard” 3 x (N-1) x (N-2)
verwisselingen van de paarden die in de volledige formule zijn aangeduid, en (N-1) x (N-2) verwisselingen van
paarden die in de vereenvoudigde formule zijn aangeduid. In dat laatste geval moet de wedder de plaats bij
aankomst preciseren die het basispaard van zijn formule moet innemen, maar hoeft hij de andere paarden niet
volgens een relatieve volgorde te klasseren. Elke combinatie van drie paarden bevat namelijk de twee
verwisselingen van paarden die verschillen van het basispaard in de twee andere mogelijke volgorden.
De formules “gedeeltelijk veld van een paard” omvatten alle “Trio volgorde” weddenschappen waarbij een
basispaard gecombineerd wordt met een selectie van de andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden, twee per
twee genomen, die de wedder aanduidde. .
Als de selectie P paarden bevat, omvat het “gedeeltelijk veld van een paard” 3 x P x (P-1) verwisselingen van de
paarden die in een volledige formule zijn aangeduid en P x (P-1) verwisselingen van de paarden die in een
vereenvoudigde formule zijn aangeduid.
In dat laatste geval moet de wedder de plaats bij aankomst preciseren die het basispaard van zijn formule moet
innemen, maar hoeft hij de paarden van zijn selectie niet in een relatieve volgorde te klasseren. Elke combinatie
van drie paarden bevat namelijk de twee verwisselingen van de paarden die verschillen van het basispaard in de
twee mogelijke volgorden.
De waarden van de formules “totaal veld” worden voor elke ren bepaald in functie van het aantal vertrekkend
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verklaarde paarden van het officiële renprogramma en de officiële lijst van vertrekkers van de Pari mutuel urbain
waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met paarden die op het moment dat de weddenschap
geregistreerd wordt, niet vertrekkend verklaard zijn. -in geval van dead heat van twee of meer paarden op de derde
plaats, in verhouding tot het totaal van de inzetten op de verwisselingen van het als eerste geklasseerde paard dat
op de eerste plaats is aangeduid, van het als tweede geklasseerde paard dat op de tweede plaats is aangeduid,
met eender welk van de paarden die op het officiële renprogramma zijn ingeschreven.
Artikel 74.8 -Bijzondere gevallen
1)
Alle “Trio volgorde” weddenschappen, inclusief die bedoeld in artikel 74.4 hierboven, worden terugbetaald
als er bij aankomst minder dan drie paarden zijn geklasseerd
2)

Normale finish zonder “dead heat”
Als er in een wedstrijd waar de “Trio volgorde” weddenschap functioneert geen inzetten zijn op de verwisseling
van de eerste drie paarden die in de juiste volgorde van aankomst zijn aangeduid, gebeurt de verdeling in
verhouding tot de inzetten op de combinatie van dezelfde drie paarden die als eerste, derde en tweede zijn
aangeduid.
Bij gebrek aan inzetten op deze verwisseling gebeurt de verdeling in verhouding tot inzetten op de combinatie
van dezelfde drie paarden die als derde, tweede en eerste zijn aangeduid, anders op de verwisseling van
dezelfde drie paarden die als tweede, eerste en derde zijn aangeduid.
Bij gebrek aan inzetten op deze laatste verwisseling wordt het te verdelen totaalbedrag verdeeld in verhouding
tot het totaal van de inzetten op de verwisselingen van dezelfde drie paarden die als tweede, derde en eerste
en derde, eerste en tweede werden aangeduid.
Anders, en in afwijking van artikel 74.4.I c) wordt het te verdelen totaalbedrag verdeeld in verhouding tot het
totaal van de inzetten op het als eerste geklasseerde paard dat op de eerste plaats is aangeduid, met het als
tweede geklasseerde paard aangeduid op de tweede plaats met eender welk van de paarden die op het
officiële renprogramma zijn ingeschreven.
Anders, en in afwijking van artikel 74.4.I b) wordt het te verdelen totaalbedrag ten slotte verdeeld in verhouding
tot het totaal van de inzetten op het als eerste geklasseerde paard dat op de eerste plaats is aangeduid met
eender welke twee paarden die op het officiële renprogramma zijn ingeschreven.
Bij gebrek aan inzetten op deze laatste combinaties worden alle “Trio volgorde” weddenschappen terugbetaald.

3)

“Dead heat” finish
a) Als er in geval van een “dead heat” finish geen inzet is op een van de betaalbare verwisselingen wordt de te
verdelen winst die bij deze verwisseling hoort in gelijke verhoudingen over de andere betaalbare
verwisselingen verdeeld.
b) Als er in geval van een “dead heat” finish geen inzet is op een enkele van de betaalbare verwisselingen,
gebeurt de verdeling op de verwisselingen van dezelfde drie paarden die als eerste, derde en tweede zijn
aangeduid. Als er geen inzetten zijn op een van deze betaalbare verwisselingen wordt de te verdelen winst
die bij deze verwisseling hoort, in gelijke verhoudingen over de andere betaalbare verwisselingen verdeeld.
c) Bij gebrek aan inzetten op een van deze betaalbare verwisselingen gebeurt de verdeling op de
verwisselingen van dezelfde drie paarden die als derde, tweede en eerste zijn aangeduid. Als er geen
inzetten zijn op een van deze betaalbare verwisselingen wordt de te verdelen winst die bij deze verwisseling
hoort in gelijke verhoudingen over de andere betaalbare verwisselingen verdeeld.
d) Bij gebrek aan inzetten op een van deze betaalbare verwisselingen gebeurt de verdeling op de
verwisselingen van dezelfde drie paarden die als tweede, eerste en derde zijn aangeduid. Als er geen
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inzetten zijn op een van deze betaalbare verwisselingen wordt de te verdelen winst die bij deze verwisseling
hoort in gelijke verhoudingen over de andere betaalbare verwisselingen verdeeld.
e) Bij gebrek aan inzetten op deze laatste verwisselingen gebeurt de verdeling in verhouding tot het totaal van
de inzetten op de verwisselingen van dezelfde drie paarden die als tweede, derde en eerste en derde,
eerste en tweede zijn aangeduid. Als er geen inzetten zijn op een van deze betaalbare verwisselingen wordt
de te verdelen winst die bij deze verwisseling hoort in gelijke verhoudingen over de andere betaalbare
verwisselingen verdeeld.
f) Bij gebrek aan inzetten op een van deze betaalbare verwisselingen en in afwijking op artikel 74.5.2 wordt
het te verdelen totaalbedrag op de volgende manier verdeeld:

in geval van dead heat van twee paarden op de eerste plaats, in verhouding tot het totaal van de
inzetten op de verwisselingen van de als eerste geklasseerde paarden die op de eerste of de tweede
plaats waren aangeduid, met eender welk van de paarden die op het officiële renprogramma zijn
ingeschreven.

in geval van dead heat van drie of meer paarden op de eerste plaats, in verhouding tot het totaal
van de inzetten op de verwisselingen van de twee van de als eerste geklasseerde paarden die op de
eerste, tweede of derde plaats zijn aangeduid, met eender welk van de paarden die op het officiële
renprogramma zijn ingeschreven.

in geval van dead heat van twee of meer paarden op de tweede plaats, in verhouding tot het totaal
van de inzetten op de verwisselingen van het als eerste geklasseerde paard dat op de eerste plaats is
aangeduid, van één van de als tweede geklasseerde paarden die op de tweede plaats zijn aangeduid,
met eender welk van de paarden die op het officiële renprogramma zijn ingeschreven.

in geval van dead heat van twee of meer paarden op de derde plaats, in verhouding tot het totaal
van de inzetten op de verwisselingen van het als eerste geklasseerde paard dat op de eerste plaats is
aangeduid, van het als tweede geklasseerde paard dat op de tweede plaats is aangeduid, met eender
welk van de paarden die op het officiële renprogramma zijn ingeschreven.
g) Bij gebrek aan inzetten op deze laatste verwisselingen en in afwijking van de artikels 74.4.I b) en 74.5.2
wordt het te verdelen totaalbedrag verdeeld in verhouding tot het totaal van de inzetten op het, of één van
de als eerste geklasseerde paarden die op de eerste plaats zijn aangeduid met eender welke twee van de
paarden die op het officiële renprogramma zijn ingeschreven.
h) Bij gebrek aan inzetten op deze laatste verwisselingen worden alle “Trio volgorde” weddenschappen
terugbetaald.
4)

5)
6)

In geen geval mag er een speciale opbrengst uitbetaald worden voor combinaties die een niet vertrekkend
paard en de als eerste en derde geklasseerde paarden bevatten, aan combinaties die een niet vertrekkend
paard en de als tweede en derde geklasseerde paarden bevatten, of aan combinaties die twee niet
vertrekkende paarden en het als tweede of derde geklasseerde paard bevatten.
Vervalt
Als een ren waarop de “Trio volgorde” weddenschap functioneert één of meer niet vertrekkende paarden
bevat en als de “koppel volgorde” weddenschap in deze ren niet heeft gefunctioneerd of geen aanleiding gaf tot
een opbrengst voor de combinatie van paarden die op de eerste twee plaatsen geklasseerd zijn die in de juiste
volgorde van aankomst zijn aangeduid, zijn de speciale opbrengsten voorzien in artikel 74.6 a) hierboven voor
de verwisseling of, in geval van “dead heat” voor elke verwisseling van één van de niet vertrekkende paarden
met twee paarden die op de eerste twee plaatsen geklasseerd zijn en die in de juiste volgorde van aankomst
zijn aangeduid, gelijk aan de helft van de laagste “Trio volgorde” opbrengst met dezelfde twee paarden of
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anders aan de helft van de hoogste “Trio volgorde” opbrengst die één enkel van deze twee paarden bevat of
ten slotte, bij gebrek daaraan, aan de helft van de hoogste “Trio volgorde” opbrengst. Deze speciale
opbrengsten blijven onderworpen aan de bepalingen van artikel 74.6 e).

HOOFDSTUK 9 TER. TRIO ORDRE HIPPODROME WEDDENSCHAP
Artikel 74.9
Niet van toepassing in België

HOOFDSTUK 10. TRIO HIPPODROME WEDDENSCHAP
Artikel 75 & 75.1
Niet van toepassing in België
HOOFDSTUK 10 BIS. TRIO ORDRE INTERNATIONAL WEDDENSCHAP
Art. 75.2 tot 75.7
Niet van toepassing in België

HOOFDSTUK 11. QUARTÉ WEDDENSCHAP
Artikel 76 tot 85
Niet van toepassing in België

HOOFDSTUK 12. QUARTET WEDDENSCHAP
Artikel 86
Niet van toepassing in België

HOOFDSTUK 12BIS. QUARTÉ PLUS WEDDENSCHAP
Artikel 86.1
Bij sommige wedstrijden die op het officiële programma zijn vermeld, kunnen zogenaamde “Quarté Plus”
weddenschappen worden georganiseerd.
Bij een “Quarté Plus” weddenschap worden vier paarden van eenzelfde ren aangeduid en wordt hun volgorde van
klassering bij aankomst gepreciseerd.
Een “Quarté Plus” weddenschap is betaalbaar als minstens drie van de vier gekozen paarden de eerste drie
plaatsen van de wedstrijd innemen. Ze geeft aanleiding tot een zogenaamde “Quarté Plus in de juiste volgorde”
opbrengst als de vier gekozen paarden de eerste vier plaatsen innemen en als de volgorde die de wedder voor de
vier aangeduide paarden stipuleerde, overeenstemt met de juiste volgorde van aankomst van de wedstrijd. Ze geeft
aanleiding tot een zogenaamde “Quarté Plus in de onjuiste volgorde” opbrengst of “basis” opbrengst als de
volgorde van aankomst die de wedder voor de vier aangeduide paarden stipuleerde, verschilt van de volgorde van
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aankomst van de wedstrijd.
Bovendien geven alle combinaties van vier paarden met de paarden die op de eerste drie plaatsen van de wedstrijd
zijn geklasseerd, ongeacht de relatieve volgorde van aankomst die de wedder voor deze drie paarden stipuleerde,
en een paard dat in een hogere rang dan de vierde is geklasseerd, aanleiding tot een zogenaamde “Bonus”
opbrengst, behalve in het geval voorzien in artikel 86.9.
Elk paard dat aan de ren deelneemt, wordt apart behandeld voor de bepaling van de betaalbare combinaties.
Artikel 86.2
Vervalt
Artikel 86.3
I.

Bij een “dead heat” finish wordt op de volgende combinaties een “Quarté Plus” opbrengst uitbetaald:
a)
In het geval van “dead heat” van vier of meer paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, zijn
de combinaties waarop een “Quarté Plus” opbrengst betaald wordt, alle combinaties van als eerste
geklasseerde paarden, vier per vier genomen. Voor elke combinatie is er een unieke opbrengst voor de
vierentwintig mogelijke klassementvolgorden van de vier paarden in dezelfde combinatie.
b)
In het geval van “dead heat” van drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en één of
meer paarden op de vierde plaats zijn de combinaties waarop een “Quarté Plus” opbrengst wordt
betaald, de combinaties van de drie, op de eerste plaats geklasseerde paarden met elk van de als
vierde geklasseerde paarden. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de zes verwisselingen
waarin de als eerste geklasseerde paarden op de eerste drie plaatsen zijn aangeduid.
Voor elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de achttien verwisselingen waarin eender welk van de
als eerste geklasseerde paarden op de vierde plaats is aangeduid.
c)
In het geval van “dead heat” van twee, op de eerste plaats geklasseerde paarden en twee of meer
paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn, wordt een “Quarté Plus” opbrengst uitbetaald aan de
combinaties van twee, op de eerste plaats geklasseerde paarden met de op de derde plaats
geklasseerde paarden, twee per twee genomen. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de vier
verwisselingen waarin de twee, als eerste geklasseerde paarden op de eerste twee plaatsen zijn
aangeduid. Voor elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de twintig verwisselingen waarin eender
welk van de als eerste geklasseerde paarden ofwel de derde, ofwel de vierde plaats inneemt.
d)
In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, van één
enkel paard dat als derde geklasseerd is en een of meer paarden die op de vierde plaats geklasseerd
zijn, wordt een “Quarté Plus” opbrengst uitbetaald aan de combinaties van twee, op de eerste plaats
geklasseerde paarden met het als derde geklasseerde paard en met elk van de als vierde
geklasseerde paarden. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de twee verwisselingen van de
als eerste geklasseerde paarden, die op de eerste en de tweede plaats zijn aangeduid, met het als
derde geklasseerde paard dat op de derde plaats is aangeduid. Voor elke combinatie bevat de onjuiste
volgorde de tweeëntwintig verwisselingen waarin eender welk van de als eerste geklasseerde paarden
hetzij de derde, hetzij de vierde plaats inneemt, of waarin de als derde en vierde geklasseerde paarden
in de omgekeerde volgorde van klassering zijn aangeduid.
e)
In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden op de tweede plaats wordt een “Quarté Plus”
opbrengst uitbetaald aan combinaties van het als eerste geklasseerde paard met elk van de als tweede
geklasseerde paarden, drie per drie genomen. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de zes
verwisselingen waarin het als eerste geklasseerde paard op de eerste plaats is aangeduid. Voor elke
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combinatie bevat de onjuiste volgorde de achttien verwisselingen waarin het als eerste geklasseerde
paard hetzij op de tweede, hetzij op de derde, hetzij op de vierde plaats is aangeduid.
f)
In het geval van “dead heat” van twee, als tweede geklasseerde paarden en van één of meer, als
vierde geklasseerde paarden, wordt er een “Quarté Plus” opbrengst uitbetaald aan de combinaties van
het als eerste geklasseerde paard met de twee, als tweede geklasseerde paarden en met elk van de
als vierde geklasseerde paarden.
Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de twee verwisselingen waarin het als eerste
geklasseerde paard op de eerste plaats is aangeduid en het als vierde geklasseerde paard op de
vierde plaats is aangeduid. Voor elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de tweeëntwintig
verwisselingen waarin het als eerste geklasseerde paard hetzij op de tweede, hetzij op de derde, hetzij
op de vierde plaats werd aangeduid, of waarin het als vierde geklasseerde paard hetzij op de eerste,
hetzij op de tweede, hetzij op de derde plaats is aangeduid.
g)
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn,
wordt een “Quarté Plus” opbrengst uitbetaald voor de combinaties van het als eerste geklasseerde
paard en van het als tweede geklasseerde paard met de als derde geklasseerde paarden, twee per
twee genomen. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de twee verwisselingen waarin het als
eerste geklasseerde paard op de eerste plaats is aangeduid en het als tweede geklasseerde paard op
de tweede plaats is aangeduid. Voor elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de tweeëntwintig
verwisselingen waarin het als eerste geklasseerde paar hetzij de tweede, hetzij de derde, hetzij de
vierde plaats inneemt, of waarin het als tweede geklasseerde paard hetzij de eerste, hetzij de derde,
hetzij de vierde plaats inneemt.
h)
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de vierde plaats geklasseerd zijn,
wordt een “Quarté Plus” opbrengt uitbetaald aan de combinaties van het als eerste geklasseerde
paard, van het als tweede geklasseerde paard en van het als derde geklasseerde paard met elk van de
als vierde geklasseerde paarden. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de vier paarden van de
aankomst die in de juiste volgorde geklasseerd zijn. Voor elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de
drieëntwintig verwisselingen waarin eender welk van de vier paarden niet in zijn klassementrang van
aankomst is aangeduid.
II.

Bij een “dead heat” finish wordt een “Bonus” opbrengst uitbetaald aan de volgende combinaties, behalve in
de gevallen voorzien in 86.9:
a)
In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden op de eerste plaats zijn de betaalbare
combinaties alle combinaties die drie als eerste geklasseerde paarden bevatten en één paard in een
hogere rang dan de vierde.
b)
In het geval van “dead heat” van twee paarden op de eerste plaats en van één of meer paarden op
de derde plaats zijn de betaalbare combinaties alle combinaties die de twee als eerste geklasseerde
paarden bevatten, één van de als derde geklasseerde paarden en één paard in een hogere rang dan
de vierde.
c)
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de tweede plaats zijn de betaalbare
combinaties alle combinaties die het als eerste geklasseerde paard bevatten, twee van de als tweede
geklasseerde paarden en één paard in een hogere rang dan de vierde.
d)
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de derde plaats zijn de betaalbare
combinaties alle combinaties die het als eerste geklasseerde paard bevatten, het als tweede
geklasseerd paard, één van de als derde geklasseerde paarden en één paard in een hogere rang dan
de vierde.
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e)

In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de vierde plaats zijn de betaalbare
combinaties alle combinaties die het als eerste geklasseerde paard bevatten, het als tweede
geklasseerde paard, het als derde geklasseerde paard en één paard in een hogere rang dan de vierde.

Artikel 86.4 -Niet vertrekkende paarden
I.
In geval van niet vertrekkende paarden:
a)
”Quarté Plus” combinaties waarvan minstens twee paarden niet aan de ren hebben deelgenomen,
worden terugbetaald.
b)
Als een “Quarté Plus” combinatie onder de vier aangeduide paarden een niet vertrekkend paard
telt, wordt de “Bonus” opbrengst twee maal uitbetaald, mits de drie paarden die aan de ren deelnamen op
de eerste drie plaatsen van de wedstrijd geklasseerd zijn, zonder rekening te houden met hun
respectieve volgorde van aankomst.
c)
De regel in paragraaf b) hierboven is echter niet van toepassing op de formules totaal veld en
gedeeltelijke veld voorzien in artikel 86.8 waarvan alle basispaarden niet vertrekkende paarden zijn. In
dat geval worden de overeenkomstige formules terugbetaald.
II.

Niet van toepassing in België

Artikel 86.5 -Berekening van de opbrengsten
Het bedrag van de proportionele afhouding op inzetten en van de terugbetaalde weddenschappen wordt van het
totaal van de inzetten afgetrokken zodat men het verdeelbare totaalbedrag “Quarté Plus” bekomt. 60 % van dit te
verdelen totaalbedrag, verdeelbaar totaalbedrag “Quarté Plus” genoemd, is bestemd voor de berekening van de
opbrengsten “Quarté Plus”; 40 % van dit totaalbedrag, verdeelbaar totaalbedrag “Bonus” genoemd, is bestemd voor
de berekening van de “Bonus” opbrengsten. De bruto-opbrengsten, waarop, voor de weddenschappen die
geregistreerd zijn bij de pari mutuel urbain en aan de loketten van de renbanen die verbonden zijn met zijn centraal
informatiesysteem, de bepalingen van de derde alinea van de I van het artikel 19.1 van deze verordening van
toepassing zijn, worden als volgt berekend:
I.

Opbrengsten “Quarté”

1. Normale finish
In het geval van een enkele verwisseling in de juiste volgorde van aankomst en drieëntwintig verwisselingen die
recht geven op de basisopbrengst wordt 25/60ste van het verdeelbare totaalbedrag “Quarté Plus” bestemd voor de
berekening van de opbrengst in de juiste volgorde; 35/60ste van het verdeelbare totaalbedrag “Quarté Plus” is
bestemd voor de berekening van de opbrengst in de onjuiste volgorde.
Elk van deze delen wordt op zijn beurt in verhouding tot het aantal inzetten op de verwisseling in de juiste volgorde
verdeeld en levert zo de bruto-opbrengst in de juiste volgorde op, en tot het aantal inzetten op de verwisselingen in
een onjuiste volgorde en levert zo de bruto basisopbrengst op, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel
86.6 hieronder.
2. “Dead heat” finish
a) In het geval van “dead heat” op de eerste plaats van vier of meer paarden wordt het totaal van de inzetten
op de diverse betaalbare combinaties afgetrokken van het verdeelbare totaalbedrag “Quarté Plus”. De
aldus bekomen verdeelbare winst wordt verdeeld in even veel gelijke delen als er betaalbare combinaties
zijn die verschillen door de paarden waaruit ze zijn samengesteld. Elk van deze delen wordt vervolgens
verdeeld in verhouding tot het aantal inzetten op elke betaalbare combinatie, waarbij elk daarvan de 24
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verwisselingen van 4 paarden in de combinatie groepeert. De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de
eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten die voor elk van de betaalbare “Quarté Plus” combinatie
wordt uitbetaald.
b) In de andere gevallen van “dead heat” wordt het totaal van de inzetten op de diverse betaalbare
combinaties afgetrokken van het verdeelbare totaalbedrag “Quarté Plus”. De aldus verkregen verdeelbare
winst wordt verdeeld in even veel gelijke delen als er betaalbare combinaties zijn die verschillen door de
paarden waaruit ze zijn samengesteld. 25/60ste van elk van deze delen wordt bestemd voor de
verwisselingen in de juiste volgorde; 35/60ste wordt bestemd voor de verwisselingen in een onjuiste
volgorde. Elk van deze delen wordt vervolgens verdeeld in verhouding tot het aantal inzetten op de
overeenkomstige verwisselingen. De aldus bekomen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet,
vormen de bruto-opbrengsten die onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 86.6 hieronder
uitbetaald worden.
3. Minimumopbrengst in de onjuiste volgorde
a) Als de toepassing van de regels in de paragrafen 1 en 2 hierboven tot een opbrengst in de onjuiste
volgorde leidt die lager is dan € 1,10 wordt artikel 18 toegepast. Als de verkregen opbrengst lager is dan €
1,10 wordt het verdeelbare totaalbedrag dat bestemd is voor de berekening van de “Quarté Plus” opbrengst
in de juiste volgorde verkregen door het bedrag van de betalingen van € 1,10 van de inzetten in de onjuiste
volgorde af te trekken van het verdeelbare totaalbedrag “Quarté Plus”. Als de opbrengst in de juiste
volgorde na afloop van deze bewerkingen lager is dan € 1,10 gelden de bepalingen van artikel 19.
b) In het geval bedoeld in paragraaf a) hierboven zijn de bepalingen van de artikels 86.6 en 86.7 hieronder niet
van toepassing.
II. Opbrengsten “Bonus”
1. Normale finish
In het geval van één enkele combinatie waarop de “Bonus” wordt uitbetaald, wordt het verdeelbare
totaalbedrag “Bonus” in verhouding tot het aantal inzetten op de betaalbare combinatie verdeeld, in
voorkomend geval met inbegrip van die voortkomen uit de toepassing van de bepalingen van paragraaf b)
van artikel 86.4 hierboven.
“Dead heat” finish
In het geval van meerdere betaalbare combinaties wordt het totaal van de inzetten op deze diverse
combinaties, in voorkomend geval met inbegrip op die voortkomen uit de toepassing van de bepalingen van
paragraaf b) van artikel 86.4 hierboven afgetrokken van het verdeelbare totaalbedrag “Bonus”. De aldus
bekomen verdeelbare winst wordt in even veel gelijke delen verdeeld als er betaalbare combinaties zijn die
verschillen door de paarden waaruit ze zijn samengesteld; elk van deze delen wordt vervolgens in
verhouding tot het aantal inzetten op elke betaalbare combinatie verdeeld. De aldus bekomen quotiënten,
verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten van elk van de betaalbare combinaties.
3. Minimumopbrengst “Bonus”
a) Als de toepassing van de regels in de paragrafen 1 en 2 hierboven tot een “Bonus” opbrengst van minder
dan € 1,10 leidt, wordt artikel 18 toegepast. Als de verkregen opbrengst lager is dan € 1,10 wordt het
verdeelbare totaalbedrag dat bestemd is voor de berekening van de opbrengsten “Quarté Plus” verkregen
door het bedrag van de betalingen van € 1,10 van de “Bonus” inzetten af te trekken van het volledige,
verdeelbare totaalbedrag. Als de “Quarté” opbrengst in de juiste volgorde of de “Quarté Plus” opbrengst in
de onjuiste volgorde na afloop van deze bewerkingen lager is dan € 1,10 gelden de bepalingen van
2.
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artikel 19.
b) In het geval bedoeld in paragraaf a) hierboven zijn de bepalingen van artikel 86.7 hieronder niet van
toepassing.
Artikel 86.6 –Minimumverhouding van de “Quarté Plus” opbrengsten
a)
In het geval van een normale finish en in het geval van een “dead heat” finish voorzien in paragraaf h) van
artikel 86.3 § I hierboven moet voor elke combinatie van dezelfde vier paarden, de netto-opbrengst die betaald
wordt voor de verwisseling in de juiste volgorde minstens gelijk zijn aan 8 maal de netto-opbrengst die voor
verwisselingen in een onjuiste volgorde wordt betaald. Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan door
toepassing van de regels voor de berekening van de opbrengsten in artikel 86.5 § I hierboven wordt het
volledige verdeelbare totaalbedrag “Quarté Plus” op gelijke wijze onder alle betaalbare verwisselingen verdeeld
door het aantal inzetten op de verwisseling in de juiste volgorde van de coëfficiënt 8 te voorzien en het aantal
inzetten op de verwisseling in een onjuiste volgorde van de coëfficiënt 1 te voorzien; zo verkrijgt men de bruto
basisopbrengst van de verwisselingen van vier paarden in een onjuiste volgorde. De netto-opbrengst die
betaald wordt voor de verwisseling in de juiste volgorde is dan gelijk aan 8 maal de netto basisopbrengst die
voor verwisselingen van dezelfde vier paarden in een onjuiste volgorde wordt betaald.
b)
Bij “dead heat” finishes voorzien in de paragrafen b) en e) van artikel 86.3 § I hierboven moet, voor elke
combinatie van dezelfde vier paarden, de netto-opbrengst die betaald wordt voor de verwisselingen in de juiste
volgorde minstens gelijk zijn aan 2 maal de netto-opbrengst die voor verwisselingen in een onjuiste volgorde
wordt betaald. Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan door toepassing van de regels voor de berekening
van de opbrengsten in artikel 86.5 § I hierboven wordt het volledige verdeelbare totaalbedrag “Quarté Plus” op
gelijke wijze onder alle betaalbare verwisselingen verdeeld door het aantal inzetten op de verwisselingen in de
juiste volgorde van de coëfficiënt 2 te voorzien en het aantal inzetten op de verwisselingen in een onjuiste
volgorde van de coëfficiënt 1 te voorzien; zo verkrijgt men de bruto basisopbrengst van de verwisselingen van
de vier paarden in een onjuiste volgorde. De netto-opbrengst die voor verwisselingen in de juiste volgorde wordt
betaald, is dan gelijk aan 2 maal de netto basisopbrengst die betaald wordt voor verwisselingen van dezelfde
vier paarden in een onjuiste volgorde.
c)
Bij de “dead heat” finish voorzien in paragraaf c) van artikel 86.3 § I hierboven moet de netto-opbrengst die
betaald wordt voor de verwisselingen in de juiste volgorde voor elke combinatie van dezelfde vier paarden
minstens gelijk zijn aan 3 maal de netto-opbrengst die voor verwisselingen in een onjuiste volgorde wordt
betaald. Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan door toepassing van de regels voor de berekening van de
opbrengsten in artikel 86.5 § I hierboven wordt het volledige verdeelbare totaalbedrag “Quarté Plus” op gelijke
wijze onder alle betaalbare verwisselingen verdeeld door het aantal inzetten op de verwisselingen in de juiste
volgorde van de coëfficiënt 3 te voorzien en het aantal inzetten op de verwisselingen in een onjuiste volgorde
van de coëfficiënt 1 te voorzien; zo verkrijgt men de bruto basisopbrengst van de verwisselingen van de vier
paarden in een onjuiste volgorde. De netto-opbrengst die betaald wordt voor verwisselingen in de juiste
volgorde is dan gelijk aan 3 maal de netto basisopbrengst die voor verwisselingen van dezelfde vier paarden in
een onjuiste volgorde betaald wordt.
d)
In de “dead heat” finishes voorzien in de paragrafen d), f) en g) van artikel 86.3 § I hierboven moet de nettoopbrengst die betaald wordt voor verwisselingen in de juiste volgorde voor elke combinatie van vier paarden
minstens gelijk zijn aan 4 maal de netto-opbrengst die voor verwisselingen in een onjuiste volgorde wordt
betaald.
Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan door toepassing van de regels voor de berekening van de
opbrengsten in artikel 86.5 § I hierboven wordt het volledige verdeelbare totaalbedrag “Quarté Plus” op gelijke
wijze onder alle betaalbare verwisselingen verdeeld door het aantal inzetten op de verwisselingen in de juiste
___________________________________________________________________________________________
PAARDENWEDRENNEN IN SAMENWERKING MET PMU FRANKRIJK
WFA
(01/2015)
41.

volgorde van de coëfficiënt 4 te voorzien en het aantal inzetten op de verwisselingen in een onjuiste volgorde
van de coëfficiënt 1 te voorzien; zo verkrijgt men de bruto basisopbrengst van de verwisselingen van vier
paarden in een onjuiste volgorde. De netto-opbrengst die wordt betaald voor verwisselingen in de juiste
volgorde is dan gelijk aan 4 maal de netto basisopbrengst die voor verwisselingen van dezelfde vier paarden in
een onjuiste volgorde wordt betaald.
Artikel 86.7 –Minimumverhouding van de “Bonus” opbrengsten
De netto-opbrengst van “Bonus” of, als er meerdere zijn van eender welke van de netto-opbrengsten van “Bonus”
mag niet hoger zijn dan een vierde van de netto-opbrengst die uitbetaald wordt voor de “Quarté” combinatie in de
onjuiste volgorde, of, als er meerdere zijn, aan een vierde van een van de netto-opbrengsten die op “Quarté”
opbrengsten in de onjuiste volgorde worden uitbetaald. Als aan deze voorwaarde niet voldaan wordt door
toepassing van de berekeningsregels in de 1 van de II van artikel 86.5, worden de opbrengsten opgesteld op de
volgende manier: Het verdeelbare totaalbedrag “Bonus” wordt toegevoegd aan het verdeelbare totaalbedrag
“Quarté” in de onjuiste volgorde en vormt het zo een gemeenschappelijk verdeelbaar totaalbedrag. Het aantal
inzetten op de combinatie “Quarté Plus” in de onjuiste volgorde met de meeste inzetten wordt vermenigvuldigd met
4. Dat cijfer wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal verschillende, betaalbare “Quarté Plus” combinaties
in de onjuiste volgorde. Aan het verkregen getal wordt dat van de inzetten op de “Bonus” combinatie of, als er
meerdere zijn, de “Bonus" combinaties toegevoegd. De verdeling van het verdeelbare totaalbedrag in verhouding
tot het aldus verkregen totaal vormt de unieke bruto “Bonus” opbrengst. De netto-opbrengst die betaald wordt voor
de combinatie “Quarté Plus” in de onjuiste volgorde met de meeste inzetten is dan gelijk aan 4 maal de nettoopbrengst “Bonus”. Het aantal inzetten op deze combinatie “Quarté” in de onjuiste volgorde vermenigvuldigd met 4
maal de bruto “Bonus” opbrengst vormt het verdeelbare totaalbedrag dat bestemd is voor elk van de andere
“Quarté Plus” combinaties in de onjuiste volgorde; op basis daarvan wordt elk van de andere “Quarté Plus”
opbrengsten in de onjuiste volgorde berekend.
Artikel 86.8 -Formules
De wedders kunnen hun “Quarté Plus” weddenschappen registreren in de vorm van unitaire combinaties waarbij
vier vertrekkend verklaarde paarden worden gecombineerd, ofwel in de vorm van zogenaamde “gecombineerde” of
“veld” formules De gecombineerde formules omvatten alle “Quarté Plus” weddenschappen waarbij onderling, vier
per vier, een aantal paarden gecombineerd worden die door de wedder geselecteerd zijn.
a)
De wedder mag elke combinatie van vier paarden uit zijn selectie slechts in een gestipuleerde relatieve
volgorde afsluiten. Als de wedder K paarden selecteert, omvat de overeenkomstige formule, de
zogenaamde”vereenvoudigde formule”:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) “Quarté Plus” weddenschappen.
24

b)

Als hij voor elke combinatie van vier paarden die hij uit zijn selectie koos, de vierentwintig mogelijke
relatieve volgorden van aankomst wenst, omvat de overeenkomstige formule, de zogenaamde”formule in
alle volgorden” met 24 verwisselingen, voor een selectie van K paarden:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) “Quarté Plus” weddenschappen.

c)

De formules “totaal veld van drie paarden” omvatten alle “Quarté Plus” weddenschappen waarbij drie
paarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met alle andere paarden die officieel
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d)

e)

f)

g)

h)

vertrekken. Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van drie
basispaarden”: 24 x (N -3) “Quarté Plus” weddenschappen, in formule in alle volgorden met vierentwintig
verwisselingen en (N -3) “Quarté Plus” weddenschappen in vereenvoudigde formule.
In dat laatste geval moet de wedder de respectieve plaatsen bij aankomst preciseren die de drie
basispaarden van zijn formule moeten innemen.
De formules “gedeeltelijke veld van drie paarden” omvatten alle “Quarté Plus” weddenschappen waarbij
drie basispaarden gecombineerd worden met een selectie van de andere, officieel vertrekkend verklaarde
paarden die de wedder aanduidde. Als deze selectie P paarden bevat, omvat het “gedeeltelijke veld van
drie paarden”: 24 P “Quarté Plus” weddenschappen, in de formule in alle volgorden met vierentwintig
verwisselingen en P “Quarté Plus” weddenschappen in vereenvoudigde formule. In dat laatste geval moet
de wedder de respectieve plaatsen bij aankomst preciseren die de drie basispaarden van zijn formule
moeten innemen.
De formules “totaal veld van twee paarden” omvatten alle “Quarté Plus” weddenschappen waarbij twee
paarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met alle andere officieel vertrekkend verklaard
paarden, twee per twee genomen. Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal
veld van twee basispaarden”: 12 x (N-2) x (N-3) “Quarté Plus” weddenschappen in de formule in alle
volgorden met vierentwintig verwisselingen en (N-2) x (N-3) “Quarté Plus” weddenschappen in
vereenvoudigde formule.
In dat laatste geval moet de wedder de respectieve plaatsen bij aankomst preciseren die de twee
basispaarden van zijn formule zullen innemen, maar hoeft hij de andere paarden niet in een relatieve
volgorde te plaatsen.
De formules “gedeeltelijke veld van twee paarden” omvatten alle “Quarté Plus” weddenschappen waarbij
twee basispaarden gecombineerd worden met een selectie van de andere, officieel vertrekkend
verklaarde paarden, twee per twee genomen, die door de wedder zijn aangeduid. Als deze selectie P
paarden bevat, omvat het “gedeeltelijke veld van twee paarden”: 12 x P x (P-1) “Quarté Plus”
weddenschappen in de formule in alle volgorden met vierentwintig verwisselingen en P x (P-1) “Quarté
Plus” weddenschappen in vereenvoudigde formule. In dat laatste geval moet de wedder bovendien de
respectieve plaatsen bij aankomst preciseren die de twee basispaarden van zijn formule moeten
innemen, maar hoeft hij de paarden van zijn selectie niet in een relatieve volgorde te klasseren. Elke
combinatie van vier paarden bevat immers de twee verwisselingen van paarden die verschillen van de
basispaarden in de twee mogelijke volgorden.
De formules “totaal veld van een paard” omvatten alle “Quarté Plus” weddenschappen waarbij een paard
dat de wedder aanduidde, gecombineerd wordt met alle andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden,
drie per drie genomen.
Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van een basispaard “: 4 x (N-1) x
(N-2) x (N-3) “Quarté Plus” weddenschappen, in de formule in alle volgorden met vierentwintig
verwisselingen en (N-1) x (N-2) x (N-3) “Quarté Plus” weddenschap in vereenvoudigde formule. In dat
laatste geval moet de wedder de plaats bij aankomst preciseren die het basispaard van zijn formule moet
innemen, maar hoeft hij de andere paarden niet in een relatieve volgorde te klasseren.
De formules “gedeeltelijke veld van een paard” omvatten alle “Quarté Plus” weddenschappen waarbij een
basispaard gecombineerd wordt met een selectie van de andere, officieel vertrekkend verklaarde
paarden, drie per drie genomen, die de wedder aanduidde. Als deze selectie P paarden bevat, omvat het
“gedeeltelijke veld van een paard”: 4 x P x (P-1) x (P-2) “Quarté Plus” weddenschappen in de formule in
alle volgorden met vierentwintig verwisselingen en P x (P-1) x (P-2) “Quarté Plus” weddenschappen in
vereenvoudigde formule. In dat laatste geval moet de wedder bovendien de plaats bij aankomst
preciseren die het basispaard van zijn formule moet innemen, maar hoeft hij de paarden van zijn selectie
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i)

i bis)

j)

niet in een relatieve volgorde te klasseren. Elke combinatie van vier paarden bevat immers de zes
verwisselingen van paarden die verschillen van het basispaard in de zes mogelijke volgorden.
De waarden van de formules “totaal veld” van één, twee of drie basispaarden worden bepaald zodra het
aantal vertrekkend verklaarde paarden bekend is. Deze waarden kunnen niet veranderd worden, zelfs als
sommige paarden voor de start van de ren ingetrokken worden.
Als de weddenschappen echter geregistreerd zijn in een registratiepost die aangesloten is op het centrale,
in real time werkende systeem van de Pari mutuel urbain kunnen de waarden voor de formules “totaal
veld” van één, twee of drie basispaarden voor elke ren bepaald worden op basis van het aantal paarden
dat door het officiële programma van de renbaan of de officiële lijst van de Pari mutuel urbain officieel
vertrekkend werden verklaard, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met de paarden die
op het moment dat de weddenschap geregistreerd werd niet vertrekkend zijn verklaard.
Weddenschappen die omvat zitten in de formule die een of meer paarden bevatten die niet aan de ren
hebben deelgenomen, worden volgens de bepalingen van artikel 86.4 i.v.m. niet vertrekkende paarden
behandeld.

Artikel 86.9 -Bijzondere gevallen
a)
Als er in een wedstrijd waarop de “Quarté Plus” weddenschap functioneert geen inzetten zijn op de
verwisseling van de eerste vier paarden die in de juiste volgorde van aankomst geklasseerd zijn, of in geval van
“dead heat” op de verwisseling in de juiste volgorde van aankomst van een van de combinaties van paarden die
op de eerste vier plaatsen geklasseerd zijn, wordt het verdeelbare totaalbedrag dat bij deze verwisseling hoort,
gebruikt om de opbrengst van de verwisselingen van dezelfde paarden in de onjuiste volgorde te bepalen. Als
er geen inzetten zijn op de verwisselingen in de onjuiste volgorde van de vier, als eerste geklasseerde paarden
of in geval van “dead heat” op de verwisselingen in de onjuiste volgorde van een van de combinaties van
paarden die op de eerste vier plaatsen geklasseerd zijn, wordt het verdeelbare totaalbedrag dat bij deze
verwisselingen hoort, gebruikt om de opbrengst van de verwisseling van dezelfde paarden in de juiste volgorde
te bepalen.
Als er bij een “dead heat” geen inzetten zijn op een van de betaalbare combinaties, noch in de juiste volgorde,
noch in de onjuiste volgorde, wordt het verdeelbare totaalbedrag dat bij deze combinatie hoort, in gelijke delen
over de andere betaalbare combinaties verdeeld.
Als er ten slotte geen inzetten zijn op een van de betaalbare combinaties voor de “Quarté Plus” opbrengsten,
noch in de juiste volgorde, noch in een onjuiste volgorde, wordt het volledige verdeelbare totaalbedrag van de
“Quarté Plus” gebruikt om de “Bonus” opbrengsten te berekenen.
b)
Als er in geval van “dead heat” geen inzetten zijn op een van de betaalbare “Bonus” combinaties wordt het
verdeelbare totaalbedrag dat bij deze combinatie hoort, in gelijke verhoudingen toegewezen aan de andere
betaalbare “Bonus”combinaties.
c)
Als er geen enkele inzet is op een van de betaalbare “Bonus” combinaties wordt het volledige verdeelbare
totaalbedrag van de “Quarté Plus” gebruikt om de opbrengsten “Quarté” te berekenen.
d)
Als er geen enkele inzet is op een van de betaalbare “Quarté Plus” combinaties in de juiste volgorde, noch
de “Quarté Plus” in de onjuiste volgorde, noch “Bonus” wordt het volledige verdeelbare totaalbedrag van de
“Quarté Plus” bestemd voor de bepaling van de “Bonus” opbrengsten voor de combinaties met de als eerste,
als tweede en vierde geklasseerde paarden of anders aan de als eerste, derde en vierde geklasseerde
paarden, of ten slotte aan de als tweede, derde en vierde geklasseerde paarden. Bij gebrek aan inzetten op
deze combinaties wordt het volledige verdeelbare totaalbedrag van “Quarté Plus” over alle wedders verdeeld
die combinaties hebben aangeduid met de als eerste en tweede geklasseerde paarden, of anders met de als
eerste en derde geklasseerde paarden, of ten slotte aan de als tweede en derde geklasseerde paarden. Bij
gebrek aan inzetten op deze combinaties worden alle “Quarté Plus” weddenschappen terugbetaald.
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e)

Als een ren bij aankomst slechts drie geklasseerde paarden bevat, wordt het volledige verdeelbare
totaalbedrag van de “Quarté Plus” verdeeld onder alle wedders die een van de combinaties hadden aangeduid
met de drie geklasseerde paarden, ongeacht hun volgorde van aankomst. Bij gebrek aan inzetten op deze
combinaties worden alle “Quarté Plus” weddenschappen terugbetaald. Als een ren bij aankomst minder dan
drie geklasseerde paarden bevat, worden alle “Quarté Plus” weddenschappen terugbetaald.

Artikel 86.10
Vervalt

HOOFDSTUK 13. MULTI WEDDENSCHAP
Artikel 87
Bij sommige wedstrijden die op het officiële programma vermeld zijn, kunnen zogenaamde”MULTI”
weddenschappen worden georganiseerd. Bij een “MULTI” weddenschap worden vier, vijf, zes of zeven paarden van
eenzelfde ren aangeduid zonder dat hun volgorde van aankomst gepreciseerd moet worden. Een “MULTI”
weddenschap is betaalbaar als de vier, of vier van de gekozen paarden de eerste vier plaatsen van de wedstrijd
innemen, ongeacht hun volgorde van klassering bij de aankomst. Als er echter minder dan tien paarden effectief
aan de wedstrijd hebben deelgenomen, worden alle “MULTI” weddenschappen op deze wedstrijd terugbetaald. Elk
paard dat aan de ren deelneemt, wordt apart behandeld voor de bepaling van de betaalbare combinaties, zelfs die
stal vormen.
Artikel 88
De wedders kunnen hun “MULTI” weddenschappen in de vorm van unitaire combinaties registreren: .
 van vier paarden, “MULTI en 4” «MULTI in 4» genoemd; .
 van vijf paarden, “MULTI en 5” «MULTI in 5»genoemd; .
 van zes paarden, “MULTI en 6” «MULTI in 6» genoemd; .
 van zeven paarden, “MULTI en 7” «MULTI in 7» genoemd
Ongeacht het aantal paarden dat de wedder koos, wordt er voor deze wedwijze een en dezelfde minimuminzet
vastgelegd. De wedders kunnen hun “MULTI” weddenschappen volgens de bepalingen van artikel 93-1 hieronder
eveneens in de vorm van zogenaamde “samengestelde” of “veld” formules registreren.
Artikel 89 Vervalt
Artikel 90 -”Dead heat”
Bij de “dead heat” finish zijn dit de betaalbare combinaties:
In het geval van “dead heat” van vier of meer paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, zijn de
betaalbare “MULTI” combinaties alle combinaties van paarden die, vier per vier genomen, als eerste
geklasseerd zijn.
b)
In het geval van “dead heat” van drie op de eerste plaats geklasseerde paarden en van een of meer
paarden op de vierde plaats zijn de betaalbare “MULTI” combinaties de combinaties van de drie op de eerste
plaats geklasseerde paarden met elk van de als vierde geklasseerde paarden
c)
In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van twee of
meer paarden op de derde plaats zijn de betaalbare “MULTI” combinaties de combinaties van de twee paarden
a)
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d)

e)

f)

g)

h)

die op de eerste plaats geklasseerd zijn met de op de derde plaats geklasseerde paarden, twee per twee
genomen.
In het geval van “dead heat” van twee op de eerste plaats geklasseerde paarden, van één enkel als derde
geklasseerd paard en van één of meer op de vierde plaats geklasseerde paarden zijn de betaalbare”MULTI”
combinaties de combinaties van de twee, op de eerste plaats geklasseerde paarden met het als derde
geklasseerde paard en met elk van de als vierde geklasseerde paarden.
In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden op de tweede plaats zijn de betaalbare “MULTI”
combinaties de combinaties van het als eerste geklasseerde paard met elk van de als tweede geklasseerde
paarden, drie per drie genomen.
In het geval van “dead heat” van twee, als tweede geklasseerde paarden en van één of meer als vierde
geklasseerds paarden zijn de betaalbare”MULTI” combinaties de combinaties van het als eerste geklasseerde
paard met de twee, als tweede geklasseerde paarden en met elk van de als vierde geklasseerde paarden.
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn, zijn de
betaalbare “MULTI” combinaties de combinaties van het als eerste geklasseerde paard en van het als tweede
geklasseerde paard met de als derde geklasseerde paarden, twee per twee genomen.
In het geval van “Dead heat” van twee of meer op de vierde plaats geklasseerde paarden zijn de betaalbare
“MULTI” combinaties de combinaties van het als eerste geklasseerde paard, van het als tweede geklasseerde
paard, van het als derde geklasseerde paard met elk van de als vierde geklasseerde paarden.

Artikel 91 -Niet vertrekkende paarden
1
a) De “MULTI” combinaties van vier paarden (MULTI in 4) met één of meer paarden die niet aan
hebben deelgenomen, worden terugbetaald.
b) De “MULTI” combinaties van vijf paarden (MULTI in 5) met twee of meer paarden die niet aan
hebben deelgenomen, worden terugbetaald.
c) De “MULTI” combinaties van zes paarden (MULTI in 6) met drie of meer paarden die niet aan
hebben deelgenomen, worden terugbetaald.
d) De “MULTI” combinaties van zeven paarden (MULTI in 7) met vier of meer paarden die niet aan
hebben deelgenomen, worden terugbetaald.
2

de ren
de ren
de ren
de ren

a) “MULTI” combinaties van vijf paarden (MULTI in 5) met een niet vertrekkend paard worden omgezet in
“MULTI” van vier paarden (MULTI in 4).
b) “MULTI” combinaties van zes paarden (MULTI in 6) met een niet vertrekkend paard worden omgezet in
“MULTI” van vijf paarden (MULTI in 5). “MULTI” combinaties van zes paarden (MULTI in 6) met twee niet
vertrekkende paarden worden omgezet in “MULTI” van vier paarden (MULTI in 4).
c) “MULTI” combinaties van zeven paarden (MULTI in 7) met een niet vertrekkend paard worden omgezet in
“MULTI” van zes paarden (MULTI in 6). “MULTI” combinaties van zeven paarden (MULTI in 7) met twee
niet vertrekkende paarden worden omgezet in “MULTI” van vijf paarden (MULTI in 5). “MULTI”
combinaties van zeven paarden (MULTI in 7) met drie niet vertrekkende paarden worden omgezet in
“MULTI” van vier paarden (MULTI in 4).

Artikel 92 -Berekening van de opbrengsten
1.
Het bedrag van de proportionele afhouding op inzetten en van de terugbetaalde weddenschappen wordt
van het bedrag van de inzetten afgetrokken zodat men het verdeelbare totaalbedrag bekomt. De brutoopbrengsten worden als volgt berekend: Bij de normale finish en bij een “dead heat” finish wordt het
verdeelbare totaalbedrag op gelijke wijze verdeeld onder alle betaalbare “MULTI” combinaties door:
 het aantal betaalbare inzetten in “MULTI in 7” van de coëfficiënt 3 te voorzien;
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het aantal betaalbare inzetten in “MULTI en 6” van de coëfficiënt 7 te voorzien;
het aantal betaalbare inzetten in “MULTI en 5” van de coëfficiënt 21 te voorzien;
het aantal betaalbare inzetten in “MULTI en 4” van de coëfficiënt 105 te voorzien.

Het aldus verkregen quotiënt vormt de bruto basisopbrengst van elke opbrengstcategorie van de
“MULTI” weddenschap, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 93 hieronder.
2.




De netto-opbrengst die voor de “MULTI in 7” combinatie wordt uitbetaald, is dan gelijk aan 3 maal de netto
basisopbrengst.
De netto-opbrengst die voor de “MULTI in 6” combinatie wordt uitbetaald, is dan gelijk aan 7 maal de netto
basisopbrengst.
De netto-opbrengst die voor de “MULTI in 5” combinatie wordt uitbetaald, is dan gelijk aan 21 maal de netto
basisopbrengst.
De netto-opbrengst die voor de “MULTI in 4” combinatie wordt uitbetaald, is dan gelijk aan 105 maal de
netto basisopbrengst.

Artikel 93 -Minimumopbrengst
1.
Als de toepassing van de regels in artikel 92 tot een netto-opbrengst van “MULTI in 7” leidt die lager is dan
€ 1,05 worden de bepalingen van artikel 18 van deze verordening toegepast. Als de verkregen opbrengst nog
steeds lager is dan € 1,05 wordt het verdeelbare totaalbedrag verminderd met het bedrag van de betalingen
van € 1,05 van de “MULTI in 7” combinaties.
2.
De bruto-opbrengsten van de “MULTI in 6”, “MULTI in 5” en “MULTI in 4” combinaties worden als volgt
berekend. Het verdeelbare totaalbedrag, verminderd met de betalingen van € 1,05 van de “MULTI in 7”
combinaties wordt op gelijke wijze verdeeld onder alle betaalbare “MULTI in 6”, “MULTI in 5” en “MULTI in 4”
combinaties door:
 het aantal betaalbare inzetten in “MULTI in 6” van de coëfficiënt 1 te voorzien;
 het aantal betaalbare inzetten in “MULTI in 5” van de coëfficiënt 3 te voorzien;
 het aantal betaalbare inzetten in “MULTI in 4”van de coëfficiënt 15 te voorzien.
Zo verkrijgt men de bruto-opbrengst van de “MULTI in 6” combinatie, onder voorbehoud van paragraaf 3 hierna.
De netto-opbrengst die uitbetaald wordt op “MULTI in 5” combinatie is dan gelijk aan 3 maal de netto-opbrengst
van “MULTI in 6”. De netto-opbrengst die uitbetaald wordt op “MULTI in 4” combinatie is dan gelijk aan 15 maal
de netto-opbrengst van “MULTI in 6”. Als de toepassing van artikel 92 of de hierboven opgesomde regels tot
een netto-opbrengst “MULTI in 6” van minder dan € 1,10 leidt, worden de bepalingen van artikel 18 van deze
verordening toegepast. Als de verkregen opbrengst nog steeds lager ligt dan € 1,10 wordt het verdeelbare
totaalbedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de bepalingen van paragraaf 1 hiervoor, verminderd met het
bedrag van de betalingen van € 1,10 van de “MULTI in 6” combinaties.
3.

De bruto-opbrengsten van de “MULTI in 5” en “MULTI in 4” combinaties worden als volgt berekend: Het
verdeelbare totaalbedrag verminderd met de betalingen van € 1,05 van de “MULTI in 7” combinaties en de
betalingen van € 1,10 van de “MULTI in 6” combinaties wordt op gelijke wijze verdeeld onder alle betaalbare
“MULTI in 5” en “MULTI in 4” combinaties door:
 het aantal betaalbare inzetten in “MULTI in 5” van de coëfficiënt 1 te voorzien;
 het aantal betaalbare inzetten in “MULTI in 4” van de coëfficiënt 5 te voorzien.
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Zo verkrijgt men de bruto-opbrengst van de “MULTI in 5” combinatie onder voorbehoud van paragraaf 4 hierna.
De netto-opbrengst die uitbetaald wordt voor de “MULTI in 4” combinatie is dan gelijk aan 5 maal de nettoopbrengst van “MULTI in 5”.
Als de toepassing van artikel 92 of de hierboven opgesomde regels tot een netto-opbrengst “MULTI in 5” van
minder dan € 1,20 leidt, worden de bepalingen van artikel 18 van deze verordening toegepast. Als de verkregen
opbrengst nog steeds minder is dan € 1,20 wordt het verdeelbare totaalbedrag dat voortvloeit uit de toepassing
van de bepalingen van de paragrafen 1 en 2 hier voor verminderd met het bedrag van de betalingen van € 1,20
van de “MULTI in 5” combinaties.
4.

De bruto opbrengst van de “MULTI in 4” combinatie wordt als volgt berekend: Het verdeelbare totaalbedrag
verminderd met de betalingen van € 1,05 van de “MULTI in 7” combinaties, de betalingen van € 1,10 van de
“MULTI in 6” combinaties en de betalingen van € 1,20 van de “MULTI in 5” combinaties wordt op gelijke wijze
onder alle betaalbare “MULTI in 4” combinaties verdeeld. Zo verkrijgt men de bruto-opbrengst van de “MULTI in
4” combinatie.

Als de toepassing van artikel 92 of de hierboven opgesomde regels tot een netto-opbrengst van “MULTI in 4”
van minder dan € 1,30 leidt, worden de bepalingen van artikel 18 van deze verordening toegepast. Als de
verkregen opbrengst nog steeds minder is dan € 1,30 worden de bepalingen van artikel 19 van deze
verordening toegepast.
Artikel 93-1 -Formules
De wedders kunnen hun “MULTI in 4”, “MULTI in 5”, “MULTI in 6” of “MULTI in 7” weddenschappen in de vorm van
de zogenaamde “totaal veld” of “gedeeltelijk veld” of “gecombineerd” formules registreren.
1)

“MULTI in 4”:
De gecombineerde formules “MULTI in 4” omvatten het geheel van “MULTI in 4” weddenschappen die onder
elkaar 4 per 4 een bepaald aantal paarden combineren die geselecteerd zijn door de wedder. Als de wedder K
paarden selecteert, omvat zijn formule:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) unitaire combinaties “MULTI in 4”
24
a) De formules “veld van drie paarden” in “MULTI in 4” omvatten alle weddenschappen waarbij drie
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van drie basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van drie basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het
“totaal veld van drie basispaarden” (N -3) unitaire “MULTI in 4” combinaties. Als de wedder P paarden
selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van drie basispaarden” P unitaire “MULTI in 4” combinaties.
b) De formules “veld van twee paarden” in “MULTI in 4” omvatten alle weddenschappen waarbij twee
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van twee basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van twee basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het
“totaal veld van twee basispaarden”:
c)
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(N-2) x (N-3) unitaire combinaties “MULTI in 4”
2
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van twee basispaarden”:
P x (P-1) unitaire combinaties “MULTI in 4”.
2
d) De formules “veld van een paard” in “MULTI in 4” omvatten alle weddenschappen waarbij een basispaard
dat de wedder aanduidde, gecombineerd wordt met, ofwel alle andere, officieel vertrekkend verklaarde
paarden (totaal veld van een basispaard), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van
een basispaard). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van een
basispaard “:
(N-1) x (N-2) x (N-3) unitaire combinaties “MULTI in 4”.
6
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van een basispaard:
P x (P-1) x (P-2) unitaire combinaties “MULTI in 4”
6
2)

“MULTI in 5”:
De gecombineerde formules “MULTI in 5” omvatten het geheel van “MULTI in 5” weddenschappen die onder
elkaar 5 per 5 een bepaald aantal paarden combineren die geselecteerd zijn door de wedder. Als de wedder K
paarden selecteert, omvat zijn formule:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) unitaire combinaties “MULTI in 5”
120
a) De formules “veld van vier paarden” in “MULTI in 5” omvatten alle weddenschappen waarbij vier
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere, officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van vier basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van vier basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het
“totaal veld van vier basispaarden” (N -4) unitaire combinaties”MULTI in 5”.
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van vier basispaarden” P unitaire
combinaties”MULTI in 5”.
b) De formules “veld van drie paarden” in “MULTI in 5” omvatten alle weddenschappen waarbij drie
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere, officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van drie basispaarden ), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van drie basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het
“totaal veld van drie basispaarden”:
(N-3) x (N-4) unitaire combinaties “MULTI in 5”
2
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van drie basispaarden”:
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(P x (P-1) unitaire combinaties “MULTI in 5”
2
c) De formules “veld van twee paarden” in “MULTI in 5” omvatten alle weddenschappen waarbij twee
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van twee basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van twee basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het
“totaal veld van twee basispaarden “:
(N-2) x (N-3) x (N-4) unitaire combinaties “MULTI in 5”
6
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van twee basispaarden”:
P x (P-1) x (P-2) unitaire combinaties “MULTI in 5”
6
d) De formules “veld van een paard” in “MULTI in 5” omvatten alle weddenschappen waarbij een basispaard
dat de wedder aanduidde, gecombineerd wordt met, ofwel alle andere officieel vertrekkend verklaarde
paarden (totaal veld van een basispaard), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van
een basispaard). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van een
basispaard”:
(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) unitaire combinaties “MULTI in 5”
24
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van een basispaard”:
P x (P-1) x (P-2) (P-3) unitaire combinaties “MULTI in 5”
24
3)

“MULTI in 6”:
De gecombineerde formules “MULTI in 6” omvatten het geheel van “MULTI in 6” weddenschappen die
onder elkaar 6 per 6 een bepaald aantal paarden combineren die geselecteerd zijn door de wedder. Als de
wedder K paarden selecteert, omvat zijn formule:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) x (K-5) unitaire combinaties “MULTI in 6”
720
a) De formules “veld van vijf paarden” in “MULTI in 6” omvatten alle weddenschappen waarbij vijf
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van vijf basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van vijf basispaarden).
Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van vijf basispaarden” (N -5)
unitaire combinaties “MULTI in 6”. Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van
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vijf basispaarden” P unitaire combinaties “MULTI in 6”.
b) De formules “veld van vier paarden” in “MULTI in 6” omvatten alle weddenschappen waarbij vier
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van vier basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van vier basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het
“totaal veld van vier basispaarden”:
(N-4) x (N-5) unitaire combinaties “MULTI in 6”
2
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van vier basispaarden”:
P x (P-1) unitaire combinaties “MULTI in 6”
2
c) De formules “veld van drie paarden” in “MULTI in 6” omvatten alle weddenschappen waarbij drie
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van drie basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van drie basispaarden).
Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van drie basispaarden”:
(N-3) x (N-4) x (N-5) unitaire combinaties “MULTI in 6”
6
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van drie basispaarden”:
P x (P-1) x (P-2) unitaire combinaties “MULTI in 6”
6
d) De formules “veld van twee paarden” in “MULTI in 6” omvatten alle weddenschappen waarbij twee
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van twee basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van twee basispaarden).
Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van twee basispaarden”:
(N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) unitaire combinaties “MULTI in 6”
24
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van twee basispaarden”:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) unitaire “MULTI in 6” combinaties
24
e) De formules “veld van een paard” in “MULTI in 6” omvatten alle weddenschappen waarbij een basispaard
dat de wedder aanduidde, gecombineerd wordt met, ofwel alle andere officieel vertrekkend verklaarde
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paarden (totaal veld van een basispaard), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van
een basispaard). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van een
basispaard”:
(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) unitaire combinaties “MULTI in 6”
120
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van een basispaard”:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) x (P-4) unitaire combinaties “MULTI in 6”
120
4)

“MULTI in 7”:
De gecombineerde formules “MULTI in 7” omvatten het geheel van “MULTI in 7” weddenschappen die onder
elkaar 7 per 7 een bepaald aantal paarden combineren die geselecteerd zijn door de wedder.
Als de wedder K paarden selecteert, omvat zijn formule:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) x (K-5) (K-6) unitaire combinaties “MULTI in 7”
5040
a) De formules “veld van zes paarden” in “MULTI in 7” omvatten alle weddenschappen waarbij zes
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van zes basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van zes basispaarden).
Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van zes basispaarden” (N -6)
unitaire “MULTI in 7” combinaties. Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van
zes basispaarden” P unitaire “MULTI in 7” combinaties.
b) De formules “veld van vijf paarden” in “MULTI in 7” omvatten alle weddenschappen waarbij vijf
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van vijf basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van vijf basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het
“totaal veld van vijf basispaarden”:
(N-5) x (N-6) unitaire combinaties “MULTI in 7”
2
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van vijf basispaarden”:
P x (P-1) unitaire combinaties “MULTI in 7”
2
c) De formules “veld van vier paarden” in “MULTI in 7” omvatten alle weddenschappen waarbij vier
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van vier basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van vier basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het
“totaal veld van vier basispaarden “:
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(N-4) x (N-5) x (N-6) unitaire combinaties “MULTI in 7”
6
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van vier basispaarden”:
P x (P-1) x (P-2) unitaire combinaties “MULTI en 7”
6
d) De formules “veld van drie paarden” in “MULTI in 7” omvatten alle weddenschappen waarbij drie
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van drie basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van drie basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het
“totaal veld van drie basispaarden”:
(N-3) x (N-4) x (N-5) x (N-6) unitaire combinaties “MULTI en 7”
24
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van drie basispaarden”:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) unitaire combinaties “MULTI en 7”
24
e) De formules “veld van twee paarden” in “MULTI in 7” omvatten alle weddenschappen waarbij twee
basispaarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend
verklaarde paarden (totaal veld van twee basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden
(gedeeltelijk veld van twee basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het
“totaal veld van twee basispaarden”:
(N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) x (N-6) unitaire combinaties “MULTI in 7”
120
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van twee basispaarden”:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) x (P-4) unitaire combinaties “MULTI en 7”
120
f)

De formules “veld van een paard” in “MULTI in 7” omvatten alle weddenschappen waarbij een basispaard
dat de wedder aanduidde, gecombineerd wordt met, ofwel alle andere officieel vertrekkend verklaarde
paarden (totaal veld van een basispaard), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van
een basispaard). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van een
basispaard “:
(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) x (N-6) unitaire combinaties”MULTI in 7”
720
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van een basispaard”:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) x (P-4) x (P-5) unitaire combinaties “MULTI in 7”.
720
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g) De waarden van de formules “totaal veld” van één, twee, drie, vier, vijf, of zes basispaarden worden
bepaald in functie van het aantal paarden dat het officiële programma van de renbaan en de officiële lijst
van De Pari mutuel urbain als vertrekkend verklaarden, waarbij in voorkomend geval op het moment dat de
weddenschap wordt geregistreerd, rekening wordt gehouden met de niet vertrekkende paarden.

Artikel 94 -Bijzondere gevallen
1.
Als er bij een wedstrijd waar de “MULTI” weddenschap functioneert geen enkele inzet is op de combinatie
van de vier als eerste geklasseerde paarden of in geval van “dead heat” op geen enkele van de combinaties
van de paarden die op de eerste vier plaatsen geklasseerd zijn, wordt het verdeelbare totaalbedrag bestemd
voor de combinatie van de als eerste, tweede, derde en vijfde geklasseerde paarden. Bij gebrek aan inzetten
op deze combinatie wordt het verdeelbare totaalbedrag bestemd voor de combinatie van de paarden die als
eerste, tweede, vierde en vijfde geklasseerd zijn; of anders op de combinatie van de als eerste, derde, vierde
en vijfde geklasseerde paarden; of ten slotte op de combinatie van als tweede, derde, vierde en vijfde
geklasseerde paarden. Bij gebrek aan inzetten op die laatste combinatie worden alle “MULTI” weddenschappen
terugbetaald.
2.
Als een ren minder dan vier paarden bevat die bij de aankomst geklasseerd zijn, worden alle “MULTI”
weddenschappen terugbetaald.

HOOFDSTUK 13 BIS.

WEDDENSCHAP MET VIER PAARDEN ZONDER VOLGORDE BINNEN EEN
SELECTIE VAN MAXIMUM ZES PAARDEN, WAARVAN DE COMMERCIËLE NAAM,
WEERHOUDEN DOOR DE PMU, TER KENNIS WORDT GEBRACHT VAN DE
WEDDERS, IN BELGIË GECOMMERCIALISEERD ONDER DE NAAM
« MINI-MULTI »

Artikel 94.1
Bij sommige wedstrijden die op het officiële programma vermeld zijn, kunnen weddenschappen georganiseerd
worden waarbij vier, vijf of zes paarden aangeduid worden zonder dat hun volgorde van aankomst gepreciseerd
moet worden.
Deze weddenschap is betaalbaar als de vier, of vier van de gekozen paarden de eerste vier plaatsen van de
wedstrijd innemen, ongeacht hun volgorde van klassering bij de aankomst. Elk paard dat aan de ren deelneemt,
wordt apart behandeld voor de bepaling van de betaalbare combinaties, zelfs diegene die stal vormen.
Artikel 94.2
De wedders kunnen deze weddenschap in de vorm van unitaire combinaties registreren: .
 van 4 paarden, .
 van 5 paarden, .
 van 6 paarden.
Ongeacht het aantal paarden dat de wedder koos, wordt er voor deze wedwijze een en dezelfde minimuminzet
vastgelegd. De wedders kunnen deze weddenschap volgens de bepalingen van artikel 94-7 hieronder eveneens in
de vorm van zogenaamde “samengestelde” of “veld” formules registreren.
Artikel 94.3 -”Dead heat”
Bij de “dead heat” finish zijn dit de betaalbare combinaties:
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a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

In het geval van “dead heat” van vier of meer paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, zijn de
betaalbare combinaties alle combinaties van paarden die, vier per vier genomen, als eerste geklasseerd zijn.
In het geval van “dead heat” van drie op de eerste plaats geklasseerde paarden en van een of meer
paarden op de vierde plaats zijn de betaalbare combinaties de combinaties van de drie op de eerste plaats
geklasseerde paarden met elk van de als vierde geklasseerde paarden
In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van twee of
meer paarden op de derde plaats zijn de betaalbare combinaties de combinaties van de twee paarden die op
de eerste plaats geklasseerd zijn met de op de derde plaats geklasseerde paarden, twee per twee genomen.
In het geval van “dead heat” van twee op de eerste plaats geklasseerde paarden, van één enkel als derde
geklasseerd paard en van één of meer op de vierde plaats geklasseerde paarden zijn de betaalbare
combinaties de combinaties van de twee op de eerste plaats geklasseerde paarden met het als derde
geklasseerde paard en met elk van de als vierde geklasseerde paarden.
In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden op de tweede plaats zijn de betaalbare combinaties
de combinaties van het als eerste geklasseerde paard met elk van de als tweede geklasseerde paarden, drie
per drie genomen.
In het geval van “dead heat” van twee als tweede geklasseerde paarden en van één of meer als vierde
geklasseerde paarden zijn de betaalbare combinaties de combinaties van het als eerste geklasseerde paard
met de twee als tweede geklasseerde paarden en met elk van de als vierde geklasseerde paarden.
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn, zijn de
betaalbare combinaties de combinaties van het als eerste geklasseerde paard en van het als tweede
geklasseerde paard met de als derde geklasseerde paarden, twee per twee genomen.
In het geval van “dead heat” van twee of meer op de vierde plaats geklasseerde paarden zijn de betaalbare
combinaties de combinaties van het als eerste geklasseerde paard, van het als tweede geklasseerde paard,
van het als derde geklasseerde paard met elk van de als vierde geklasseerde paarden.

Artikel 94.4 -Niet vertrekkende paarden
1.

2.

a) De unitaire combinaties van vier paarden met één of meer paarden die niet aan de ren hebben
deelgenomen, worden terugbetaald.
b) De unitaire combinaties van vijf paarden met twee of meer paarden die niet aan de ren hebben
deelgenomen, worden terugbetaald.
c) De unitaire combinaties van zes paarden met drie of meer paarden die niet aan de ren hebben
deelgenomen, worden terugbetaald.
a) Unitaire combinaties van vijf paarden met een niet vertrekkend paard worden omgezet in unitaire
combinaties van vier paarden.
b) Unitaire combinaties van zes paarden met een niet vertrekkend paard worden omgezet in unitaire
combinaties van vijf paarden. Unitaire combinaties van zes paarden met twee niet vertrekkende paarden
worden omgezet in unitaire combinaties van vier paarden.

Artikel 94.5 -Berekening van de opbrengsten
1)
Het bedrag van de proportionele afhouding op inzetten en van de terugbetaalde weddenschappen wordt
van het bedrag van de inzetten afgetrokken zodat men het verdeelbare totaalbedrag bekomt. De opbrengsten
worden als volgt berekend: Bij de normale finish en bij een “dead heat” finish wordt het aantal inzetten op de
betaalbare combinaties van 4 paarden vermenigvuldigd met vijftien, waaraan het aantal inzetten op de
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betaalbare combinaties van 5 paarden vermenigvuldigd met drie wordt toegevoegd. Aan deze som wordt het
aantal inzetten op de betaalbare combinaties van 6 paarden toegevoegd.
De verdeling van het verdeelbare totaalbedrag in verhouding tot het aldus verkregen totaal vormt de brutoopbrengst van de betaalbare combinaties van 6 paarden. Indien de verkregen bruto-opbrengst gelijk is aan of
groter is dan € 1,05, is de netto-opbrengst dat betaald wordt aan de betaalbare combinaties van 5 paarden
gelijk aan drie maal de netto-opbrengst van de betaalbare combinaties van 6 paarden en is de netto-opbrengst
dat betaald wordt aan de betaalbare combinaties van 4 paarden gelijk aan vijftien maal de netto-opbrengst van
de betaalbare combinaties van 6 paarden. Als de verkregen bruto-opbrengst van de betaalbare combinaties
van 6 paarden lager is dan € 1,05 worden de opbrengsten berekend volgens de bepalingen van artikel 94.6
hieronder.
Artikel 94.6 -Minimumopbrengsten
1. Als de toepassing van de regels in artikel 94.5 hierboven leidt tot een bruto-opbrengst van de betaalbare
combinaties van 6 paarden die lager is dan € 1,05 wordt het verdeelbare totaalbedrag verminderd met het
bedrag van de betalingen aan € 1,05 voor de inzetten op de betaalbare combinaties van 6 paarden.
2. De bruto-opbrengsten van de betaalbare combinaties van 5 paarden en van de betaalbare combinaties van
4 paarden worden dan als volgt berekend. Het aantal inzetten op de betaalbare combinaties van 4 paarden
wordt vermenigvuldigd met vijf. Aan dit product wordt het aantal inzetten op de betaalbare combinaties van
5 paarden toegevoegd. De verdeling van het verdeelbare totaalbedrag, verminderd met de betalingen aan €
1,05 voor de inzetten op de betaalbare combinaties van 6 paarden, in verhouding tot het aldus verkregen
totaal vormt de bruto-opbrengst van de betaalbare combinaties van 5 paarden. Indien de verkregen brutoopbrengst gelijk is aan of groter is dan € 1,10, is de netto-opbrengst dat betaald wordt aan de betaalbare
combinaties van 4 paarden gelijk aan vijf maal de netto-opbrengst van de betaalbare combinaties van 5
paarden.
3. Als de toepassing van de bepalingen van paragraaf 2 hierboven leidt tot een bruto-opbrengst van de
betaalbare combinatie van 5 paarden van minder dan € 1,10 wordt het verkregen verdeelbare totaalbedrag
na toepassing van paragraaf 1 hierboven verminderd met het bedrag van de betalingen aan € 1,10 voor de
inzetten op de betaalbare combinaties van 5 paarden.
4. De bruto-opbrengsten van de betaalbare combinaties van 4 paarden worden dan als volgt berekend. Het
verdeelbare totaalbedrag verminderd met de betalingen aan € 1,05 voor de inzetten op de betaalbare
combinaties van 6 paarden en met de betalingen aan € 1,10 voor de inzetten op de betaalbare combinaties
van 5 paarden, wordt op gelijke wijze verdeeld onder alle betaalbare combinaties van 4 paarden.
Zo verkrijgt men de bruto-opbrengst van de betaalbare combinaties van 4 paarden. Indien de verkregen
bruto-opbrengst kleiner is dan € 1,15, worden de bepalingen van artikel 18 van deze verordening
toegepast. Als hierna de verkregen opbrengst voor 4 paarden nog steeds kleiner is dan € 1,15 worden de
bepalingen van artikel 19 van deze verordening toegepast.
Artikel 94-7 -Formules
1)
Selectie van 4 paarden:
De wedders kunnen hun selecties van 4 paarden hetzij in de vorm van unitaire combinaties waarbij ze 4
paarden combineren die als vertrekker werden verklaard, hetzij in de vorm van zogenaamde “gecombineerde”
of “veld” formules registreren.
a) De gecombineerde formules omvatten het geheel van de weddenschappen die onder elkaar 4 per 4 een
bepaald aantal paarden combineren die geselecteerd zijn door de wedder. Als de wedder K paarden
selecteert, omvat zijn formule:
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K x (K-1) x (K-2) x (K-3) unitaire combinaties van 4 paarden
24
b) De formules “veld van drie paarden” omvatten alle weddenschappen waarbij de drie basispaarden die de
wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend verklaarde paarden
(totaal veld van drie basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van drie
basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van drie
basispaarden” (N -3) unitaire combinaties van 4 paarden. Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het
“gedeeltelijk veld van drie basispaarden” P unitaire combinaties van 4 paarden.
c) De formules “veld van twee paarden” omvatten alle weddenschappen waarbij de twee basispaarden die de
wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend verklaarde paarden
(totaal veld van twee basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van twee
basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van twee
basispaarden”:
(N-2) x (N-3) unitaire combinaties van 4 paarden
2
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van twee basispaarden”:
P x (P-1) unitaire combinaties van 4 paarden
2
d) De formules “veld van een paard” omvatten alle weddenschappen waarbij het basispaard dat de wedder
aanduidde, gecombineerd wordt met, ofwel alle andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden (totaal
veld van een basispaard), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van een basispaard).
Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van een basispaard “:
(N-1) x (N-2) x (N-3) unitaire combinaties van 4 paarden
6
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van een basispaard:
P x (P-1) x (P-2) unitaire combinaties van 4 paarden
6
2.

Selectie van 5 paarden:
De wedders kunnen hun selecties van 5 paarden hetzij in de vorm van unitaire combinaties waarbij ze 5
paarden combineren die als vertrekker werden verklaard, hetzij in de vorm van zogenaamde “gecombineerde”
of “veld” formules registreren.
a) De gecombineerde formules omvatten het geheel van weddenschappen die onder elkaar 5 per 5 een
bepaald aantal paarden combineren die geselecteerd zijn door de wedder. Als de wedder K paarden
selecteert, omvat zijn formule:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) unitaire combinaties van 5 paarden
120

___________________________________________________________________________________________
PAARDENWEDRENNEN IN SAMENWERKING MET PMU FRANKRIJK
WFA
(01/2015)
57.

b) De formules “veld van vier paarden” in omvatten alle weddenschappen waarbij de vier basispaarden die de
wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden
(totaal veld van vier basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van vier
basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van vier
basispaarden” (N -4) unitaire combinaties van 5 paarden. Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het
“gedeeltelijk veld van vier basispaarden” P unitaire combinaties van 5 paarden.
c) De formules “veld van drie paarden” in omvatten alle weddenschappen waarbij de drie basispaarden die de
wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden
(totaal veld van drie basispaarden ), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van drie
basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van drie
basispaarden”:
(N-3) x (N-4) unitaire combinaties van 5 paarden
2
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van drie basispaarden”:
P x (P-1) unitaire combinaties van 5 paarden
2
d) De formules “veld van twee paarden” in omvatten alle weddenschappen waarbij de twee basispaarden die
de wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend verklaarde
paarden (totaal veld van twee basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld
van twee basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van twee
basispaarden “:
(N-2) x (N-3) x (N-4) unitaire combinaties van 5 paarden
6
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van twee basispaarden”:
P x (P-1) x (P-2) unitaire combinaties van 5 paarden
6
e) De formules “veld van een paard” in “MULTI in 5” omvatten alle weddenschappen waarbij een basispaard
dat de wedder aanduidde, gecombineerd wordt met, ofwel alle andere officieel vertrekkend verklaarde
paarden (totaal veld van een basispaard), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van
een basispaard). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van een
basispaard”:
(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) unitaire combinaties van 5 paarden
24
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van een basispaard”:
P x (P-1) x (P-2) (P-3) unitaire combinaties van 5 paarden
24
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3)

Selectie van 6 paarden:
De wedders kunnen hun selecties van 6 paarden hetzij in de vorm van unitaire combinaties waarbij ze 6
paarden combineren die als vertrekker werden verklaard, hetzij in de vorm van zogenaamde “gecombineerde”
of “veld” formules registreren.
a) De gecombineerde formules omvatten het geheel van weddenschappen die onder elkaar 6 per 6 een
bepaald aantal paarden combineren die geselecteerd zijn door de wedder.
Als de wedder K paarden selecteert, omvat zijn formule:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) x (K-5) unitaire combinaties van 6 paarden
720
b) De formules “veld van vijf paarden” omvatten alle weddenschappen waarbij de vijf basispaarden die de
wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend verklaarde paarden
(totaal veld van vijf basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van vijf
basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van vijf
basispaarden” (N -5) unitaire combinaties van 6 paarden. Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het
“gedeeltelijk veld van vijf basispaarden” P unitaire combinaties van 6 paarden.
c) De formules “veld van vier paarden” omvatten alle weddenschappen waarbij de vier basispaarden die de
wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend verklaarde paarden
(totaal veld van vier basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van vier
basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van vier
basispaarden”:
(N-4) x (N-5) unitaire combinaties van 6 paarden
2
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van vier basispaarden”:
P x (P-1) unitaire combinaties van 6 paarden
2
d) De formules “veld van drie paarden” omvatten alle weddenschappen waarbij de drie basispaarden die de
wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend verklaarde paarden
(totaal veld van drie basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van drie
basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van drie
basispaarden”:
(N-3) x (N-4) x (N-5) unitaire combinaties van 6 paarden
6
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van drie basispaarden”:
P x (P-1) x (P-2) unitaire combinaties van 6 paarden
6
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e) De formules “veld van twee paarden” omvatten alle weddenschappen waarbij de twee basispaarden die de
wedder aanduidde, gecombineerd worden met, ofwel alle andere officieel vertrekkend verklaarde paarden
(totaal veld van twee basispaarden), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van twee
basispaarden). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van twee
basispaarden”:
(N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) unitaire combinaties van 6 paarden
24
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van twee basispaarden”:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) unitaire combinaties van 6 paarden
24
f)

De formules “veld van een paard” in “MULTI in 6” omvatten alle weddenschappen waarbij een basispaard
dat de wedder aanduidde, gecombineerd wordt met, ofwel alle andere officieel vertrekkend verklaarde
paarden (totaal veld van een basispaard), ofwel met een selectie van deze paarden (gedeeltelijk veld van
een basispaard). Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van een
basispaard”:
(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) unitaire combinaties van 6 paarden
120
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van een basispaard”:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) x (P-4) unitaire combinaties van 6 paarden
120

Artikel 94.8 -Bijzondere gevallen
1. Als er bij een wedstrijd waar deze weddenschap functioneert geen enkele inzet is op de combinatie van de
vier als eerste geklasseerde paarden of in geval van “dead heat” op geen enkele van de combinaties van
de paarden die op de eerste vier plaatsen geklasseerd zijn, wordt het verdeelbare totaalbedrag van deze
weddenschap voorbehouden om een “Tirelire” (pot) te vormen. Het bedrag van de “Tirelire” (pot) dat
gevormd wordt volgens bovenstaande bepalingen wordt toegevoegd aan het te verdelen totaalbedrag van
de eerste weddenschap van dezelfde soort die de volgende dag georganiseerd wordt op de eerste ren
waarop deze weddenschap wordt aangeboden.
2. Als een ren minder dan vier paarden bevat die bij de aankomst geklasseerd zijn, worden alle in dit
hoofdstuk behandelde weddenschappen terugbetaald.

HOOFDSTUK 14. QUINTÉ PLUS WEDDENSCHAP
Artikel 95.1
1)
Bij sommige wedstrijden die op het officiële programma zijn aangeduid, kunnen zogenaamde “Quinté Plus”
weddenschappen worden georganiseerd. Bij een “Quinté Plus” weddenschap worden vijf paarden van
eenzelfde ren aangeduid en hun volgorde van klassering bij aankomst gepreciseerd. Een “Quinté Plus”
weddenschap is betaalbaar als ten minste drie van de vijf gekozen paarden de eerste drie plaatsen van de
wedstrijd innemen, behoudens het geval voorzien in paragraaf c) 2. hieronder.
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a) Ze geeft aanleiding tot een zogenaamde “Quinté Plus in de juiste volgorde” opbrengst als de vijf gekozen
paarden de eerste vijf plaatsen innemen en als de volgorde die de wedder voor de vijf aangeduide paarden
stipuleerde, overeenstemt met de klassementvolgorde van de paarden bij aankomst van de wedstrijd;
b) Ze geeft aanleiding tot een zogenaamde “Quinté Plus in de onjuiste volgorde” opbrengst of basisopbrengst
als de volgorde die de wedder voor de vijf aangeduide paarden stipuleerde verschilt van de
klassementvolgorde van de paarden bij aankomst van de wedstrijd;
c) Bovendien geven alle combinaties van vijf paarden waarin vier paarden op de eerste vijf plaatsen van de
wedstrijd geklasseerd zijn, ongeacht de relatieve volgorde van aankomst die de wedder voor deze vier
paarden stipuleerde, en een paard dat in een hogere rang dan de vijfde is geklasseerd, behoudens de
gevallen voorzien in artikel 95.9, recht op een opbrengst:
1.
“Bonus 4” als deze vier paarden zich op de eerste vier plaatsen van de wedstrijd klasseerden;
2.
“Bonus 4 op 5” als één van deze vier paarden zich op de vijfde plaats klasseerde;
d) Zo geven ook alle combinaties van vijf paarden met drie paarden die op de eerste drie plaatsen van de
wedstrijd geklasseerd zijn, ongeacht de relatieve volgorde van aankomst die de wedder voor deze drie
paarden stipuleerde, en twee paarden die beiden op hogere rangen dan de vijfde geklasseerd zijn, recht op
een zogenaamde “Bonus 3” opbrengst, behoudens de gevallen voorzien in artikel 95.9. Elk paard dat aan
de ren deelneemt, wordt apart behandeld voor de bepaling van de betaalbare combinaties.
2)
Een “Plusnr.” van 0001 tot 3000 dat willekeurig bepaald is door het centrale systeem van de Pari mutuel
urbain wordt bij de registratie van de weddenschap die de wedder aanging toegekend aan elke unitaire
combinatie of “Quinté Plus” formule, in de zin van artikel 95.8.
I.

Quinté plus weddenschap met “Tirelire «pot»”
Na de bevestigde start van de ren die de “Quinté Plus” ondersteunt, selecteert het centrale systeem van de Pari
mutuel urbain willekeurig één enkel nummer van 0001 tot en met 3000 dat “winnend Plusnummer” wordt
genoemd. Als een “Quinté Plus” combinatie die recht geeft op een zogenaamde “in de juiste volgorde”
opbrengst, bedoeld in artikel 95.1 a) het “Winnend Plusnummer” bevat, geeft ze eveneens aanleiding tot de
betaling van een “Tirelire «pot»” opbrengst volgens de modaliteiten van artikel 95.9.4.1.) hieronder.

II.

a) Als een “Quinté Plus” weddenschap de combinatie bedoeld in artikel 95.1.1 b) en het “winnend
Plusnummer” bevat, geeft ze recht op tien maal de opbrengst in de onjuiste volgorde of de basisopbrengst.
b) Als een “Quinté Plus” weddenschap de combinatie bedoeld in artikel 95.1.1 c) 1.en het “winnend
Plusnummer” bevat, geeft ze recht op tien maal de “Bonus 4” opbrengst.
c) Als een “Quinté Plus” weddenschap de combinatie bedoeld in artikel 95.1.1 c) 2. en het “winnend
Plusnummer” bevat, geeft ze recht op tien maal de “Bonus 4 op 5” opbrengst.
d) Als een “Quinté Plus” weddenschap de combinatie bedoeld in artikel 95.1.1 d) en het “winnend
Plusnummer” bevat, geeft ze recht op tien maal de “Bonus 3” opbrengst.
e) Als de weddenschap die de wedder afsloot na toepassing van artikel 95.4 II hieronder een of meer niet
vertrekkende paarden bevat, worden de termen “Bonus 4 opbrengst”, “Bonus 4 op 5 opbrengst” en “Bonus
3 opbrengst” bedoeld in de paragrafen c) 1., c)2. en d) hierboven verstaan in de zin van het totaal van de
“Bonus 4”, “Bonus 4 op 5” en “Bonus 3” opbrengsten die voortvloeien uit de toepassing van artikel 95.4 I
hieronder.

Artikel 95.2
Vervalt
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Artikel 95.3
1) Bij een “dead heat” finish wordt op de volgende combinaties een “Quinté Plusopbrengs uitbetaald:
a) In het geval van “dead heat” van vijf of meer paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, zijn de
betaalbare combinaties van een “Quinté Plus” opbrengst alle combinaties van paarden die vijf per vijf
genomen als eerste geklasseerd zijn. Voor elke combinatie is er een unieke opbrengst voor de honderd
twintig mogelijke klassementvolgorden van de vijf paarden in dezelfde combinatie.
b) In het geval van “dead heat” van vier paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en één of meer
paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn de combinaties waarop een “Quinté Plus” opbrengst
wordt uitbetaald, de combinaties van vier paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met één van de
als vijfde geklasseerde paarden. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de vierentwintig
verwisselingen waarin de als eerste geklasseerde paarden op de eerste vier plaatsen werden aangeduid.
Voor elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de zesennegentig verwisselingen waarin eender welk van
de als eerste geklasseerde paarden op de vijfde plaats is aangeduid.
c) In het geval van “dead heat” van drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van twee of meer
paarden op de vierde plaats zijn alle combinaties waarop een “Quinté Plus” opbrengst wordt uitbetaald, de
combinaties van de drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met twee van de paarden die op
de vierde plaats geklasseerd zijn. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de twaalf verwisselingen
waarin de drie als eerste geklasseerde paarden op de eerste drie plaatsen zijn aangeduid en twee van de
paarden die als vierde geklasseerd waren op de vierde en vijfde plaats zijn aangeduid. Voor elke
combinatie bevat de onjuiste volgorde de honderd en acht verwisselingen waarin eender welk van de als
eerste geklasseerde paarden op de vierde of vijfde plaats is aangeduid.
d) In het geval van “dead heat” van drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, van één enkel paard
dat op de vierde plaats geklasseerd is en één of meer paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn
de combinaties waarop een “Quinté Plus” opbrengst wordt uitbetaald, de combinaties van de drie paarden
die op de eerste plaats geklasseerd zijn met het paard dat op de vierde plaats geklasseerd is en met een
van de paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de
zes verwisselingen waarin de als eerste geklasseerde paarden op de eerste drie plaatsen zijn aangeduid
en het als vierde geklasseerde paard op de vierde plaats is aangeduid. Voor elke combinatie bevat de
onjuiste volgorde de honderd veertien verwisselingen waarin eender welk van de als eerste geklasseerde
paarden op de vierde of vijfde plaats is aangeduid of waarin het als vierde geklasseerde paard op de vijfde
plaats is aangeduid.
e) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van drie of meer
paarden op de derde plaats zijn de combinaties waarop een “Quinté Plus” opbrengst wordt uitbetaald, de
combinaties van de twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met drie paarden die op de
derde plaats geklasseerd zijn. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de twaalf verwisselingen
waarin de twee als eerste geklasseerde paarden op de eerste twee plaatsen zijn aangeduid en drie van de
paarden die als derde geklasseerd waren op de derde, vierde en vijfde plaats zijn aangeduid. Voor elke
combinatie bevat de onjuiste volgorde de honderd en acht verwisselingen waarin een van de als eerste
geklasseerde paarden op de derde, vierde of vijfde plaats is aangeduid.

___________________________________________________________________________________________
PAARDENWEDRENNEN IN SAMENWERKING MET PMU FRANKRIJK
WFA
(01/2015)
62.

In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats zijn geklasseerd, van twee paarden
die op de derde plaats zijn geklasseerd en van één of meer paarden die op de vijfde plaats zijn
geklasseerd, zijn de combinaties waarop een “Quinté Plus” opbrengst wordt uitbetaald, de combinaties van
de twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met de twee paarden die op de derde plaats
geklasseerd zijn en met één van de paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn. Voor elke combinatie
bevat de juiste volgorde de vier verwisselingen waarin de als eerste geklasseerde paarden op de eerste
twee plaatsen zijn aangeduid en de als derde geklasseerde paarden op de derde en de vierde plaats zijn
aangeduid. Voor elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de honderd zestien verwisselingen waarin één
van de als eerste geklasseerde paarden op de derde, vierde of vijfde plaats is aangeduid, of waarin één
van de als derde geklasseerde paarden op de eerste, tweede, of op de vijfde plaats is aangeduid.
g) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, van één paard dat
op de derde plaats geklasseerd is en van twee of meer paarden die op de vierde plaats geklasseerd zijn,
zijn de combinaties waarop een “Quinté Plus” opbrengst wordt uitbetaald, de combinaties van de twee
paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met het op de derde plaats geklasseerde paard en met
twee van de paarden die op de vierde plaats geklasseerd zijn. Voor elke combinatie bevat de juiste
volgorde de vier verwisselingen waarin de als eerste geklasseerde paarden op de eerste twee plaatsen zijn
aangeduid en twee van de paarden die als vierde geklasseerd waren op de vierde en vijfde plaats zijn
aangeduid. Voor elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de honderd zestien verwisselingen waarin één
van de als eerste geklasseerde paarden op de derde, vierde of vijfde plaats is aangeduid, of waarin een
van de als vierde geklasseerde paarden op de eerste, tweede, of op de derde plaats is aangeduid.
h) In het geval van “dead heat” van twee, op de eerste plaats geklasseerde paarden, van één op de derde
plaats geklasseerd paard, van één op de vierde plaats geklasseerd paard en van één of meer paarden die
op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn de combinaties waarop een “Quinté Plus” opbrengst wordt
uitbetaald, de combinaties van de twee, op de eerste plaats geklasseerde paarden met de paarden die op
de derde en op de vierde plaats geklasseerd zijn en met één van de als vijfde geklasseerde paarden. Voor
elke combinatie bevat de juiste volgorde de twee verwisselingen waarin de twee, als eerste geklasseerde
paarden op de eerste twee plaatsen aangeduid zijn, het als derde geklasseerde paard op de derde plaats is
aangeduid, het als vierde geklasseerde paard op de vierde plaats is aangeduid en het als vijfde
geklasseerde paard op de vijfde plaats. Voor elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de honderd
achttien verwisselingen waarin eender welk van de als eerste geklasseerde paarden op de derde, vierde of
vijfde plaats is aangeduid, of waarin een van de drie andere paarden in een andere rang is aangeduid dan
die met zijn plaats bij aankomst overeenkomt.
i) In het geval van “dead heat” van vier of meer paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn, zijn de
combinaties waarop een “Quinté Plus” opbrengst wordt uitbetaald, de combinaties van het als eerste
geklasseerde paard met vier van de als tweede geklasseerde paarden. Voor elke combinatie bevat de
juiste volgorde de vierentwintig verwisselingen waarin het als eerste geklasseerde paard op de eerste
plaats werd aangeduid. Voor elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de zesennegentig verwisselingen
waarin het als eerste geklasseerde paard niet op de eerste plaats is aangeduid.
j) In het geval van “dead heat” van drie paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn en één of meer
paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn de combinaties waarop een “Quinté Plus” opbrengst
wordt uitbetaald, de combinaties van het als eerste geklasseerde paard met de drie, als tweede
geklasseerde paarden en met één van de als vijfde geklasseerde paarden. Voor elke combinatie bevat de
juiste volgorde de zes verwisselingen waarin het als eerste geklasseerde paard op de eerste plaats is
aangeduid, en eender welk van de als vijfde geklasseerde paarden op de vijfde plaats is aangeduid. Voor
elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de honderd veertien verwisselingen waarin het als eerste
f)

___________________________________________________________________________________________
PAARDENWEDRENNEN IN SAMENWERKING MET PMU FRANKRIJK
WFA
(01/2015)
63.

k)

l)

m)

n)

o)

geklasseerde paard of eender welk van de als vijfde geklasseerde paarden op een klassementrang is
aangeduid die verschilt van degene die overeenstemt met zijn plaats bij aankomst.
In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn en van twee of
meer paarden die op de vierde plaats geklasseerd zijn, zijn de combinaties waarop een “Quinté Plus”
opbrengst wordt uitbetaald, de combinaties van het als eerste geklasseerde paard met de twee, als tweede
geklasseerde paarden en met twee van de als vierde geklasseerde paarden. Voor elke combinatie bevat de
juiste volgorde de vier verwisselingen waarin de twee als tweede geklasseerde paarden op de tweede en
de derde plaats zijn aangeduid en de als vierde geklasseerde paarden op de vierde en vijfde plaats zijn
aangeduid. Voor elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de honderd zestien verwisselingen waarin het
als eerste geklasseerde paard op de tweede, derde, vierde of vijfde plaats is aangeduid, of waarin een van
de als tweede geklasseerde paarden op de eerste, vierde, of op de vijfde plaats is aangeduid.
In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn, van één paard op
de vierde plaats en van één of meer paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn de combinaties
waarop een “Quinté Plus” opbrengst wordt uitbetaald, de combinaties van het als eerste geklasseerde
paard met de twee, als tweede geklasseerde paarden, met het als vierde geklasseerde paard en met één
van de als vijfde geklasseerde paarden.
Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de twee verwisselingen waarin het als eerste geklasseerde
paard op de eerste plaats is aangeduid, het als vierde geklasseerde paard op de vierde plaats is aangeduid
en eender welk van de als vijfde geklasseerde paarden op de vijfde plaats is aangeduid. Voor elke
combinatie bevat de onjuiste volgorde de honderd achttien verwisselingen waarin het als eerste
geklasseerde paard, het als vierde geklasseerde paard of het als vijfde geklasseerde paard op een
klassementrang is aangeduid die verschilt van degene die overeenstemt met zijn plaats bij aankomst.
In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn, zijn de
combinaties waarop een “Quinté Plus” opbrengst wordt uitbetaald, de combinaties van het als eerste
geklasseerde paard en van het als tweede geklasseerde paard met drie van de als derde geklasseerde
paarden. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de zes verwisselingen waarin het als eerste
geklasseerde paard op de eerste plaats is aangeduid, en het als tweede geklasseerde paard op de tweede
plaats is aangeduid. Voor elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de honderd veertien verwisselingen
waarin het als eerste geklasseerde paard of het als tweede geklasseerde paard in een klassementrang is
aangeduid die verschilt van degene die overeenstemt met zijn plaats bij aankomst.
In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn en één of meer
paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn de combinaties waarop een “Quinté Plus” opbrengst
wordt uitbetaald, de combinaties van het als eerste geklasseerde paard met het als tweede geklasseerde
paard, met de twee, als derde geklasseerde paarden en met één van de als vijfde geklasseerde paarden.
Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de twee verwisselingen waarin het als eerste geklasseerde
paard op de eerste plaats is aangeduid, het als tweede geklasseerde paard op de tweede plaats is
aangeduid en het als vijfde geklasseerde paard op de vijfde plaats is aangeduid. Voor elke combinatie
bevat de onjuiste volgorde de honderd achttien verwisselingen waarin de als eerste, tweede of vijfde
geklasseerde paarden in een klassementrang zijn aangeduid die verschilt van degene die overeenstemt
met hun plaats bij aankomst.
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de vierde plaats zijn de combinaties waarop een
“Quinté Plus” opbrengst wordt uitbetaald, de combinaties van het als eerste geklasseerde paard, van het
als tweede geklasseerde paard, van het als derde geklasseerde paard met twee van de als vierde
geklasseerde paarden. Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de twee verwisselingen waarin het als
eerste geklasseerde paard op de eerste plaats is aangeduid, het als tweede geklasseerde paard op de
tweede plaats is aangeduid en het als derde geklasseerde paard op de derde plaats is aangeduid. Voor
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elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de honderd achttien verwisselingen waarin de als eerste,
tweede of derde geklasseerde paarden in een klassementrang zijn aangeduid die verschilt van degene die
overeenstemt met hun plaats bij aankomst.
p) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn de
combinaties waarop een “Quinté Plus” opbrengst wordt uitbetaald, de combinaties van het als eerste
geklasseerde paard, van het als tweede geklasseerde paard, van het als derde geklasseerde paard en van
het als vierde geklasseerde paard met één van de als vijfde geklasseerde paarden. Voor elke combinatie
bevat de juiste volgorde de aanduiding van de eerste vier paarden op hun respectieve plaats bij aankomst.
Voor elke combinatie bevat de onjuiste volgorde de honderd negentien verwisselingen waarin de één van
de vijf paarden in een klassementrang is aangeduid die verschilt van degene die overeenstemt met zijn
plaats bij aankomst.
2) Bij een “dead heat” finish wordt voor de volgende combinaties een “Bonus 4” opbrengst uitbetaald,
behoudens het geval voorzien in artikel 95.9.
a) In het geval van “dead heat” van vier of meer paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, wordt er
een “Bonus 4” opbrengst uitbetaald op de combinaties met de als eerste geklasseerde paarden, vier per
vier genomen en een paard dat in een hogere rang dan de vijfde is geklasseerd.
b) In het geval van “dead heat” van drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van één of meer
paarden op de vierde plaats, wordt er een “Bonus 4” opbrengst uitbetaald op de combinaties met drie
paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, één van de als vierde geklasseerde paarden en een
paard dat in een hogere rang dan de vijfde is geklasseerd.
c) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van twee of
meer paarden op de derde plaats, wordt er een “Bonus 4” opbrengst uitbetaald op de combinaties met de
twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, twee van de paarden die op de derde plaats
geklasseerd zijn en een paard dat in een hogere rang dan de vijfde is geklasseerd.
d) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, van één enkel
paard op de derde en één of meer paarden die op de vierde plaats geklasseerd zijn, wordt er een “Bonus 4”
opbrengst uitbetaald op de combinaties met de twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, het
als derde geklasseerde paard, één van de als vierde geklasseerde paarden en een paard dat in een hogere
rang dan de vijfde is geklasseerd.
e) In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn, wordt er
een “Bonus 4” opbrengst uitbetaald op de combinaties met het als eerste geklasseerde paard, drie van de
als tweede geklasseerde paarden en een paard dat in een hogere rang dan de vijfde is geklasseerd.
f) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn en van één of
meer als vierde geklasseerde paarden wordt er een “Bonus 4” opbrengst uitbetaald op de combinaties met
het als eerste geklasseerde paard, de twee als tweede geklasseerde paarden, één van de als vierde
geklasseerde paarden en een paard dat in een hogere rang dan de vijfde is geklasseerd.
g) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn, wordt er
een “Bonus 4” opbrengst uitbetaald op de combinaties met het als eerste geklasseerde paard, het als
tweede geklasseerde paard, twee van de als derde geklasseerde paarden, twee per twee genomen en een
paard dat in een hogere rang dan de vijfde is geklasseerd.
h) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de vierde plaats geklasseerd zijn, wordt er
een “Bonus 4” opbrengst uitbetaald op de combinaties met het als eerste geklasseerde paard, het als
tweede geklasseerde paard, het als derde geklasseerde paard, één van de als vierde geklasseerde
paarden en een paard dat in een hogere rang dan de vijfde is geklasseerd.
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i)

In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, wordt er
een “Bonus 4” opbrengst uitbetaald op de combinaties met het als eerste geklasseerde paard, het als
tweede geklasseerde paard, het als derde geklasseerde paard, één van de als vierde geklasseerde
paarden en een paard dat in een hogere rang dan de vijfde is geklasseerd.

3) Bij een “dead heat” finish wordt op de volgende combinaties een “Bonus 4 op 5” opbrengst uitbetaald,
behoudens het geval voorzien in artikel 95.9.
a) In het geval van “dead heat” van vier paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van één of meer
paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, wordt er een “4 op 5 Bonus” opbrengst uitbetaald op de
combinaties van drie van de als eerste geklasseerde paarden, met twee van de als vijfde geklasseerde
paarden, of combinaties van drie van de als eerste geklasseerde paarden met één van de als vijfde
geklasseerde paarden en met een paard dat in een hogere rang dan de vijfde is geklasseerd.
b) in het geval van “dead heat” van drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van twee of meer
paarden op de vierde plaats, wordt er een “4 op 5 Bonus” opbrengst uitbetaald op de combinaties van twee
van de drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met twee van de op de vierde plaats
geklasseerde paarden en met een paard dat in een hogere rang dan de vijfde is geklasseerd of
combinaties van twee van de drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met drie van de op de
vierde plaats geklasseerde paarden.
c) In het geval van “dead heat” van drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, van één enkel paard
op de vierde plaats en van een of meer paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, wordt er een “4 op
5 Bonus” opbrengst uitbetaald aan de combinaties van de drie, op de eerste plaatsen geklasseerde
paarden met twee van de op de vijfde plaats geklasseerde paarden, of combinaties van de drie op de
eerste plaats geklasseerde paarden met één van de als vijfde geklasseerde paarden en één van de
paarden die hoger dan de vijfde plaats geklasseerd is, of aan combinaties van twee van de als eerste
geklasseerde paarden met het als vierde geklasseerde paard, en met twee van de als vijfde geklasseerde
paarden, of combinaties van twee van de als eerste geklasseerde paarden met het als vierde geklasseerde
paard, met één van de als vijfde geklasseerde paarden en met een paard dat hoger dan de vijfde plaats is
geklasseerd.
d) in het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van drie of meer
paarden op de derde plaats, wordt er een “4 op 5 Bonus” opbrengst uitbetaald voor de combinaties van één
van de paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met vier van de op de derde plaats geklasseerde
paarden, of combinaties van één van de paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met drie van de
paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn en met een paard dat in een hogere dan de vijfde rang
geklasseerd is.
e) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, van twee paarden
op de derde plaats en van één of meer paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, wordt er een “4 op
5 Bonus” opbrengst uitbetaald op de combinaties van de twee, op de eerste plaats geklasseerde paarden
met één van de twee paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn en met twee van de paarden die op
de vijfde plaats geklasseerd zijn, of combinaties van de twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd
zijn met één van de twee paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn met één van de op de vijfde
plaats geklasseerde paarden en met een paard dat hoger dan de vijfde plaats is geklasseerd, of
combinaties van één van de twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met de twee paarden
die op de derde plaats geklasseerd zijn en met twee van de paarden die op de vijfde plaats geklasseerd
zijn, of combinaties van één van de twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met de twee
paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn met één van de op de vijfde plaats geklasseerde paarden
en met een paard dat hoger dan de vijfde plaats geklasseerd is.
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In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, van een op de
derde plaats geklasseerd paard en van twee of meer op de vierde plaats geklasseerde paarden, wordt er
een “4 op 5” opbrengst uitbetaald op combinaties die samengesteld zijn uit de twee paarden die op de
eerste plaats geklasseerd zijn en drie van de paarden die op de vierde plaats geklasseerd zijn, of
combinaties van de twee, als eerste geklasseerde paarden met twee van de paarden die op de vierde
plaats geklasseerd zijn en met een paard dat op een hogere plaats dan de vijfde is geklasseerd, of
combinaties van één van de paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met het op de derde plaats
geklasseerde paard en met drie van de op de vierde plaats geklasseerde paarden, of combinaties van één
van de paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met het paard dat op de derde plaats geklasseerd
is met twee van de paarden op de vierde plaats en met een paard dat hoger dan de vijfde plaats is
geklasseerd.
g) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, van één paard op
de derde plaats, van één paard op de vierde plaats en één of meer paarden op de vijfde plaats wordt er een
“4 op 5 Bonus” opbrengst uitbetaald voor de combinaties van de twee paarden die op de eerste plaats
geklasseerd zijn met het op de derde plaats geklasseerde paard en met twee paarden die op de vijfde
plaats geklasseerd zijn, of combinaties van de twee, als eerste geklasseerde paarden met het op de derde
plaats geklasseerde paard met één van de als vijfde geklasseerde paarden en met een paard dat op een
hogere plaats dan de vijfde is geklasseerd, of combinaties van de twee paarden die op de eerste plaats
geklasseerd zijn met het paard dat op de vierde plaats geklasseerd is en met twee paarden die op de vijfde
plaats geklasseerd zijn, of combinaties van de twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met
het paard dat op de vierde plaats geklasseerd is met één van de op de vijfde plaats geklasseerde paarden
en met een paard dat op een hogere plaats dan de vijfde is geklasseerd, of combinaties van één van de
twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met het paard dat op de derde plaats geklasseerd is
met het paard dat op de vierde plaats geklasseerd is en met twee paarden die op de vijfde plaats
geklasseerd zijn, of combinaties van één van de twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met
het paard dat op de derde plaats geklasseerd is met het paard dat op de vierde plaats geklasseerd is met
één van de paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn en met één van de paarden die hoger dan de
vijfde plaats geklasseerd zijn.
h) In het geval van “dead heat” van vier of meer paarden op de tweede plaats wordt er een “4 op 5 Bonus”
opbrengst uitbetaald op de combinaties van vijf van de als tweede geklasseerde paarden, of combinaties
van vier van de op de tweede plaats geklasseerde paarden met een paard dat hoger dan de vijfde plaats is
geklasseerd.
i) In het geval van “dead heat” van drie paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn en van een of meer
paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, wordt er een” 4 op 5 Bonus” opbrengst uitbetaald op de
combinaties van de drie als tweede geklasseerde paarden met twee van de als vijfde geklasseerde
paarden, of combinaties van de drie als tweede geklasseerde paarden met één van de als vijfde
geklasseerde paarden en met een paard dat hoger dan de vijfde plaats is geklasseerd, of combinaties van
het als eerste geklasseerde paard met twee van de als tweede geklasseerde paarden met twee van de als
vijfde geklasseerde paarden, of combinaties van het als eerste geklasseerde paard met twee van de als
tweede geklasseerde paarden met één van de als vijfde geklasseerde paarden en met één van de paarden
die hoger dan de vijfde plaats is geklasseerd.
j) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn en van twee of
meer paarden op de vierde plaats wordt er een “4 op 5 Bonus” uitbetaald voor de combinaties van het als
eerste geklasseerde paard met één van de als tweede geklasseerde paarden met twee van de als vierde
geklasseerde paarden en met een paard dat hoger dan de vijfde plaats geklasseerd is of combinaties van
het als eerste geklasseerde paard met één van de als tweede geklasseerde paarden met drie van de als
f)
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vierde geklasseerde paarden, of combinaties van de twee, als tweede geklasseerde paarden met drie van
de als vierde geklasseerde paarden, of combinaties van de twee, als tweede geklasseerde paarden met
twee van de als vierde geklasseerd paarden en met een paard dat hoger dan de vijfde plaats geklasseerd
is.
k) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn, van één paard dat
op de vierde plaats geklasseerd is en één of meer paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, wordt er
een “4 op 5 Bonus” opbrengst uitbetaald op de combinaties van het als eerste geklasseerde paard met de
twee, als tweede geklasseerde paarden met twee van de als vijfde geklasseerde paarden, of combinaties
van het als eerste geklasseerde paard met de twee, als tweede geklasseerde paarden met één van de als
vijfde geklasseerde paarden en met een paard dat hoger dan de vijfde plaats is geklasseerd, of
combinaties van het als eerste geklasseerde paard met één van de als tweede geklasseerde paarden met
het als vierde geklasseerde paard en met twee van de als vijfde geklasseerde paarden, of combinaties van
het als eerste geklasseerde paard met één van de als tweede geklasseerde paarden met het als vierde
geklasseerde paard met één van de als vijfde geklasseerde paarden en met een paard op een hogere
plaats dan de vijfde, of combinaties van de twee, als tweede geklasseerde paarden met het als vierde
geklasseerde paard met twee van de als vijfde geklasseerde paarden, of combinaties van de twee, als
tweede geklasseerde paarden met het als vierde geklasseerde paard met één van de als vijfde
geklasseerde paarden en met een paard dat hoger dan de vijfde plaats geklasseerd is.
l) In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn, zijn de
combinaties waarop een “4 op 5 Bonus” opbrengst wordt betaald, de combinaties die samengesteld zijn uit
het als eerste geklasseerde paard geklasseerd en van vier van de als derde geklasseerde paarden, of
combinaties van het als eerste geklasseerde paard met drie van de als derde geklasseerde paarden en
met een paard dat hoger dan de vijfde plaats geklasseerd is, of combinaties van het als tweede
geklasseerde paard met vier van de als derde geklasseerd paarden, of combinaties van het als tweede
geklasseerde paard met drie van de als derde geklasseerde paarden en met een paard dat hoger dan de
vijfde plaats geklasseerd is.
m) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn en van een of meer
paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, wordt er een “4 op 5 Bonus” opbrengst uitbetaald op de
combinaties van het als eerste geklasseerde paard met de twee als derde geklasseerde paarden en twee
van de als vijfde geklasseerde paarden, of combinaties van het als eerste geklasseerde paard met de twee
als derde geklasseerde paarden met één van de als vijfde geklasseerde paarden en met een paard dat
hoger dan de vijfde plaats geklasseerd is, of combinaties van het als tweede geklasseerde paard met de
twee, als derde geklasseerde paarden met twee van de paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, of
combinaties van het als tweede geklasseerde paard met de twee, als derde geklasseerde paarden met één
van de als vijfde geklasseerde paarden en met een paard dat hoger dan de vijfde plaats is geklasseerd, of
combinaties van het als eerste geklasseerde paard, het als tweede geklasseerde paard, een van de als
derde geklasseerde paarden en met twee van de paarden die als vijfde geklasseerd zijn, of combinaties
van het als eerste geklasseerde paard, het als tweede geklasseerde paard, één van de als derde
geklasseerde paarden, één van de als vijfde geklasseerde paarden en met een paard dat hoger dan de
vijfde plaats geklasseerd is.
n) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de vierde plaats wordt er een “4 op 5
Bonus”opbrengst uitbetaald aan de combinaties die samengesteld zijn uit het als eerste geklasseerde
paard, het als tweede geklasseerde paard, en drie van de als vierde geklasseerde paarden, of combinaties
van het als eerste geklasseerde paard, het als tweede geklasseerde paard, twee van de als vierde
geklasseerde paarden en met een paard dat hoger dan de vijfde plaats is geklasseerd, of combinaties van
het als eerste geklasseerde paard met het als derde geklasseerde paard met drie van de als vierde
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geklasseerde paarden, of combinaties van het als eerste geklasseerde paard met het als derde
geklasseerde paard met twee van de als vierde geklasseerde paarden en met een paard dat hoger dan de
vijfde plaats is geklasseerd, of combinaties van het als tweede geklasseerde paard, het als derde
geklasseerde paard en drie van de als vierde geklasseerde paarden, of combinaties van het als tweede
geklasseerde paard met het als derde geklasseerde paard met twee van de als vierde geklasseerde
paarden en met een paard dat hoger dan de vijfde plaats is geklasseerd.
o) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de vijfde plaats, wordt er een “4 op 5 Bonus”
opbrengst uitbetaald voor de combinaties van het als eerste geklasseerde paard, van het als tweede
geklasseerde paard, van het als derde geklasseerde paard en van twee, als vijfde geklasseerde paarden,
of combinaties van het als eerste geklasseerde paard met het als tweede geklasseerde paard met het als
derde geklasseerde paard met een van de als vijfde geklasseerde paarden en met een paard dat in een
hogere plaats dan de vijfde is geklasseerd, of combinaties van het als eerste geklasseerde paard met het
als tweede geklasseerde paard met het als vierde geklasseerde paard met twee van de als vijfde
geklasseerde paarden, of combinaties van het als eerste geklasseerde paard met het als tweede
geklasseerde paard met het als vierde geklasseerde paard met een van de als vijfde geklasseerde paarden
en met een paard dat op een hogere plaats dan de vijfde is geklasseerd, of combinaties van het als eerste
geklasseerde paard met het als derde geklasseerde paard en met het als vierde geklasseerde paard met
twee van de als vijfde geklasseerde paarden, of combinaties van het als eerste geklasseerde paard met het
als derde geklasseerde paard met het als vierde geklasseerde paard met een van de als vijfde
geklasseerde paarden en met een paard dat hoger dan de vijfde plaats is geklasseerd, of combinaties van
het als tweede geklasseerde paard met het als derde geklasseerde paard met het als vierde geklasseerde
paarden met twee van de als vijfde geklasseerde paarden, of combinaties van het als tweede geklasseerde
paard met het als derde geklasseerde paard met het als vierde geklasseerde paard met een van de als
vijfde geklasseerde paarden en een paard dat hoger dan de vijfde plaats is geklasseerd.
4) Bij een “dead heat” finish wordt op de volgende combinaties een “Bonus 3” opbrengst uitbetaald,
behoudens het geval voorzien in artikel 95.9.
a) In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden op de eerste plaats wordt er een “Bonus 3”
opbrengst uitbetaald op alle combinaties met drie als eerste geklasseerde paarden en twee paarden die
beiden in hogere rangen dan de vijfde zijn geklasseerd.
b) In het geval van “dead heat” van twee paarden op de eerste plaats en van één of meer paarden op de
derde plaats wordt er een “Bonus 3” opbrengst uitbetaald op alle combinaties van de twee paarden die op
de eerste plaats geklasseerd zijn, een paard dat als derde geklasseerd is en twee paarden die beiden in
een hogere rang dan de vijfde zijn geklasseerd.
c) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de tweede plaats wordt er een “Bonus 3”
opbrengst uitbetaald op alle combinaties van het als eerste geklasseerde paard, twee van de als tweede
geklasseerde paarden en twee paarden die beiden in een hogere rand dan de vijfde zijn geklasseerd.
d) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de derde plaats wordt er een “Bonus 3”
opbrengst uitbetaald op alle combinaties van het als eerste geklasseerde paard, het als tweede
geklasseerde paard, één van de als derde geklasseerde paarden en twee paarden die beiden in een
hogere rang dan de vijfde zijn geklasseerd.
e) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de vierde plaats wordt er een “Bonus 3”
opbrengst uitbetaald op alle combinaties van het als eerste geklasseerde paard, het als tweede
geklasseerde paard, het als derde geklasseerde paard en twee paarden die beiden in een hogere rang dan
de vijfde zijn geklasseerd.
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f)

In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de vijfde plaats wordt er een “Bonus 3”
opbrengst uitbetaald op alle combinaties van het als eerste geklasseerde paard, het als tweede
geklasseerde paard, het als derde geklasseerde paard en twee paarden die beiden in een hogere rang dan
de vijfde zijn geklasseerd.

Artikel 95.4 -Niet vertrekkende paarden.
I.
a)
“Quinté Plus” combinaties waarvan drie of meer paarden niet aan de ren hebben deelgenomen,
worden terugbetaald.
b)
Als een “Quinté Plus” combinatie twee niet vertrekkende paarden bevat onder de vijf aangeduide
paarden geeft ze recht op vier maal de “Bonus 3” opbrengst, mits de drie paarden die aan de ren
hebben deelgenomen op de eerste drie plaatsen van de wedstrijd geplaatst zijn, zonder rekening te
houden met hun respectieve volgorde van aankomst.
c)
Als een “Quinté Plus” combinatie een niet vertrekkend paard bevat onder de vijf aangeduide
paarden, geeft ze recht op vier maal de “Bonus 4” opbrengst, mits de vier paarden die aan de ren
hebben deelgenomen op de eerste vier plaatsen van de wedstrijd geklasseerd zijn, zonder rekening te
houden met hun respectieve volgorde van aankomst.
d)
Als een andere “Quinté Plus” combinatie dan die in alinea c) hierboven een niet vertrekkend paard
bevat onder de vijf aangeduide paarden, geeft ze recht op vier maal de “4 op 5 Bonus” opbrengst, mits
de vier paarden die aan de ren hebben deelgenomen op de eerste vijf plaatsen van de wedstrijd
geklasseerd zijn, zonder rekening te houden met hun respectieve volgorde van aankomst.
e)
Als een “Quinté Plus” combinatie een niet vertrekkend paard bevat onder de vijf aangeduide
paarden, geeft ze recht op twee maal de “Bonus 3” opbrengst, mits de drie paarden die aan de ren
hebben deelgenomen op de eerste drie plaatsen van de wedstrijd geklasseerd zijn, zonder rekening te
houden met hun respectieve volgorde van aankomst en dat het vierde paard in een hogere rang dan de
vijfde geklasseerd is.
f)
De regels in de paragrafen b), c) en d) hierboven zijn echter niet van toepassing op de formules
totaal veld en gedeeltelijk veld die voorzien zijn in artikel 95.8, waarvan alle basispaarden niet
vertrekkende paarden zijn. In dat geval worden de overeenkomstige formules terugbetaald.
II – Niet van toepassing in België
Artikel 95.5 -Berekening van de opbrengsten
Het bedrag van de proportionele afhouding op inzetten en van de terugbetaalde weddenschappen wordt van het
bedrag van de inzetten afgetrokken zodat men het verdeelbare totaalbedrag bekomt. 3 % van dit verdeelbare
totaalbedrag wordt volgens de bepalingen van artikel 95.9.4 hierna voor een “Tirelire «pot»fonds” gereserveerd.
33,75 % van het saldo van dit verdeelbare totaalbedrag, te verdelen totaalbedrag van de “Quinté Plus” genoemd,
dient om de “Quinté Plus” opbrengsten te berekenen; 15 % van het saldo van dit totaalbedrag, te verdelen
totaalbedrag van de “Bonus 4” genoemd, dient om de “Bonus 4” opbrengst te berekenen; 25 % van het saldo van
dit totaalbedrag, te verdelen totaalbedrag van de “4 op 5 Bonus” genoemd, dient om de “4 op 5 Bonus” opbrengst te
berekenen; 26,25 % van het saldo van dit totaalbedrag, te verdelen totaalbedrag van de “Bonus 3” genoemd, dient
om de “Bonus 3” opbrengst te berekenen. De bruto opbrengsten worden als volgt berekend:
I.

Opbrengsten “Quinté Plus”.
1) In het geval van “dead heat” van vijf of meer paarden op de eerste plaats wordt het totaal van de inzetten
op de diverse betaalbare combinaties afgetrokken van het verdeelbare totaalbedrag van de “Quinté Plus”.
De aldus bekomen verdeelbare winst wordt in even veel gelijke delen verdeeld als er betaalbare
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combinaties zijn die verschillen door de paarden waaruit ze zijn samengesteld. Elk van deze delen wordt
vervolgens verdeeld in verhouding tot het aantal inzetten op elke betaalbare combinatie, waarbij elke
combinatie de honderd twintig verwisselingen van de vijf paarden in de combinatie groepeert. De aldus
bekomen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten die op elk van de
betaalbare “Quinté Plus” combinaties moeten worden uitbetaald.
2) In alle andere gevallen van aankomst wordt het totaal van de inzetten op de diverse betaalbare
combinaties, in voorkomend geval met inbegrip van diegene die voortkomen uit de toepassing van de
bepalingen van paragraaf a) van artikel 95.1.2) II hierboven afgetrokken van het verdeelbare totaalbedrag
van de “Quinté Plus”. De aldus bekomen verdeelbare winst wordt in even veel gelijke delen verdeeld als er
betaalbare combinaties zijn die verschillen door de paarden waaruit ze zijn samengesteld. 1500/3375ste
van elk van deze delen wordt bestemd voor verwisselingen in de juiste volgorde; 1875/3375ste wordt
bestemd voor verwisselingen in een onjuiste volgorde. Elk van deze delen wordt vervolgens verdeeld in
verhouding tot het aantal inzetten op de overeenkomstige verwisselingen, in voorkomend geval met
inbegrip van diegenen die voortkomen uit de toepassing van de bepalingen in paragraaf a) van artikel 95.1
2) II. De aldus verkregen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen de bruto opbrengsten die
moet worden uitbetaald, onder voorbehoud van de bepalingen van de artikels 95.6, 95.7 en 95.7.1.
hieronder.
3) Minimumopbrengst in de onjuiste volgorde
a)
Als de toepassing van de regels in de paragrafen 1 en 2 hierboven voor een combinatie tot een
opbrengst in de onjuiste volgorde van minder dan € 1,10 leidt, wordt artikel 18 toegepast. Als de
verkregen opbrengst lager is dan € 1,10 wordt het verdeelbare totaalbedrag dat voorbehouden is om het
“Tirelire «pot»fonds” te vormen dat in de tweede alinea van artikel 95.5 bedoeld is, verminderd met het
bedrag van de betalingen van € 1,10 van de inzetten in de onjuiste volgorde. Als de verkregen
opbrengst nog steeds lager is dan € 1,10 wordt het verdeelbare totaalbedrag dat bestemd is voor de
berekening in de juiste volgorde van deze combinatie verkregen door van het verdeelbare totaalbedrag
van de “Quinté Plus” dat bij deze combinatie hoort, het bedrag van de betalingen van € 1,10 van de
inzetten in de onjuiste volgorde af te trekken.
b)
Als de opbrengst van de “Quinté Plus” in de juiste volgorde na deze bewerkingen lager dan € 1,10
is, gelden de bepalingen van artikel 19.
c)
In het geval bedoeld in paragraaf a) hierboven zijn de bepalingen van de artikels 95.6, 95.7 en
95.7.1. hieronder niet van toepassing.
II.

“Bonus 4” opbrengst.
1) Normale finish:
a)
In het geval van een enkele combinatie waarop een “Bonus 4” wordt uitbetaald, wordt het
verdeelbare totaalbedrag van de “Bonus 4” verdeeld in verhouding tot het aantal inzetten op de
betaalbare combinatie, in voorkomend geval met inbegrip van degenen die voortkomen uit de
toepassing van de bepalingen van paragraaf b) van artikel 95.1.2) II en degenen die voortkomen uit de
toepassing van de bepalingen van paragraaf c) van artikel 95.4 I hierboven.
b)
Als de “Bonus 4” opbrengst lager is dan € 1,10 en tegelijk lager of gelijk aan de opbrengsten van de
“4 op 5” en de “Bonus 3” of slechts aan een van de twee opbrengsten, wordt de verdeling in afwijking
van de bepalingen van a) hierboven zodanig berekend dat de netto-opbrengsten van “Bonus 4”, “4 op 5
Bonus”, en de “Bonus 3” die aan de wedders uitbetaald worden, gelijk zijn.
c)
In het geval bedoeld in b) hierboven worden de bepalingen van artikel 95.7 hieronder niet
toegepast.
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2) “Dead heat” finish:
a)
In gevallen van “dead heat” wordt het totaal van de inzetten op de diverse betaalbare combinaties,
in voorkomend geval met inbegrip van degenen die voortkomen uit de toepassing van de bepalingen
van paragraaf b) van artikel 95.1.2) II en van paragraaf c) van artikel 95.4 I hierboven afgetrokken van
het verdeelbare totaalbedrag “Bonus 4”. De aldus bekomen verdeelbare winst wordt in even veel gelijke
delen verdeeld als er betaalbare combinaties zijn die verschillen door de paarden waaruit ze zijn
samengesteld. Elk van deze delen wordt vervolgens respectievelijk in verhouding tot het aantal inzetten
op elke betaalbare combinatie verdeeld. De aldus bekomen quotiënten, verhoogd met de eenheid van
inzet, vormen de bruto-opbrengsten die voor elk van de betaalbare combinaties moet worden
uitbetaald.
b)
Als de toepassing van de bepalingen van a) hierboven tot een of meer “Bonus 4” opbrengsten leidt
die lager zijn dan het dubbel van de “4 op 5 Bonus” opbrengst worden de verdeelbare totaalbedragen
van de “Bonus 4” en de “4 op 5 Bonus” opgeteld om een gemeenschappelijk verdeelbaar totaalbedrag
te vormen. Het aantal inzetten op de “Bonus 4” combinatie die de meeste inzetten verzamelde, wordt
met twee vermenigvuldigd; dat getal wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal verschillende
“Bonus 4” combinaties. Aan het verkregen getal wordt dat van de inzetten op de “4 op 5” combinaties
toegevoegd. De verdeling van het verdeelbare totaalbedrag in verhouding tot het aldus verkregen totaal
vormt de unieke bruto-opbrengst “4 op 5 Bonus”. De netto-opbrengst die op de “Bonus 4” met de
meeste inzetten wordt uitbetaald is dan gelijk aan twee maal de netto-opbrengst van de “4 op 5”. Het
aantal inzetten op de “Bonus 4” combinatie, bedoeld in de alinea hierboven, vermenigvuldigd met twee
maal de bruto-opbrengst van de “4 op 5 Bonus” opbrengst vormt het verdeelbare totaalbedrag dat
bestemd is voor elk van de andere “Bonus 4” combinaties, die gebruikt worden om elk van de andere
“Bonus 4” opbrengsten te berekenen.
3) Minimumopbrengst “Bonus 4”:
a)
Als de toepassing van de regels in 1 en 2 hierboven en die omschreven zijn in artikel 18 tot een
“Bonus 4” opbrengst leidt van minder dan € 1,10 wordt het deel van het verdeelbare totaalbedrag dat
gereserveerd is om het “Tirelire «pot» Fonds” te vormen, bedoeld in de tweede alinea van artikel 95.5
afgetrokken van het bedrag van de betalingen van € 1,10 van de “Bonus 4” inzetten. Als de verkregen
opbrengst nog steeds lager is dan € 1,10 wordt het verdeelbare totaalbedrag dat bestemd is om de
opbrengsten van de “Quinté Plus” te berekenen, verkregen nadat van het totaal van het verdeelbare
totaalbedrag van de “Quinté Plus” en het verdeelbare totaalbedrag “Bonus 4” het bedrag van de
betalingen van € 1,10 van de “Bonus 4” inzetten is afgetrokken. Als de opbrengst van de “Quinté Plus”
in de juiste volgorde of de “Quinté Plus” opbrengst in de onjuiste volgorde na deze bewerkingen lager
dan € 1,10 is, gelden de bepalingen van artikel 19.
b)
Als de bepalingen van paragraaf a) hierboven na die van artikel 95.5 II 1) b) hierboven worden
toegepast, wordt de termen: “verdeelbaar totaalbedrag van de Bonus 4” verstaan in de zin van de
totaalbedragen die gediend hebben om de unieke “Bonus 4”, “4 op 5 Bonus” en “Bonus 3” opbrengst te
berekenen, en de termen: “Bonus 4 inzetten” verstaan in de zin van het totaal van de “Bonus 4”, “4 op 5
Bonus” en “Bonus 3” inzetten.
c)
In de gevallen bedoeld in a) hierboven worden de bepalingen van artikel 95.7 hieronder niet
toegepast.

___________________________________________________________________________________________
PAARDENWEDRENNEN IN SAMENWERKING MET PMU FRANKRIJK
WFA
(01/2015)
72.

III.

“4 op 5 Bonus” opbrengst.
1) Normale finish en “Dead heat” finish
a)
Bij een normale finish en bij “dead heat” wordt het verdeelbare totaalbedrag van de “4 op 5 Bonus”
verdeeld in verhouding tot het aantal inzetten op de betaalbare combinatie(s), in voorkomend geval met
inbegrip van degenen die voortkomen uit de toepassing van de bepalingen van paragraaf c) van artikel
95.1.2) II en degenen die voortkomen uit de toepassing van de bepalingen van paragraaf d) van artikel
95.4 I hierboven. Het aldus verkregen quotiënt vormt de bruto opbrengst die moet worden uitbetaald
voor de, of elke van de betaalbare combinatie(s).
b)
Als de “4 op 5 Bonus” opbrengst lager is dan € 1,10 en tegelijk lager of gelijk aan de opbrengsten
van de “Bonus 3” of een van de “Bonus 3” opbrengsten als er meerdere zijn, wordt de verdeling
zodanig berekend dat de netto-opbrengsten van “Bonus 3” en “4 op 5 Bonus” die aan de wedders
uitbetaald worden, gelijk zijn.
c)
In het geval bedoeld in b) hierboven worden de bepalingen van artikel 95.7 hieronder niet
toegepast.
2) Minimumopbrengst “4 op 5 Bonus”
a)
Als de toepassing van de regels in 1 hierboven en die omschreven zijn in artikel 18 tot een “4 op 5
Bonus” opbrengst leidt van minder dan € 1,10 wordt het deel van het verdeelbare totaalbedrag dat
gereserveerd is om het “Tirelire «pot» Fonds” te vormen, bedoeld in de tweede alinea van artikel 95.5
afgetrokken van het bedrag van de betalingen van € 1,10 van de “4 op 5 Bonus” inzetten.
Als de verkregen opbrengst nog steeds lager is dan € 1,10 wordt het verdeelbare totaalbedrag dat
bestemd is om de opbrengsten van de “Quinté Plus” te berekenen, verkregen nadat van het totaal van
het verdeelbare totaalbedrag van de “Quinté Plus” en het verdeelbare totaalbedrag “4 op 5 Bonus” het
bedrag van de betalingen van € 1,10 van de “4 op 5 Bonus” inzetten is afgetrokken. Als de opbrengst
van de “Quinté Plus” in de juiste volgorde of de opbrengst in de onjuiste volgorde na deze bewerkingen
lager dan € 1,10 is, gelden de bepalingen van artikel 19.
b)
Als de bepalingen van paragraaf a) hierboven na die van artikel 95.5 III 1)b) hierboven worden
toegepast, worden de termen “verdeelbaar totaalbedrag van de 4 op 5 Bonus” verstaan in de zin van de
totaalbedragen die gediend hebben om de unieke opbrengst van de “4 op 5 Bonus” en “Bonus 3”
opbrengst te berekenen, en de termen “4 op 5 inzetten” in de zin van het totaal van de “4 op 5 Bonus”
en de “Bonus 3” inzetten.
c)
In de gevallen bedoeld in a) en b) hierboven worden de bepalingen van artikel 95.7 hieronder niet
toegepast.

IV.

“Bonus 3” Opbrengst
1) Normale finish:
In het geval van een enkele combinatie waarop een “Bonus 3” wordt uitbetaald, wordt het verdeelbare
totaalbedrag van de “Bonus 3” verdeeld in verhouding tot het aantal inzetten op de betaalbare combinatie,
in voorkomend geval met inbegrip van degenen die voortkomen uit de toepassing van de bepalingen van
paragraaf d) van artikel 95.1.2) II en de paragrafen b) en e) van artikel 95.4 I hierboven.
2) “Dead heat” finish:
In het geval van meerdere betaalbare combinaties wordt het totaal van de inzetten op deze diverse
combinaties, in voorkomend geval met inbegrip van degenen die voortkomen uit de toepassing van de
bepalingen van paragraaf d) van artikel 95.1.2) II en van de paragrafen b) en d) van artikel 95.4 hierboven
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afgetrokken van het verdeelbare totaalbedrag van de “Bonus 3”. De aldus verkregen winst wordt in even
veel gelijke delen verdeeld als er betaalbare combinaties zijn die verschillen door de paarden waaruit ze
bestaan; elk van deze delen wordt vervolgens respectievelijk verdeeld in verhouding tot het aantal inzetten
op elke betaalbare combinatie. De aldus bekomen quotiënten, verhoogd met de eenheid van inzet, vormen
de bruto-opbrengsten voor elk van de betaalbare combinaties.
3) Minimumopbrengst “Bonus 3”
a)
Als de toepassing van de regels in de paragrafen 1 en 2 hierboven tot een “Bonus 3” opbrengst van
minder dan € 1,10 leidt, wordt artikel 18 toegepast. Als de verkregen opbrengst lager is dan € 1,10
wordt het bedrag van de betalingen van € 1,10 van de “Bonus 3” inzetten afgetrokken van het deel van
het verdeelbare totaalbedrag dat het “Tirelire «pot» Fonds” moet vormen, bedoeld in de tweede alinea
van artikel 95.5. Als de verkregen opbrengst nog steeds lager is dan € 1,10 wordt het verdeelbare
totaalbedrag dat bestemd is om de opbrengsten van de “Quinté Plus” te berekenen, verkregen nadat
van het totaal van het verdeelbare totaalbedrag van de “Quinté Plus” en het verdeelbare totaalbedrag
“Bonus 3” het bedrag van de betalingen van € 1,10 van de “Bonus 3” inzetten is afgetrokken. Als de
opbrengst van de “Quinté Plus” in de juiste volgorde of de “Quinté Plus” opbrengst in de onjuiste
volgorde na deze bewerkingen lager dan € 1,10 is, gelden de bepalingen van artikel 19.
b)
In het geval bedoeld in a) hierboven worden de bepalingen van artikel 95.7 hieronder niet
toegepast.
4) Als de toepassing van de regels in 1,2 en 3 hierboven tot een “Bonus 3” opbrengst leidt die hoger is dan de
“4 op 5 Bonus” opbrengst en als die “4 op 5 Bonus” opbrengst tegelijk lager is dan € 1,10 wordt de
verdeling conform de bepalingen van b) en c), van 1, van III van dit artikel berekend.
Artikel 95-6 –Minimumverhouding van de “Quinté Plus” opbrengsten
a) In het geval van een normale finish en in het geval van een “dead heat” finish voorzien in paragraaf p) van
artikel 95.3 (§1) hierboven moet de netto-opbrengst die voor de verwisseling in de juiste volgorde uitbetaald
wordt voor elke combinatie van dezelfde vijf paarden minstens gelijk zijn aan vijftig maal de netto-opbrengst
die voor verwisselingen in een onjuiste volgorde wordt uitbetaald. Als aan deze voorwaarde niet voldaan
wordt door toepassing van de regels voor de berekening van de opbrengsten in artikel 95.5 (§I) hierboven
wordt het volledige verdeelbare totaalbedrag van de “Quinté Plus” dat bij deze combinatie hoort op gelijke
wijze over alle betaalbare verwisselingen verdeeld door het aantal inzetten op de verwisseling in de juiste
volgorde van de coëfficiënt 50 te voorzien en het aantal inzetten op de verwisselingen in de onjuiste
volgorde van de coëfficiënt 1 te voorzien. Zo verkrijgt men de bruto basisopbrengst van de verwisselingen
van de vijf paarden in een onjuiste volgorde.
De netto-opbrengst die voor de verwisseling in de juiste volgorde wordt uitbetaald, is dan gelijk aan vijftig
maal de netto basisopbrengst die voor verwisselingen van dezelfde vijf paarden in een onjuiste volgorde
wordt uitbetaald.
b) In de “dead heat” finishes voorzien in de paragrafen b) en i) van artikel 95.3 (§1) hierboven moet de nettoopbrengst die uitbetaald wordt voor de verwisselingen in de juiste volgorde voor elke combinatie van
dezelfde vijf paarden minstens gelijk zijn aan twee maal de netto-opbrengst die voor verwisselingen in een
onjuiste volgorde wordt uitbetaald. Als aan deze voorwaarde niet voldaan wordt door toepassing van de
regels voor de berekening van de opbrengsten in artikel 95.5 (§ I) hierboven wordt het volledige
verdeelbare totaalbedrag van de “Quinté Plus” dat bij deze combinatie hoort op gelijke wijze over alle
betaalbare verwisselingen verdeeld door het aantal inzetten op de verwisseling in de juiste volgorde van de
coëfficiënt 2 te voorzien en het aantal inzetten op de verwisselingen in de onjuiste volgorde van de
___________________________________________________________________________________________
PAARDENWEDRENNEN IN SAMENWERKING MET PMU FRANKRIJK
WFA
(01/2015)
74.

coëfficiënt 1 te voorzien. Zo verkrijgt men de bruto basisopbrengst van de verwisselingen van de vijf
paarden in een onjuiste volgorde. De netto-opbrengst die voor de verwisselingen in de juiste volgorde wordt
uitbetaald, is dan gelijk aan twee maal de netto basisopbrengst die voor verwisselingen van dezelfde vijf
paarden in een onjuiste volgorde wordt uitbetaald.
c) In de “dead heat” finishes voorzien in de paragrafen c) en e) van artikel 95.3 (§1) hierboven moet de nettoopbrengst die uitbetaald wordt voor de verwisselingen in de juiste volgorde voor elke combinatie van
dezelfde vijf paarden minstens gelijk zijn aan vier maal de netto-opbrengst die voor verwisselingen in een
onjuiste volgorde wordt uitbetaald. Als aan deze voorwaarde niet voldaan wordt door toepassing van de
regels voor de berekening in artikel 95.5 (§I) hierboven wordt het volledige verdeelbare totaalbedrag van de
“Quinté Plus” dat bij deze combinatie hoort op gelijke wijze over alle betaalbare verwisselingen verdeeld
door het aantal inzetten op de verwisselingen in de juiste volgorde van de coëfficiënt 4 te voorzien en het
aantal inzetten op de verwisselingen in de onjuiste volgorde van de coëfficiënt 1 te voorzien.
Zo verkrijgt men de bruto basisopbrengst van de verwisselingen van de vijf paarden in de onjuiste volgorde.
De netto-opbrengst die voor verwisselingen in de juiste volgorde wordt uitbetaald, is dan gelijk aan vier
maal de netto basisopbrengst die voor verwisselingen van dezelfde vijf paarden in een onjuiste volgorde
wordt uitbetaald.
d) In gevallen van “dead heat” finishes voorzien in de paragrafen d), j) en m) van artikel 95.3 (§1) hierboven
moet de netto-opbrengst voor elke combinatie van dezelfde vijf paarden die uitbetaald wordt voor de
verwisselingen in de juiste volgorde minstens gelijk zijn aan acht maal de netto-opbrengst die uitbetaald
wordt voor de verwisselingen in een onjuiste volgorde. Als aan deze voorwaarde niet voldaan wordt door
toepassing van de regels voor de berekening in artikel 95.5 (§I) hierboven wordt het volledige verdeelbare
totaalbedrag van de “Quinté Plus” dat bij deze combinatie hoort op gelijke wijze over alle betaalbare
verwisselingen verdeeld door het aantal inzetten op de verwisselingen in de juiste volgorde van de
coëfficiënt 8 te voorzien en het aantal inzetten op de verwisselingen in de onjuiste volgorde van de
coëfficiënt 1 te voorzien. De netto-opbrengst die voor de verwisselingen in de juiste volgorde wordt
uitbetaald, is dan gelijk aan acht maal de netto basisopbrengst die voor verwisselingen van dezelfde vijf
paarden in een onjuiste volgorde wordt uitbetaald.
e) In de “dead heat” finishes voorzien in de paragrafen f), g) en k) van artikel 95.3 (§1) hierboven moet de
netto-opbrengst die uitbetaald wordt voor de verwisselingen in de juiste volgorde voor elke combinatie van
dezelfde vijf paarden minstens gelijk zijn aan twaalf maal de netto-opbrengst die voor verwisselingen in een
onjuiste volgorde wordt uitbetaald. Als aan deze voorwaarde niet voldaan wordt door toepassing van de
regels voor de berekening in artikel 95.5 (§I) hierboven wordt het volledige verdeelbare totaalbedrag van de
“Quinté Plus” dat bij deze combinatie hoort op gelijke wijze over alle betaalbare verwisselingen verdeeld
door het aantal inzetten op de verwisselingen in de juiste volgorde van de coëfficiënt 12 te voorzien en het
aantal inzetten op de verwisselingen in de onjuiste volgorde van de coëfficiënt 1 te voorzien. De nettoopbrengst die voor de verwisselingen in de juiste volgorde wordt uitbetaald, is dan gelijk aan twaalf maal de
netto basisopbrengst die voor verwisselingen van dezelfde vijf paarden in een onjuiste volgorde wordt
uitbetaald.
f) In de “dead heat” finishes voorzien in de paragrafen h), l), n) en o) van artikel 95.3 (§1) hierboven moet de
netto-opbrengst die uitbetaald wordt voor de verwisselingen in de juiste volgorde voor elke combinatie van
dezelfde vijf paarden minstens gelijk zijn aan vijfentwintig maal de netto-opbrengst die voor verwisselingen
in een onjuiste volgorde wordt uitbetaald. Als aan deze voorwaarde niet voldaan wordt door toepassing van
de regels voor de berekening in artikel 95.5 (§I) hierboven wordt het volledige verdeelbare totaalbedrag van
de “Quinté Plus” dat bij deze combinatie hoort op gelijke wijze over alle betaalbare verwisselingen verdeeld
door het aantal inzetten op de verwisselingen in de juiste volgorde van de coëfficiënt 25 te voorzien en het
aantal inzetten op de verwisselingen in een onjuiste volgorde van de coëfficiënt 1 te voorzien. De netto___________________________________________________________________________________________
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opbrengst die voor de verwisselingen in de juiste volgorde wordt uitbetaald, is dan gelijk aan vijfentwintig
maal de netto basisopbrengst die voor verwisselingen van dezelfde vijf paarden in een onjuiste volgorde
wordt uitbetaald.
Artikel 95.7 –
Minimumverhouding van de “Bonus 4”, “4 op 5 Bonus” en “Bonus 3”
opbrengsten
De netto-opbrengst van “Bonus 4” of, als er meerdere zijn van eender welke van de netto-opbrengsten van “Bonus
4” mag niet hoger zijn dan de netto-opbrengst die uitbetaald wordt voor de “Quinté Plus” combinatie in de onjuiste
volgorde, of, als er meerdere zijn, aan een van de netto-opbrengsten die op “Quinté Plus” opbrengsten in de
onjuiste volgorde worden uitbetaald. Tegelijk moet enerzijds de netto-opbrengst van de “Bonus 4” of, als er
meerdere zijn, van een van de nettoopbrengsten van “Bonus 4” minstens gelijk zijn aan twee maal de netto-opbrengst van de “4 op 5 Bonus”;
anderzijds moet de netto-opbrengst van de “4 op 5 Bonus” opbrengst minstens gelijk zijn aan anderhalve maal de
netto-opbrengst van de “Bonus 3” of, als er meerdere zijn, aan een van de netto opbrengsten van de “Bonus 3”.
Als niet aan al deze voorwaarden voldaan wordt door de toepassing van de berekeningsregels in §1 en 2 van artikel
95.5 (I, II en IV), in §1 van artikel 95.5 III en in artikel 95.6 worden de opbrengsten op de volgende manier
vastgesteld:
a) Als de netto-opbrengst van de “Bonus 4” of, als er meerdere zijn, een van de netto-opbrengsten van de
“Bonus 4” hoger is dan de netto-opbrengst van de “Quinté Plus” in de onjuiste volgorde of, als er meerdere
zijn, van één van de netto-opbrengsten die uitbetaald worden voor de “Quinté Plus” combinaties in de
onjuiste volgorde en tegelijk de netto-opbrengst van de “4 op 5 Bonus” opbrengst enerzijds hoger is dan de
helft van de netto-opbrengst van de “Bonus 4” of, als er meerdere zijn van één van de netto-opbrengsten
van de “Bonus 4” en anderzijds de “Bonus 3” opbrengst of, als er meerdere zijn, één van de “Bonus 3”
opbrengsten hoger is dan twee derde van de “4 op 5 Bonus” netto-opbrengst worden de verdeelbare
totaalbedragen van de “Quinté Plus” in de onjuiste volgorde, “Bonus 4”, “4 op 5 Bonus” en “Bonus 3”
opgeteld om een gemeenschappelijk totaalbedrag te vormen. Het aantal inzetten op de combinatie “Quinté
Plus” in de onjuiste volgorde met de meeste inzetten wordt met 3 vermenigvuldigd, dat getal wordt
vervolgens vermenigvuldigd met het aantal verschillende “Quinté Plus” combinaties die in de onjuiste
volgorde betaalbaar zijn. Aan het verkregen getal wordt het aantal inzetten op de “Bonus 4” combinatie met
meeste inzetten toegevoegd, vermenigvuldigd met 3. Dat getal wordt vervolgens vermenigvuldigd met het
aantal verschillende “Bonus 4” combinaties. Aan het bekomen totaal wordt het aantal inzetten op de “4 op 5
Bonus” combinatie(s )toegevoegd, vermenigvuldigd met 1,5 en dat van de inzetten op de “Bonus 3”
combinatie of op de “Bonus 3” combinaties als er meerdere zijn. De verdeling van het verdeelbare
totaalbedrag in verhouding tot het aldus verkregen totaal vormt de unieke bruto-opbrengst van de “Bonus
3”. Als deze unieke opbrengst lager is dan € 1,10 wordt de verdeling zodanig berekend dat de nettoopbrengsten die voor de “Quinté Plus” in de onjuiste volgorde, “Bonus 4”, “4 op 5 Bonus” en “Bonus 3”
worden betaald, gelijk zijn. Als de unieke bruto-opbrengst gelijk of hoger is dan € 1,10 zijn de nettoopbrengst die voor de “Quinté Plus” combinatie in de onjuiste volgorde met de meeste inzetten wordt
betaald en de netto-opbrengst die betaald wordt voor de “Bonus 4” combinatie met de meeste inzetten dan
gelijk aan drie maal de netto-opbrengst van de “Bonus 3” en de netto-opbrengst die voor de “4 op 5”
combinatie(s) wordt uitbetaald, is dan gelijk aan anderhalve maal de netto-opbrengst van de “Bonus 3”. Het
aantal inzetten op de “Quinté Plus” combinatie in de onjuiste volgorde bedoeld in de alinea hierboven
vermenigvuldigd met drie maal de bruto-opbrengst van de “Bonus 3” vormt het verdeelbare totaalbedrag
dat bestemd is voor elk van de andere “Quinté Plus” combinaties in de onjuiste volgorde, op basis waarvan
elk van de andere “Quinté Plus” opbrengsten in de onjuiste volgorde wordt berekend.
Het aantal inzetten op de “Bonus 4” combinatie, bedoeld in de alinea hierboven, vermenigvuldigd met drie
maal de bruto-opbrengst van de “Bonus 3” vormt het verdeelbare totaalbedrag dat bestemd is voor elk van
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de andere “Bonus 4” combinaties, dat gebruikt worden om elk van de andere “Bonus 4” opbrengsten te
berekenen.
b) In geval de netto-opbrengst van de “Bonus 4” of, als er meerdere zijn, één van de netto-opbrengsten van de
“Bonus 4” hoger is dan de netto-opbrengst van de “Quinté Plus” in de onjuiste volgorde of, als er meerdere
zijn, één van de netto-opbrengsten die uitbetaald worden voor de “Quinté Plus” combinaties in de onjuiste
volgorde en als tegelijk de netto-opbrengst van de “4 op 5 Bonus” opbrengst hoger is dan de helft van de
netto-opbrengst van de “Bonus 4” of, als er meerdere zijn, van één van de netto-opbrengsten van de
“Bonus 4” maar de “Bonus 3” opbrengst of, als er meerdere zijn één van de “Bonus 3” opbrengsten niet
hoger is dan twee derde van de “4 op 5 Bonus” opbrengst worden de verdeelbare totaalbedragen van de
“Quinté Plus” in de onjuiste volgorde, “Bonus 4”, “4 op 5 Bonus” opgeteld om een gemeenschappelijk
totaalbedrag te vormen. anderzijds Het aantal inzetten op de combinatie “Quinté Plus” in de onjuiste
volgorde met de meeste inzetten wordt met 2 vermenigvuldigd, dat getal wordt vervolgens vermenigvuldigd
met het aantal verschillende “Quinté Plus” combinaties die in de onjuiste volgorde betaalbaar zijn. Aan het
verkregen getal wordt het aantal inzetten op de “Bonus 4” combinatie met de meeste inzetten toegevoegd,
vermenigvuldigd met 2. Dat getal wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal verschillende “Bonus 4”
combinaties. Aan het verkregen totaal wordt het aantal inzetten op de “4 op 5 Bonus” combinatie(s)
toegevoegd. De verdeling van het verdeelbare totaalbedrag in verhouding tot het aldus verkregen totaal
vormt de unieke bruto-opbrengst “4 op 5 Bonus”.
Als deze unieke bruto-opbrengst lager is dan € 1,10 wordt de verdeling zodanig berekend dat de nettoopbrengsten die voor de “Quinté Plus” in de onjuiste volgorde, “Bonus 4”, “4 op 5 Bonus” worden betaald,
gelijk zijn.
Als de unieke bruto-opbrengst gelijk of hoger is dan € 1,10 zijn de netto-opbrengst die betaald wordt voor
de “Quinté Plus” combinatie in de onjuiste volgorde met de meeste inzetten en de netto-opbrengst die
betaald wordt voor de “Bonus 4” combinatie met de meeste inzetten dan gelijk aan twee maal de nettoopbrengst van “4 op 5 Bonus”. Het aantal inzetten op de “Quinté Plus” combinatie in de onjuiste volgorde
bedoeld in de alinea hierboven vermenigvuldigd met twee maal de bruto opbrengst van de “4 op 5 Bonus”
vormt het verdeelbare totaalbedrag dat bestemd is voor elk van de andere “Quinté Plus” combinaties in de
onjuiste volgorde, op basis waarvan elk van de andere “Quinté Plus” opbrengsten in de onjuiste volgorde
wordt berekend. Het aantal inzetten op de “Bonus 4” combinatie, bedoeld in de alinea hierboven,
vermenigvuldigd met twee maal de bruto-opbrengst van de “4 op 5 Bonus” opbrengst vormt het verdeelbare
totaalbedrag dat bestemd is voor elk van de andere “Bonus 4” combinaties, die gebruikt worden om elk van
de andere “Bonus 4” opbrengsten te berekenen. Als de netto-opbrengst van de “Bonus 3” na toepassing
van voorgaande regels hoger is dan twee derde van de netto-opbrengst van “4 op 5 Bonus” wordt de
verdeling met toepassing van de regels in paragraaf a) hierboven berekend.
c) In geval de netto-opbrengst van “4 op 5 Bonus” hoger is dan de helft van de netto-opbrengst van de “Bonus
4” of, als er meerdere zijn, van één van de netto-opbrengsten van de “Bonus 4” en als tegelijk de nettoopbrengst van de “Bonus 3” of, als er meerdere zijn, één van de netto-opbrengsten van de “Bonus 3” hoger
is dan twee derde van de netto-opbrengst van “4 op 5 Bonus” worden de verdeelbare totaalbedragen van
de “Bonus 4”, “4 op 5 Bonus” en “Bonus 3” opgeteld om een gemeenschappelijk totaalbedrag te vormen.
Het aantal inzetten op de “Bonus 4” combinatie met de meeste inzetten wordt met 3 vermenigvuldigd; dat
getal wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal verschillende “Bonus 4” combinaties. Aan het
bekomen getal wordt dat van de inzetten op de “4 op 5 Bonus” combinatie(s )toegevoegd, vermenigvuldigd
met 1,5. Aan dat totaal wordt het aantal inzetten op de “Bonus 3” combinatie of op de “Bonus 3”
combinaties als er meerdere zijn, toegevoegd. De verdeling van het verdeelbare totaalbedrag in verhouding
tot het aldus verkregen totaal vormt de enige bruto-opbrengst van “Bonus 3”. Als deze unieke brutoopbrengst lager is dan € 1,10 wordt de verdeling zodanig berekend dat de netto-opbrengsten die voor de
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“Bonus 4”, “4 op 5 Bonus” en “Bonus 3” worden betaald, gelijk zijn. In dat geval gelden de bepalingen van
paragraaf a) van dit artikel niet. Als de unieke bruto-opbrengst gelijk of hoger is dan € 1,10 is de nettoopbrengst die voor de “Bonus 4” combinatie met de meeste inzetten wordt uitbetaald gelijk aan drie maal
de netto-opbrengst van “Bonus 3” en de netto-opbrengst die voor de “4 op 5 Bonus” wordt betaald gelijk
aan anderhalve maal de netto-opbrengst van de “Bonus 3”. Het aantal inzetten op de “Bonus 4” combinatie,
bedoeld in de alinea hierboven, vermenigvuldigd met drie maal de bruto-opbrengst van de “Bonus 3” vormt
het verdeelbare totaalbedrag dat bestemd is voor elk van de andere “Bonus 4” combinaties, die gebruikt
worden om elk van de andere “Bonus 4” opbrengsten te berekenen. Als de netto-opbrengst van de “Bonus
4” of, als er meerdere zijn, één van de netto-opbrengsten van “Bonus 4” hoger is dan de netto-opbrengst
van “Quinté Plus” in de onjuiste volgorde of, als er meerdere zijn, dan één van de netto-opbrengsten van de
“Quinté Plus” combinaties in de onjuiste volgorde, wordt de verdeling berekend met toepassing van de
regels in paragraaf a) hierboven.
d) In geval de netto-opbrengst van de “Bonus 4” of, als er meerdere zijn, één van de netto-opbrengsten van de
“Bonus 4” hoger is dan de netto-opbrengst van de “Quinté Plus” in de onjuiste volgorde of, als er meerdere
zijn, één van de netto-opbrengsten die uitbetaald worden voor de “Quinté Plus” combinaties in de onjuiste
volgorde en als de netto-opbrengst van de “4 op 5 Bonus” opbrengst niet hoger is dan de helft van de nettoopbrengst van de “Bonus 4” of, als er meerdere zijn, één van de netto-opbrengsten van de “Bonus 4” en de
netto-opbrengst van “Bonus 3” of, als er meerdere zijn eender welke van de netto-opbrengsten van “Bonus
3” niet hoger is dan twee derde van de netto-opbrengst van de “4 op 5 Bonus” worden de verdeelbare
totaalbedragen van de “Quinté Plus” in de onjuiste volgorde en van de “Bonus 4” opgeteld om een
gemeenschappelijk totaalbedrag te vormen. Het aantal inzetten op de combinatie “Quinté Plus” in de
onjuiste volgorde met de meeste inzetten wordt vermenigvuldigd met het aantal verschillende “Quinté Plus”
combinaties in de onjuiste volgorde. Aan het verkregen getal wordt het aantal inzetten op de “Bonus 4”
combinatie of, als er meerdere zijn, de “Bonus 4” combinaties toegevoegd.
De verdeling van het verdeelbare totaalbedrag in verhouding tot het aldus verkregen totaal vormt de unieke
bruto-opbrengst van de “Bonus 4”. De netto-opbrengst die voor de “Quinté Plus” combinatie in de onjuiste
volgorde met de meeste inzetten wordt uitbetaald, is dan gelijk aan de netto-opbrengst van “Bonus 4”. Het
aantal inzetten op deze “Quinté Plus” combinatie in de onjuiste volgorde vermenigvuldigd met de brutoopbrengst van “Bonus 4” vormt het verdeelbare totaalbedrag dat bestemd wordt voor elk van de andere
“Quinté Plus” combinaties in de onjuiste volgorde, op basis waarvan elk van de andere “Quinté Plus”
opbrengsten in de onjuiste volgorde wordt berekend. Als de netto-opbrengst van de “4 op 5 Bonus” na
toepassing van voorgaande regels hoger is dan de helft van de netto-opbrengst van “Bonus 4” maar als de
netto-opbrengst van “Bonus 3” of, als er meerdere zijn, van één van de netto-opbrengsten van “Bonus 3”
niet hoger is dan twee derde van de netto-opbrengst van “4 op 5 Bonus” wordt de verdeling met toepassing
van de regels in paragraaf b) hierboven berekend.
e) In geval de netto-opbrengst van “4 op 5 Bonus” hoger is dan de helft van de netto-opbrengst van de “Bonus
4” of, als er meerdere zijn, van een van de netto-opbrengsten van de “Bonus 4” en als tegelijk de nettoopbrengst van de “Bonus 3” of, als er meerdere zijn, een van de netto-opbrengsten van de “Bonus 3” niet
hoger is dan twee derde van de netto¬opbrengst van “4 op 5 Bonus” worden de verdeelbare totaalbedragen
van de “Bonus 4” en “4 op 5 Bonus” opgeteld om een gemeenschappelijk totaalbedrag te vormen. Het
aantal inzetten op de “Bonus 4” combinatie die de meeste inzetten verzamelde, wordt met 2
vermenigvuldigd; dat getal wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal verschillende “Bonus 4”
combinaties. Aan het verkregen totaal wordt dat van de inzetten op de “4 op 5 Bonus” combinatie(s)
toegevoegd. De verdeling van het verdeelbare totaalbedrag in verhouding tot het aldus verkregen totaal
vormt de bruto-opbrengst van de “4 op 5 Bonus”. Als deze unieke bruto-opbrengst lager is dan € 1,10 wordt
de verdeling zodanig berekend dat de netto-opbrengsten die voor de “Bonus 4” en “4 op 5 Bonus” worden
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betaald, gelijk zijn. Als deze unieke opbrengst gelijk of hoger is dan € 1,10 is de netto-opbrengst die voor de
“Bonus 4” combinatie met de meeste inzetten betaald wordt, gelijk aan twee maal de netto-opbrengst van
de “4 op 5 Bonus”. Het aantal inzetten op de “Bonus 4” combinatie, bedoeld in de alinea hierboven,
vermenigvuldigd met twee maal de bruto-opbrengst van de “4 op 5 Bonus” opbrengst vormt het verdeelbare
totaalbedrag dat bestemd is voor elk van de andere “Bonus 4” combinaties, dat gebruikt wordt om elk van
de andere “Bonus 4” opbrengsten te berekenen. Als de netto-opbrengst van de “Bonus 3”, of, als er
meerdere zijn, van één van de “Bonus 3” opbrengsten na toepassing van voorgaande regels hoger is dan
twee derde van de “4 op 5 Bonus” netto-opbrengst wordt de verdeling met toepassing van de regels in
paragraaf c) hierboven berekend. Als de netto-opbrengst van de “Bonus 4”, of, als er meerdere zijn, van
één van de “Bonus 4” opbrengsten na toepassing van voorgaande regels hoger is dan de netto-opbrengst
van de “Quinté Plus” in de onjuiste volgorde wordt de verdeling met toepassing van de regels in paragraaf
b) hierboven berekend. Als de netto-opbrengst van de “Bonus 4” of, als er meerdere zijn, van een van de
“Bonus 4” opbrengsten hoger is dan de netto-opbrengst van de “Quinté Plus” in de onjuiste volgorde en als
tegelijk de netto-opbrengst van de “Bonus 3”, of, als er meerdere zijn, een van de netto-opbrengsten van de
“Bonus 3” hoger is dan twee derde van de netto¬opbrengst van de “4 op 5 Bonus” wordt de verdeling
berekend in toepassing van de regels in paragraaf a) hierboven.
f) In geval de netto-opbrengst van de “Bonus 3” of, als er meerdere zijn, een van de netto-opbrengsten van de
“Bonus 3” hoger is dan twee derde van de netto-opbrengst van de “4 op 5 Bonus” worden de verdeelbare
totaalbedragen van de “Bonus 3” en de “4 op 5 Bonus” opgeteld om een gemeenschappelijk verdeelbaar
totaalbedrag te vormen. Het aantal inzetten op de “4 op 5 Bonus” combinatie(s) wordt met 1,5
vermenigvuldigd: aan het verkregen getal wordt dat van de inzetten op de “Bonus 3” combinatie of, als er
meerdere zijn, de “Bonus 3” combinaties toegevoegd. De verdeling van het verdeelbare totaalbedrag in
verhouding tot het aldus verkregen totaal vormt de unieke bruto-opbrengst van de “Bonus 3”. Als deze
unieke bruto-opbrengst lager is dan € 1,10 wordt de verdeling zodanig berekend dat de netto-opbrengsten
die voor de “Bonus 3” en “4 op 5 Bonus” worden betaald, gelijk zijn. Als de unieke bruto-opbrengst gelijk of
hoger is dan € 1,10 is de netto-opbrengst die voor de “4 op 5 Bonus” wordt betaald gelijk aan anderhalve
maal de netto-opbrengst van de “Bonus 3”.
Als de netto-opbrengst van de “4 op 5 Bonus”, of, als er meerdere zijn, van een van de “4 op 5 Bonus”
opbrengsten na toepassing van voorgaande regels hoger is dan de helft van de netto-opbrengst van de
“Bonus 4”, of, als er meerdere zijn, van een van de netto-opbrengsten van de “Bonus 4” wordt de verdeling
met toepassing van de regels in paragraaf c) hierboven berekend.
g) In geval de netto-opbrengst van de “Bonus 4” of, als er meerdere zijn, een van de netto-opbrengsten van de
“Bonus 4” hoger is dan de netto-opbrengst van de “Quinté Plus” in de onjuiste volgorde of, als er meerdere
zijn, van een van de netto-opbrengsten die uitbetaald worden voor de “Quinté Plus” combinaties in de
onjuiste volgorde en als de netto¬opbrengst van de “4 op 5 Bonus” niet hoger is dan de helft van de nettoopbrengst van de “Bonus 4” of, als er meerdere zijn, dan een van de netto-opbrengsten van de “Bonus 4”,
maar als de netto-opbrengst van de “Bonus 3” of, als er meerdere zijn eender welk van de nettoopbrengsten van “Bonus 3” hoger is dan twee derde van de “4 op 5 Bonus” opbrengst wordt de verdeling
volgens de volgende bepalingen berekend: De verdeelbare totaalbedragen van de “Quinté Plus” in de
onjuiste volgorde en “Bonus 4” worden opgeteld om een gemeenschappelijk verdeelbaar bedrag te vormen.
Het aantal inzetten op de combinatie “Quinté Plus” in de onjuiste volgorde met de meeste inzetten wordt
vermenigvuldigd met het aantal verschillende “Quinté Plus” combinaties in de onjuiste volgorde. Aan het
verkregen getal wordt het aantal inzetten op de “Bonus 4” combinatie of, als er meerdere zijn, de “Bonus 4”
combinaties toegevoegd. De verdeling van het verdeelbare totaalbedrag in verhouding tot het aldus
verkregen totaal vormt de unieke bruto-opbrengst van de “Bonus 4”. De netto-opbrengst van de “Quinté
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Plus” combinatie in de onjuiste volgorde met de meeste inzetten is dan gelijk aan de netto-opbrengst van
de “Bonus 4”.
Het aantal inzetten op deze “Quinté Plus” combinatie in de onjuiste volgorde vermenigvuldigd met de brutoopbrengst van “Bonus 4” vormt het verdeelbare totaalbedrag dat bestemd wordt voor elk van de andere
“Quinté Plus” combinaties in de onjuiste volgorde, op basis waarvan elk van de andere “Quinté Plus”
opbrengsten in de onjuiste volgorde wordt berekend. De verdeelbare totaalbedragen van de “Bonus 3” en
“4 op 5 Bonus” worden opgeteld om een gemeenschappelijk verdeelbaar totaalbedrag te vormen. Het
aantal inzetten op de “4 op 5 Bonus” combinatie(s )wordt vermenigvuldigd met 1,5; aan dat getal wordt dat
van de inzetten op de “Bonus 3” combinatie of, als er meerdere zijn, op de “Bonus 3” combinaties
toegevoegd. De verdeling van het verdeelbare totaalbedrag in verhouding tot het aldus verkregen totaal
vormt de unieke bruto-opbrengst van “Bonus 3”. Als deze unieke bruto-opbrengst lager is dan € 1,10 wordt
de verdeling zodanig berekend dat de netto-opbrengsten die voor de “Bonus 3” en “4 op 5 Bonus” worden
betaald, gelijk zijn. Als de unieke bruto-opbrengst gelijk of hoger is dan € 1,10 is de netto-opbrengst van de
“4 op 5 Bonus” gelijk aan anderhalve maal de netto-opbrengst van de “Bonus 3”. Als de netto-opbrengst
van de “4 op 5 Bonus” na toepassing van voorgaande bepalingen hoger is dan de helft van de nettoopbrengst die voor de “Bonus 4” wordt betaald, wordt de verdeling met toepassing van de regels in
paragraaf a) hierboven berekend.
h) Indien, na toepassing van de bepalingen van de paragrafen a) tot g) hierboven en tevens die van artikel
95.6, de minimumverhoudingen die in de artikels 95.6 en 95.7 vastgesteld zijn, voor een of meerdere van
de betrokken opbrengsten niet meer gerespecteerd zijn, wordt de berekening van de verdeling zo gedaan
dat de minimumverhouding van de opbrengsten "Quinté Plus", "Bonus 4", "4 op 5 Bonus" en "Bonus 3"
hersteld wordt.
Artikel 95.7.1 –Maximumverhouding van de opbrengsten van de “Quinté Plus”
In het geval van een normale finish en in het geval van een “dead heat” finish moet de netto-opbrengst die voor de
verwisseling in de juiste volgorde voor elke combinatie van dezelfde vijf paarden wordt uitbetaald hoogstens gelijk
zijn aan honderd twintig maal de netto-opbrengst die voor verwisselingen in een onjuiste volgorde wordt uitbetaald.
Als aan deze voorwaarde niet voldaan wordt door toepassing van de regels voor de berekening van de opbrengsten
in artikel 95.5 (§I) hierboven wordt het volledige verdeelbare totaalbedrag van de “Quinté Plus” dat bij deze
combinatie hoort op gelijke wijze over alle betaalbare verwisselingen verdeeld door het aantal inzetten op de
verwisseling in de juiste volgorde van de coëfficiënt 120 te voorzien en het aantal inzetten op de verwisselingen in
de onjuiste volgorde van de coëfficiënt 1 te voorzien. Zo verkrijgt men de bruto basisopbrengst van de
verwisselingen van de vijf paarden in een onjuiste volgorde.
De netto-opbrengst die voor de verwisseling in de juiste volgorde wordt uitbetaald, is dan gelijk aan honderd twintig
maal de netto basisopbrengst die voor verwisselingen van dezelfde vijf paarden in een onjuiste volgorde wordt
uitbetaald.
Artikel 95.8 -Formules
De wedders kunnen hun “Quinté Plus” weddenschappen in de vorm van unitaire combinaties registreren waarbij vijf
van de vertrekkend verklaarde paarden gecombineerd worden, of in de vorm van de zogenaamde “gecombineerde”
of “veld” formules. De gecombineerde formules omvatten alle “Quinté Plus” weddenschappen waarbij een bepaald
aantal paarden dat de wedder selecteerde vijf per vijf onderling gecombineerd worden.
a)
De wedder kan elke combinatie van vijf paarden uit zijn selectie slechts in een gestipuleerde relatieve
volgorde inzetten. Als de wedder K paarden selecteert, omvat de zogenaamde “vereenvoudigde” formule:
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K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) “Quinté Plus” weddenschappen
120
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Als hij voor elke combinatie van vijf paarden uit zijn selectie de honderd twintig mogelijke relatieve
volgorden van aankomst wenst, omvat de overeenkomstige formule, de zogenaamde “formule in alle
volgorden” voor een selectie van K paarden: K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) “Quinté Plus”
weddenschappen
De formules “totaal veld van vier paarden” omvatten alle “Quinté Plus” weddenschappen waarbij de vier
paarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met alle andere, officieel vertrekkende paarden.
Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van vier basispaarden”: 120 x (N4) “Quinté Plus” weddenschappen in de formule in alle volgorden met honderd twintig verwisselingen, en
(N-4) “Quinté Plus” weddenschappen in vereenvoudigde formule. In dat laatste geval moet de wedder de
respectieve plaatsen bij aankomst preciseren die de vier basispaarden van zijn formule moeten innemen.
De formules “gedeeltelijk veld van vier paarden” omvatten alle “Quinté Plus” weddenschappen waarbij de
vier basispaarden gecombineerd worden met een selectie van andere, officieel vertrekkende paarden die
de wedder aanduidde. Als deze selectie P paarden bevat, omvat het “gedeeltelijk veld van vier paarden”:
120 x P “Quinté Plus” weddenschappen in de formule in alle volgorden met honderd twintig verwisselingen,
en P “Quinté Plus” weddenschappen in vereenvoudigde formule. In dat laatste geval moet de wedder de
respectieve plaatsen bij aankomst preciseren die de vier basispaarden van zijn formule moeten innemen.
De formules “totaal veld van drie paarden” omvatten alle “Quinté Plus” weddenschappen waarbij de drie
paarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met alle andere, officieel vertrekkende paarden.
Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van drie basispaarden”: 60 x (N-3)
x (N-4) “Quinté Plus” weddenschappen in de formule in alle volgorden met honderd twintig verwisselingen
en (N-3) x (N-4) “Quinté Plus” weddenschappen in de vereenvoudigde formule. In dat laatste geval moet de
wedder de respectieve plaatsen bij aankomst preciseren die de drie basispaarden van zijn formule moeten
innemen, maar hoeft hij de relatieve volgorde van de andere paarden niet aan te duiden.
De formules “gedeeltelijk veld van drie paarden” omvatten alle “Quinté Plus” weddenschappen waarbij drie
basispaarden gecombineerd worden met een selectie van de andere, officieel vertrekkend verklaarde
paarden, twee per twee genomen, die de wedder aanduidde. Als deze selectie P paarden bevat, omvat het
“gedeeltelijk veld drie paarden”: 60 x P x (P-1) “Quinté Plus” weddenschappen in de formule in alle
volgorden met honderd twintig verwisselingen en P x (P-1) “Quinté Plus” weddenschappen in
vereenvoudigde formule. In dat laatste geval moet de wedder de respectieve plaatsen preciseren die de
drie basispaarden van zijn formule bij aankomst moeten innemen, maar hoeft hij de paarden van zijn
selectie niet in een relatieve volgorde te klasseren. Elke combinatie van vijf paarden bevat immers de twee
verwisselingen van paarden die verschillen van de basispaarden in de twee mogelijke volgorden.
De formules “totaal veld van twee paarden” omvatten alle “Quinté Plus” weddenschappen waarbij de twee
paarden die de wedder aanduidde, gecombineerd worden met alle andere, officieel vertrekkend verklaarde
paarden, drie per drie genomen. Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld
van twee basispaarden”: 20 x (N-2) x (N-3) “Quinté Plus” weddenschappen in de formule in alle volgorden
met honderd twintig verwisselingen, en (N-2) x (N-3) x (N-4) “Quinté Plus” weddenschappen in
vereenvoudigde formule. In dat laatste geval moet de wedder de respectieve plaatsen bij aankomst
preciseren die de twee basispaarden van zijn formule moeten innemen, maar hoeft hij de andere paarden
niet in een relatieve volgorde aan te duiden.
De formules “gedeeltelijk veld van twee paarden” omvatten alle “Quinté Plus” weddenschappen waarbij
twee basispaarden gecombineerd worden met een selectie van de andere, officieel vertrekkend verklaarde
paarden, drie per drie genomen, die de wedder aanduidde. Als deze selectie P paarden bevat, omvat het
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i)

j)

k)

k bis)

l)

“gedeeltelijk veld van twee paarden”: 20 x P x (P-1) x (P-2) “Quinté Plus” weddenschappen in de formule in
alle volgorden met honderd twintig verwisselingen, en P x (P-1) x (P-2) “Quinté Plus” weddenschappen in
vereenvoudigde formule. In dat laatste geval moet de wedder de respectieve plaatsen preciseren die de
twee basispaarden van zijn formule bij aankomst moeten innemen, maar hoeft hij de paarden van zijn
selectie niet in een relatieve volgorde te klasseren. Elke combinatie van vijf paarden bevat immers de zes
verwisselingen van paarden die verschillen van de basispaarden in de zes mogelijke volgorden.
De formules “totaal veld van een paard” omvatten alle “Quinté Plus” weddenschappen waarbij een paard
dat de wedder aanduidde, gecombineerd wordt met alle andere, officieel vertrekkende paarden, vier per
vier genomen. Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van een
basispaard”: 5 x (N-1) x (N-2) “Quinté Plus” weddenschappen in de formule in alle volgorden met honderd
twintig verwisselingen, en (N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) “Quinté Plus” weddenschappen in vereenvoudigde
formule. In dat laatste geval moet de wedder de respectieve plaatsen bij aankomst preciseren die het
basispaard van zijn formule moet innemen, maar hoeft hij de andere paarden niet in een relatieve volgorde
aan te duiden.
De formules “gedeeltelijk veld van een paard” omvatten alle “Quinté Plus” weddenschappen waarbij een
basispaard gecombineerd wordt met een selectie van de andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden,
vier per vier genomen, die de wedder aanduidde. Als deze selectie P paarden bevat, omvat het “gedeeltelijk
veld van een paard”: 5 x P x (P-1) x (P-2) x (P-3) “Quinté Plus” weddenschappen, in de formule in alle
volgorden met honderd twintig verwisselingen, en P x (P-1) x (P-2) x (P-3) “Quinté Plus” weddenschappen
in vereenvoudigde formule. In dat laatste geval moet de wedder de respectieve plaats preciseren die het
basispaard van zijn formule bij aankomst moet innemen, maar hoeft hij de paarden van zijn selectie niet in
een relatieve volgorde te klasseren. Elke combinatie van vijf paarden bevat immers de vierentwintig
verwisselingen van paarden die verschillen van het basispaard in de vierentwintig mogelijke volgorden.
De waarden van de formules “totaal veld” van één, twee, drie of vier basispaarden worden bepaald zodra
het aantal vertrekkend verklaarde paarden bekend is. Deze waarden kunnen niet veranderd worden, zelfs
niet als bepaalde paarden voor de start van de ren ingetrokken worden.
Als de weddenschappen echter afgesloten zijn in een registratiepost die verbonden is met het centrale, in
real time werkende systeem van de Pari mutuel urbain worden de waarden van de formules “totaal veld”
van één, twee, drie of vier basispaarden voor elke ren bepaald in functie van het aantal paarden dat
vertrekkend verklaard is door het officiële programma van de renbaan of de officiële lijst van de Pari mutuel
urbain, waarbij in voorkomend geval op het moment dat de weddenschap geregistreerd wordt, rekening
wordt gehouden met de niet vertrekkend verklaarde paarden.
Alle weddenschappen die omvat zitten in de formule die één of meer paarden bevatten die niet aan de ren
hebben deelgenomen, worden behandeld volgens de bepalingen van artikel 95.4 betreffende niet
vertrekkende paarden.

Artikel 95.9 -Bijzondere gevallen
1. a) Als er in een wedstrijd waarop de “Quinté Plus” functioneert geen inzet is op de verwisseling van de eerste
vijf paarden die in de juiste volgorde van aankomst geklasseerd zijn, wordt het deel van de te verdelen
winst dat bij deze verwisseling hoort, gebruikt om de opbrengst van de verwisselingen van dezelfde
paarden in de onjuiste volgorde te bepalen.
b) Als er in geval van “dead heat” geen inzet is op de verwisseling in de juiste volgorde van aankomst van een
van de combinaties van de paarden die op de eerste vijf plaatsen geklasseerd zijn, wordt het deel van de te
verdelen winst die bij deze verwisseling hoort, gebruikt om de opbrengst van de verwisselingen van
dezelfde paarden in de onjuiste volgorde te bepalen.
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3.

Als er ten slotte geen inzet is op de combinaties die voor de “Quinté Plus” opbrengst in de juiste volgorde
van aankomst betaalbaar zijn, gelden de bepalingen van paragraaf 1.a) hier voor.
c) Als er geen inzet is op de verwisselingen in de onjuiste volgorde van de vijf, als eerste geklasseerde
paarden of in geval van “dead heat” op de verwisselingen in de onjuiste volgorde van een van de
combinaties van de paarden die op de eerste vijf plaatsen geklasseerd zijn, wordt het deel van de te
verdelen winst dat bij deze verwisselingen hoort gebruikt om de opbrengst van de verwisseling van dezelfde
paarden in de juiste volgorde te bepalen.
d) Als er in geval van “dead heat” geen inzet is, noch in de juiste volgorde, noch in de onjuiste volgorde, op een
van de betaalbare combinaties, wordt de te verdelen winst die bij deze combinatie hoort in gelijke delen
over de andere betaalbare combinaties verdeeld.
e) Als er ten slotte geen inzet is op de betaalbare combinaties van de “Quinté Plus” opbrengsten, noch in de
juiste volgorde, noch in een onjuiste volgorde, wordt het volledige verdeelbare totaalbedrag van de
“Quinté Plus” gebruikt om de opbrengst van de “Bonus 4” te bepalen.
a) Als er in geval van “dead heat” geen inzet is op een van de betaalbare combinaties van de “Bonus 4” wordt
de te verdelen winst die bij deze combinatie hoort volgens dezelfde verhoudingen onder de andere
betaalbare “Bonus 4” combinaties toegewezen.
b) Als er geen enkele inzet is op een van de betaalbare “Bonus 4” combinaties wordt het volledige verdeelbare
totaalbedrag van de “Bonus 4” gebruikt om de “4 op 5 Bonus” opbrengst te berekenen.
c) Als er geen enkele inzet is op een van de betaalbare “4 op 5 Bonus” combinaties wordt het volledige
verdeelbare totaalbedrag van de “4 op 5 Bonus” gebruikt om de “Bonus 3” opbrengst te berekenen.
d) Als er in geval van “dead heat” geen enkele inzet is op een van de betaalbare combinaties van de “Bonus 3”
wordt de te verdelen winst die bij deze combinatie hoort volgens dezelfde verhoudingen onder de andere
betaalbare “Bonus 3” combinaties toegewezen.
e) Als er geen enkele inzet is op een van de betaalbare “Bonus 3” combinaties wordt het volledige verdeelbare
totaalbedrag bestemd voor de berekening van de “4 op 5 Bonus” opbrengst, of bij gebrek aan inzetten op
deze combinatie, voor de berekening van de “Bonus 4” opbrengst.
f) Als er geen enkele inzet is op een van de betaalbare combinaties van de opbrengsten van “Bonus 4”, “4 op
5 Bonus” en “Bonus 3” wordt het volledige verdeelbare totaalbedrag van de “Bonus 4”, “4 op 5 Bonus” en
“Bonus 3” gebruikt om de opbrengsten van de “Quinté Plus” te berekenen.
g) Als er tot slot geen enkele inzet is op een van de betaalbare combinaties van de “Quinté Plus” opbrengsten
in de juiste volgorde, “Quinté Plus” in de onjuiste volgorde, “Bonus 4”, “4 op 5 Bonus” en “Bonus 3” worden
alle “Quinté Plus” weddenschappen terugbetaald.
a) Als een ren bij de aankomst slechts vier geklasseerde paarden bevat, worden de verdeelbare
totaalbedragen van de “Quinté Plus” en “4 op 5 Bonus” toegevoegd aan het verdeelbare totaalbedrag van
de “Bonus 4” om een verdeelbaar totaalbedrag te vormen dat verdeeld wordt over alle wedders die een van
de combinaties met de vier geklasseerde paarden hebben aangeduid, zonder rekening te houden met de
volgorde van aankomst. Als er geen enkele inzet is op deze combinatie wordt er een uniek totaalbedrag
gevormd dat volgens de voorwaarden in paragraaf b) hieronder wordt verdeeld.
b) Als een ren bij de aankomst slechts drie geklasseerde paarden bevat, worden de verdeelbare
totaalbedragen van de “Quinté Plus” en van de “Bonus 4” en “4 op 5 Bonus” toegevoegd aan het
verdeelbare totaalbedrag van de “Bonus 3” om een uniek verdeelbaar totaalbedrag te vormen dat over alle
wedders verdeeld wordt die een van de combinaties met de drie geklasseerde paarden hebben aangeduid,
zonder rekening te houden met de volgorde van aankomst.
Bij gebrek aan inzet op deze combinaties worden alle “Quinté Plus” weddenschappen terugbetaald.
c) Als een ren bij de aankomst minder dan drie geklasseerde paarden bevat, worden alle “Quinté Plus”
weddenschappen terugbetaald.

___________________________________________________________________________________________
PAARDENWEDRENNEN IN SAMENWERKING MET PMU FRANKRIJK
WFA
(01/2015)
83.

4. “Tirelire «pot»”
a) Het “Tirelire «pot»fonds” dat voortkomt uit de toepassing van de bepalingen van de artikels 18.1 a) en 95.4,
tweede alinea wordt in reserve gehouden om een Tirelire «pot» te vormen.
De Tirelire «pot» die gevormd wordt door het “Tirelire «pot»fonds” bij afloop van de bewerkingen voor de
verdeling van elke “Quinté Plus” te verminderen met meervoudige netto¬gehelen van € 1000, wordt bij de
eerste “Quinté Plus” na degene die de Tirelire «pot» heeft gevormd volgens de modaliteiten in paragraaf b)
hieronder herverdeeld. De "Tirelire «pot»" kan eveneens in bepaalde gevallen worden aangevuld met een
welbepaalde bijkomende aftrek van het "Tirelire «pot»fonds" en volgens de modaliteiten in paragraaf b)
hieronder tijdens een bepaalde "Quinté Plus" worden herverdeeld. In het geval dat tijdens deze "Quinté
Plus" geen van de combinaties die aanleiding geven tot de opbrengst van de juiste aankomst het “winnend
Plusnr.” bevat, of in geval er geen “Quinté Plus” georganiseerd wordt, wordt de bijkomende toeslag die in
de alinea hierboven bedoeld is afgetrokken van het bedrag van de "Tirelire «pot»" die herverdeeld wordt bij
de eerste “Quinté Plus” na degene waarvoor de toeslag voor "Tirelire «pot»" was aangevuld, en
toegewezen aan het "Tirelire «pot»fonds".
b) Het bedrag van de herverdeelde “Tirelire «pot»” dat niet hoger mag zijn dan het beschikbare bedrag van
het "Tirelire «pot»fonds", behalve in het geval dat voorzien is in de derde alinea hieronder, wordt in even
veel gelijke delen verdeeld als er betaalbare inzetten in de juiste volgorde van aankomst zijn die het
“winnend Plusnr.” bevatten dat volgens de modaliteiten in artikel 95.1.2) I hierboven bepaald is. Het aldus
verkregen quotiënt vormt de “bruto-opbrengst Tirelire «pot»” voor elk van de betaalbare inzetten in de juiste
volgorde van aankomst die het “winnend Plusnr.” bevatten. De "Tirelire «pot»" kan eveneens in bepaalde
gevallen met specifieke toelagen van adverteerders of van de Pari mutuel urbain worden aangevuld boven
het beschikbare bedrag van het "Tirelire «pot»fonds", na een beslissing die door zijn raad van beheerders
is genomen. In het geval dat geen van de combinaties die aanleiding geven tot de opbrengst van de juiste
aankomst het “winnend Plusnr.” bevat, of in geval er geen “Quinté Plus” georganiseerd wordt op de dag dat
de “Tirelire «pot»” normaal gezien herverdeeld zou worden, wordt het bedrag van de “Tirelire «pot»” die op
de betreffende wedstrijd samengesteld is, behalve in het geval voorzien in de vierde alinea van de a)
hieronder, toegevoegd aan het bedrag van de “Tirelire «pot»” die gevormd is in toepassing van de
bepalingen van artikel 95.5 van de eerste “Quinté Plus” die volgt op degene waarop de “Tirelire «pot»”
normaliter herverdeeld zou worden. Het bedrag van de “Tirelire «pot»” en de dag waarop hij wordt
herverdeeld worden uiterlijk bij aanvang van de registraties van de “Quinté Plus” weddenschap van de
betreffende dag aan de wedders meegedeeld.
Artikel 95.10
Vervalt.
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HOOFDSTUK 15.

WEDDENSCHAP MET VIJF PAARDEN WAARVAN DE COMMERCIËLE NAAM,
WEERHOUDEN DOOR DE PMU, TER KENNIS WORDT GEBRACHT VAN DE
WEDDERS, IN BELGIË GECOMMERCIALISEERD ONDER DE NAAM « BINGOAL 5 »

Artikel 96.1 –
Voor sommige wedstrijden die op het officiële programma zijn aangeduid, kan een weddenschap met 5 paarden
worden georganiseerd. Deze weddenschap bestaat eruit om vijf paarden te kiezen van eenzelfde ren zonder hun
volgorde bij aankomst te moeten bepalen. Hij is betaalbaar als de vijf gekozen paarden de eerste vijf plaatsen van
de wedstrijd innemen ongeacht hun klassering bij de aankomst. Elk paard dat deelneemt aan de ren wordt apart
behandeld bij de bepaling van de betaalbare combinaties.
Artikel 96.2 – “Dead Heat”
I.
In geval van een “Dead Heat” finish, zijn de betaalbare combinaties voor deze weddenschap de volgende:
a) In het geval van “dead heat” van vijf of meer paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, zijn de
betaalbare combinaties alle combinaties van paarden die vijf per vijf genomen als eerste geklasseerd zijn.
b) In het geval van “dead heat” van vier paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en één of meer
paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn de betaalbare combinaties, de combinaties van vier
paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn met één van de als vijfde geklasseerde paarden.
c) In het geval van “dead heat” van drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van twee of meer
paarden op de vierde plaats zijn alle betaalbare combinaties, de combinaties van de drie paarden die op de
eerste plaats geklasseerd zijn met twee van de paarden die op de vierde plaats geklasseerd zijn.
d) In het geval van “dead heat” van drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, van één enkel paard
dat op de vierde plaats geklasseerd is en één of meer paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn
de betaalbare combinaties, de combinaties van de drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn
met het paard dat op de vierde plaats geklasseerd is en met een van de paarden die op de vijfde plaats
geklasseerd zijn.
e) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van drie of meer
paarden op de derde plaats zijn de betaalbare combinaties, de combinaties van de twee paarden die op de
eerste plaats geklasseerd zijn met drie paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn.
f) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats zijn geklasseerd, van twee paarden
die op de derde plaats zijn geklasseerd en van één of meer paarden die op de vijfde plaats zijn
geklasseerd, zijn de betaalbare combinaties, de combinaties van de twee paarden die op de eerste plaats
geklasseerd zijn met de twee paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn en met één van de paarden
die op de vijfde plaats geklasseerd zijn.
g) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, van één paard dat
op de derde plaats geklasseerd is en van twee of meer paarden die op de vierde plaats geklasseerd zijn,
zijn de betaalbare combinaties, de combinaties van de twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd
zijn met het op de derde plaats geklasseerde paard en met twee van de paarden die op de vierde plaats
geklasseerd zijn.
h) In het geval van “dead heat” van twee, op de eerste plaats geklasseerde paarden, van één op de derde
plaats geklasseerd paard, van één op de vierde plaats geklasseerd paard en van één of meer paarden die
op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn de betaalbare combinaties, de combinaties van de twee, op de
eerste plaats geklasseerde paarden met de paarden die op de derde en op de vierde plaats geklasseerd
zijn en met één van de als vijfde geklasseerde paarden.
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i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

In het geval van “dead heat” van vier of meer paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn, zijn de
betaalbare combinaties, de combinaties van het als eerste geklasseerde paard met vier van de als tweede
geklasseerde paarden.
In het geval van “dead heat” van drie paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn en één of meer
paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn de betaalbare combinaties, de combinaties van het als
eerste geklasseerde paard met de drie, als tweede geklasseerde paarden en met één van de als vijfde
geklasseerde paarden.
In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn en van twee of
meer paarden die op de vierde plaats geklasseerd zijn, zijn de betaalbare combinaties, de combinaties van
het als eerste geklasseerde paard met de twee, als tweede geklasseerde paarden en met twee van de als
vierde geklasseerde paarden.
In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn, van één paard op
de vierde plaats en van één of meer paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn de betaalbare
combinaties, de combinaties van het als eerste geklasseerde paard met de twee, als tweede geklasseerde
paarden, met het als vierde geklasseerde paard en met één van de als vijfde geklasseerde paarden.
In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn, zijn de
betaalbare combinaties, de combinaties van het als eerste geklasseerde paard en van het als tweede
geklasseerde paard met drie van de als derde geklasseerde paarden.
In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn en één of meer
paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn de betaalbare combinaties, de combinaties van het als
eerste geklasseerde paard met het als tweede geklasseerde paard, met de twee, als derde geklasseerde
paarden en met één van de als vijfde geklasseerde paarden.
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de vierde plaats zijn de betaalbare combinaties,
de combinaties van het als eerste geklasseerde paard, van het als tweede geklasseerde paard, van het als
derde geklasseerde paard met twee van de als vierde geklasseerde paarden.
In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, zijn de
betaalbare combinaties, de combinaties van het als eerste geklasseerde paard, van het als tweede
geklasseerde paard, van het als derde geklasseerde paard en van het als vierde geklasseerde paard met
één van de als vijfde geklasseerde paarden.

II. Bij een “dead heat” finish zijn de betaalbare combinaties voor een “speciale” opbrengst, zoals bedoeld in b) van l
van artikel 96.3 hieronder, de volgende:
a) In het geval van “dead heat” van vier of meer paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, wordt er
een “Speciale” opbrengst uitbetaald op de combinaties met de als eerste geklasseerde paarden, vier per
vier genomen, en een niet vertrekkend paard.
b) In het geval van “dead heat” van drie paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van één of meer
paarden op de vierde plaats, wordt er een “Speciale” opbrengst uitbetaald op de combinaties met drie
paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, één van de als vierde geklasseerde paarden en een niet
vertrekkend paard.
c) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn en van twee of
meer paarden op de derde plaats, wordt er een “Speciale” opbrengst uitbetaald op de combinaties met de
twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, twee van de paarden die op de derde plaats
geklasseerd zijn en een niet vertrekkend paard.
d) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn, van één enkel
paard op de derde en één of meer paarden die op de vierde plaats geklasseerd zijn, wordt er een
“Speciale” opbrengst uitbetaald op de combinaties met de twee paarden die op de eerste plaats
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geklasseerd zijn, het als derde geklasseerde paard, één van de als vierde geklasseerde paarden en een
niet vertrekkend paard.
e) In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn, wordt er
een “Speciale” opbrengst uitbetaald op de combinaties met het als eerste geklasseerde paard, drie van de
als tweede geklasseerde paarden en een niet vertrekkend paard.
f) In het geval van “dead heat” van twee paarden die op de tweede plaats geklasseerd zijn en van één of
meer als vierde geklasseerde paarden wordt er een “Speciale” opbrengst uitbetaald op de combinaties met
het als eerste geklasseerde paard, de twee als tweede geklasseerde paarden, één van de als vierde
geklasseerde paarden en een niet vertrekkend paard.
g) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de derde plaats geklasseerd zijn, wordt er
een “Speciale” opbrengst uitbetaald op de combinaties met het als eerste geklasseerde paard, het als
tweede geklasseerde paard, twee van de als derde geklasseerde paarden, twee per twee genomen en een
niet vertrekkend paard.
h) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de vierde plaats geklasseerd zijn, wordt er
een “Speciale” opbrengst uitbetaald op de combinaties met het als eerste geklasseerde paard, het als
tweede geklasseerde paard, het als derde geklasseerde paard, één van de als vierde geklasseerde
paarden en een niet vertrekkend paard.
i) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de vijfde plaats geklasseerd zijn, wordt er
een “Speciale” opbrengst uitbetaald op de combinaties met het als eerste geklasseerde paard, het als
tweede geklasseerde paard, het als derde geklasseerde paard, één van de als vierde geklasseerde
paarden en een niet vertrekkend paard.
Artikel 96.3. – Niet vertrekkende paarden.
I.
a) De combinaties waarvan twee of meer paarden niet hebben deelgenomen aan de ren, worden
terugbetaald.
b) Als een combinatie van deze weddenschap een niet vertrekkend paard bevat onder de vijf aangeduide
paarden, wordt ze betaald als een “speciale” opbrengst die bepaald is in punt 2 van artikel 96.4 hieronder,
op voorwaarde dat de vier paarden die hebben deelgenomen aan de ren geklasseerd werden op de eerste
vier plaatsen van de wedstrijd, zonder rekening te houden met hun respectievelijke volgorde bij aankomst.
c) Niettemin zijn de hierboven in punt b) aangehaalde regels niet van toepassing op de volledig veld en
gedeeltelijk veld formules van een basispaard voorzien in punt h) en i) van artikel 96.5 waarvan het
basispaard niet vertrekkend is. In dat geval worden de overeenstemmende formules terugbetaald.
III.

Niet van toepassing in België

Artikel 96.4 Berekening van de opbrengsten
1.

Rennen zonder niet vertrekkende paarden
1.1 Normale finish
Het bedrag van de proportionele afhouding op inzetten en van de terugbetaalde weddenschappen wordt
van het totaal van de inzetten afgetrokken. Het aldus verkregen verdeelbare totaalbedrag wordt gedeeld
door het totaal van de inzetten op de betaalbare combinatie. Het aldus bekomen quotiënt vormt de bruto
opbrengst voor de betaalbare combinatie bepaald in artikel 96.1.
1.2 “Dead Heat” finish
In het geval van verschillende betaalbare combinaties, wordt het totaal van de inzetten op de verschillende
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betaalbare combinaties ingehouden op het verdeelbare totaalbedrag van deze weddenschap. De aldus
bekomen verdeelbare winst wordt verdeeld in even veel gelijke delen als er betaalbare combinaties zijn die
verschillen door de paarden waaruit ze zijn samengesteld. Elk van deze delen wordt vervolgens verdeeld in
verhouding tot het aantal inzetten op elke betaalbare combinatie. De aldus verkregen quotiënten, verhoogd
met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten voor elk van de betaalbare combinaties bepaald in
punt I van artikel 96.2.
1.3 Minimumopbrengst
Als de toepassing van de regels in de paragrafen 1.1 en 1.2 hierboven voor een combinatie tot een
opbrengst van minder dan € 1,10 leidt, wordt artikel 18 toegepast. Als de opbrengst na deze bewerkingen
lager dan € 1,10 is, gelden de bepalingen van artikel 19.
2.

Rennen met één of meerdere niet vertrekkende paarden.
2.1. Normale finish.
a) Het bedrag van de proportionele afhouding op inzetten en van de terugbetaalde weddenschappen
wordt van het totaal van de inzetten afgetrokken. Het aantal inzetten op de combinatie bepaald in
artikel 96.1 wordt vermenigvuldigd met 5, en op het bekomen totaal wordt het aantal inzetten op de
“Speciale’ combinatie bepaald in punt b) van l van artikel 96.3 toegevoegd. De verdeling van de
verdeelbare winst in verhouding tot het aldus bekomen totaal vormt de « speciale » bruto opbrengst.
b) Als deze bruto opbrengst gelijk of hoger is dan 1,10 €, is de betaalde netto opbrengst van de
combinatie bepaald in artikel 96.1 dus gelijk aan vijf keer de « Speciale » netto opbrengst.
c) Als, na toepassing van punt a) hierboven, de "speciale" bruto opbrengst lager is dan 1,10 €, wordt
het verdeelbare totaalbedrag, dat gebruikt wordt voor de berekening van de opbrengst van de
combinatie bepaald in artikel 96.1, bekomen na het bedrag van de betalingen aan 1,10 € van de
inzetten van de combinatie bepaald in punt b) van I van artikel 96.3 te hebben afgetrokken van het
verdeelbare totaalbedrag. In dat geval is de verhouding voorzien in punt b) hierboven niet van
toepassing. Als de opbrengst van de combinatie bepaald in artikel 96.1 na al deze bewerkingen
lager is dan 1,10 €, wordt er toepassing gemaakt van de bepalingen van artikel 18. Als na deze
bewerking de opbrengst nog steeds lager is dan 1,10 €, zijn de bepalingen van artikel 19 van
toepassing.
d) Indien er geen enkele inzet is op de combinatie bepaald in artikel 96.1 in een wedstrijd waar deze
weddenschap functioneert, wordt het verdeelbare totaalbedrag van deze weddenschap gedeeld
door 5. De verdeling van een vijfde van het verdeelbare totaalbedrag in verhouding met het aantal
inzetten op de combinatie bepaald in punt b) van I van artikel 96.3 vormt de “speciale” bruto
opbrengst.
Als de aldus bekomen opbrengst gelijk of hoger is dan 1,10 €, worden vier vijfden van het
verdeelbare totaalbedrag voorbehouden om een “Tirelire «pot»” te vormen die wordt toegevoegd
aan het te verdelen totaalbedrag van de eerste weddenschap van dit type die de volgende dag
georganiseerd wordt op de eerste gelopen ren waarop hij wordt aangeboden. Als de opbrengst
lager is dan 1,10 € wordt het verdeelbare totaalbedrag verminderd met de betalingen van 1,10 € van
de inzetten op de combinatie bepaald in punt b) van I van artikel 96.3 en het eventuele saldo van
het verdeelbare totaalbedrag wordt voorbehouden om een “Tirelire «pot»” te vormen die wordt
toegevoegd aan het verdeelbare totaalbedrag van de eerste weddenschap van dit type die de
volgende dag georganiseerd wordt op de eerste gelopen ren waarop hij wordt aangeboden.
Als deze "Speciale" opbrengst nog steeds lager is dan 1,10 €, wordt er toepassing gemaakt van de
bepalingen van artikel 18. Als na deze bewerking de “speciale” opbrengst nog steeds lager is dan
1,10 €, zijn de bepalingen van artikel 19 van toepassing.
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e)

Als er geen enkele inzet is op geen enkele van de betaalbare combinaties bepaald in II van artikel
96.2 bij een wedstrijd waar deze weddenschap functioneert, wordt de berekening van de
opbrengsten uitgevoerd volgens de bepalingen van 1.1 van artikel 96.4.

2.2 "dead heat" finish:
a) Het bedrag van de proportionele afhouding op inzetten en van de terugbetaalde weddenschappen
wordt van het totaal van de inzetten afgetrokken. Het totaal van de inzetten op de betaalbare
combinatie bepaald in I van artikel 96.2 dat de meeste inzetten heeft gekregen, wordt
vermenigvuldigd met het aantal betaalbare combinaties die verschillen door de paarden waaruit ze
zijn samengesteld bepaald in I van artikel 96.2. Het resultaat wordt vermenigvuldigd met 5. Bij het
bekomen totaal wordt het aantal inzetten toegevoegd op de betaalbare combinatie(s) bepaald in II
van artikel 96.2. De verdeling van het verdeelbare totaalbedrag in verhouding met het aldus
bekomen totaal vormt de unieke "Speciale" bruto opbrengst.
b) Als deze unieke bruto opbrengst gelijk is of hoger is dan 1,10 €, is de betaalde netto opbrengst van
de combinatie bepaald in artikel 96.2 die de meeste inzetten heeft ontvangen dus gelijk aan vijf keer
de « Speciale » netto opbrengst. Het verdeelbare totaalbedrag dat voorbehouden is voor de
berekening van de andere opbrengst(en) van de combinaties bepaald in punt I van artikel 96.2
wordt bekomen na het bedrag van de betalingen van de inzetten van de combinatie bepaald in het
voorafgaande artikel dat de meeste inzetten heeft ontvangen te hebben ingehouden van het
verdeelbare totaalbedrag en van het bedrag van de betalingen van de inzetten van de combinaties
bepaald in punt II van artikel 96.2. Van het aldus bekomen verdeelbare totaalbedrag wordt het totaal
van inzetten op de andere betaalbare combinatie(s) die verschillen door de paarden waaruit ze zijn
samengesteld bepaald in punt I van artikel 96.2. De aldus bekomen verdeelbare winst wordt
verdeeld in evenveel gelijke delen verdeeld als er betaalbare combinaties zijn die verschillen door
de paarden waaruit ze zijn samengesteld. Elk van deze delen wordt vervolgens in verhouding tot het
aantal inzetten op elke betaalbare combinatie verdeeld. De aldus bekomen quotiënten, verhoogd
met de eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten van elk van de betaalbare combinaties
bepaald in punt I van artikel 96.2. Als de opbrengst van één van de betaalbare combinaties bepaald
in punt I van artikel 96.2 na al deze bewerkingen lager is dan 1,10 €, wordt er toepassing gemaakt
van de bepalingen van artikel 18. Als na deze bewerking de opbrengst van deze combinatie nog
steeds lager is dan 1,10 €, zijn de bepalingen van artikel 19 van toepassing.
c) Als na toepassing van punt a) hierboven, de "Speciale" bruto-opbrengst lager is dan 1,10 €, wordt
het verdeelbare totaalbedrag dat voorbehouden is voor de berekening van de opbrengsten van de
combinaties bepaald in punt I van artikel 96.2 bekomen na het totaal van het verdeelbare
totaalbedrag het bedrag van de betalingen aan 1,10 € van de inzetten van de combinaties bepaald
in punt II van artikel 96.2 in te houden. Van het aldus bekomen verdeelbare totaalbedrag wordt het
totaal van inzetten op de combinaties die verschillen door de paarden waaruit ze zijn samengesteld
bepaald in punt I van artikel 96.2 ingehouden. De aldus bekomen verdeelbare winst wordt verdeeld
in evenveel gelijke delen verdeeld als er betaalbare combinaties zijn die verschillen door de paarden
waaruit ze zijn samengesteld. Elk van deze delen wordt vervolgens in verhouding tot het aantal
inzetten op elke betaalbare combinatie verdeeld. De aldus bekomen quotiënten, verhoogd met de
eenheid van inzet, vormen de bruto-opbrengsten van elk van de betaalbare combinaties bepaald in
punt I van artikel 96.2. In dat geval is de verhouding voorzien in punt b) hierboven niet van
toepassing. Als de opbrengst van één van de betaalbare combinaties bepaald in punt I van artikel
96.2 na al deze bewerkingen lager is dan 1,10 €, wordt er toepassing gemaakt van de bepalingen
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van artikel 18. Als na deze bewerking de opbrengst van deze combinatie nog steeds lager is dan
1,10 €, zijn de bepalingen van artikel 19 van toepassing.
d) Indien er geen enkele inzet is op de combinaties bepaald in artikel 96.2 in een wedstrijd waar deze
weddenschap functioneert, wordt het verdeelbare totaalbedrag van deze weddenschap gedeeld
door 5. De verdeling van een vijfde van het te verdelen totaalbedrag in verhouding met het aantal
inzetten op de combinatie(s) bepaald in punt II van artikel 96.2 vormt de “speciale” bruto opbrengst.
Als de aldus bekomen opbrengst gelijk of hoger is dan 1,10 €, worden vier vijfden van het
verdeelbare totaalbedrag voorbehouden om een “Tirelire «pot»” te vormen die wordt toegevoegd
aan het verdeelbare totaalbedrag van de eerste weddenschap van dit type die de volgende dag
georganiseerd wordt op de eerste gelopen ren waarop hij wordt aangeboden.
Als de opbrengst lager is dan 1,10 € wordt het verdeelbare totaalbedrag verminderd met de
betalingen aan 1,10 € van de inzetten van combinaties bepaald in punt II van artikel 96.2 en het
eventuele saldo van het te verdelen totaalbedrag wordt voorbehouden om een “Tirelire «pot»” te
vormen die wordt toegevoegd aan het te verdelen totaalbedrag van de eerste weddenschap van dit
type die de volgende dag georganiseerd wordt op de eerste gelopen ren waarop hij wordt
aangeboden. Als deze "Speciale" opbrengst nog steeds lager is dan 1,10 €, wordt er toepassing
gemaakt van de bepalingen van artikel 18. Als na deze bewerking de “speciale” opbrengst nog
steeds lager is dan 1,10 €, zijn de bepalingen van artikel 19 van toepassing.
e) Als er geen enkele inzet is op geen enkele van de betaalbare combinaties bepaald in II van artikel
96.2 bij een wedstrijd waar deze weddenschap wordt aangeboden, wordt de berekening van de
opbrengsten uitgevoerd volgens de bepalingen van 1.2 hierboven.
Artikel 96.5. -Formules
De wedders kunnen deze weddenschap registreren ofwel onder de vorm van unitaire combinaties die vijf
vertrekkend verklaarde paarden combineren, ofwel onder de vorm van zogenaamde gecombineerde of veld
formules.
a)
De gecombineerde formules omvatten het geheel van weddenschappen, die onder elkaar vijf per vijf een
bepaald aantal paarden combineren die geselecteerd zijn door de wedder. Als de wedder K paarden selecteert,
omvat de overeenstemmende formule:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) unitaire combinaties
120
De formules “totaal veld van vier paarden” omvatten alle weddenschappen waarbij de vier paarden die de
wedder aanduidde, gecombineerd worden met alle andere, officieel vertrekkende paarden.
Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van vier basispaarden” (N-4) unitaire
combinaties.
c)
De formules “gedeeltelijk veld van vier paarden” omvatten alle weddenschappen waarbij de vier
basispaarden gecombineerd worden met een selectie van andere, officieel vertrekkende paarden die de
wedder aanduidde. Als deze selectie P paarden bevat, omvat het “gedeeltelijk veld van vier paarden” P unitaire
combinaties.
d)
De formules “totaal veld van drie paarden” omvatten alle weddenschappen waarbij de drie paarden die de
wedder aanduidde, gecombineerd worden met alle andere, officieel vertrekkende paarden. Als de ren N
officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van drie basispaarden”:
b)
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(N-3) x (N-4) unitaire combinaties.
2
e)

De formules “gedeeltelijk veld van drie paarden” omvatten alle weddenschappen waarbij drie basispaarden
gecombineerd worden met een selectie van de andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden, twee per twee
genomen, die de wedder aanduidde. Als deze selectie P paarden bevat, omvat het “gedeeltelijk veld drie
paarden”:
P x (P-1) unitaire combinaties
2

f)

De formules “totaal veld van twee paarden” omvatten alle weddenschappen waarbij de twee paarden die de
wedder aanduidde, gecombineerd worden met alle andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden, drie per
drie genomen. Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van twee
basispaarden”:
(N-2) x (N-3) x (N-4) unitaire combinaties
6

De formules “gedeeltelijk veld van twee paarden” omvatten alle weddenschappen waarbij twee
basispaarden gecombineerd worden met een selectie van de andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden,
drie per drie genomen, die de wedder aanduidde.
h)
Als deze selectie P paarden bevat, omvat het “gedeeltelijk veld van twee paarden”:
g)

i)

P x (P-1) x (P-2) unitaire combinaties
6
Formules “totaal veld van één paard” omvat alle weddenschappen waarbij één van paard die de wedder
aanduidde, gecombineerd worden met alle andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden, vier per vier
genomen. Als de ren N officieel vertrekkende paarden bevat, omvat het “totaal veld van één basispaard”:
(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) unitaire combinaties
24

j)

Formules “totaal veld van één paard” omvat alle weddenschappen waarbij één van paard die de wedder
aanduidde, gecombineerd worden met alle andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden, vier per vier
genomen.
Als de selectie P paarden bevat, omvat het “totaal veld van één basispaard”:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) unitaire combinaties.
24

k)

De waarden van de formules “totaal veld” van één, twee, drie of vier basispaarden die bepaald zijn voor
elke ren in functie van het aantal paarden die vertrekkend verklaard zijn door de officiële lijst van de Pari mutuel
urbain, rekening houdend, in voorkomend geval, met de niet vertrekkend verklaarde paarden op het moment
van de registratie van de weddenschap.
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l)

De weddenschappen die vervat zitten in de formule die één of meerdere paarden bevatten die niet hebben
deelgenomen aan de ren, worden behandeld volgens de bepalingen van artikel 96.3 hierboven aangaande niet
vertrekkende paarden.

Artikel 96.6. – Bijzonder geval.
a)
Alle weddenschappen worden terugbetaald als minder dan vijf paarden zijn geklasseerd bij aankomst,
waaronder begrepen degene die een niet vertrekkend paard bevatten bedoeld in punt b) van I van artikel 96.3.
b)
In geval van volledige afwezigheid van een betaalbare combinatie, waaronder begrepen de betaalbare
combinatie(s) bepaald in punt II van artikel 96.2, wordt het geheel van het verdeelbare totaalbedrag
voorbehouden om een "Tirelire « pot »" te vormen die wordt toegevoegd aan het verdeelbare totaalbedrag van
de eerste weddenschap van hetzelfde type die de volgende dag georganiseerd wordt op eerste gelopen ren
waarop hij wordt voorgesteld.
c)
In geval van "dead heat", als er geen enkele inzet is op één van de betaalbare combinaties bepaald in punt
I van artikel 96.2, wordt de verdeelbare winst betreffende deze combinatie verdeeld volgens dezelfde
verhoudingen tussen de andere betaalbare combinaties.»

TITEL III. REGISTRATIEPOSTEN EN -MIDDELEN VAN DE PARI MUTUEL URBAIN
Artikel 96.7 tot 114
Niet van toepassing in België
TITEL IV. REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE DRAGERS VOOR DE REGISTRATIE VAN
WEDDENSCHAPPEN
Artikels 109 tot 119
Niet van toepassing in België
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BIJLAGE 1
VAN DE VERORDENING VAN 13 SEPTEMBER 1985
AANGAANDE HET REGLEMENT VAN DE PARI MUTUEL URBAIN EN OP DE RENBANEN

Tabel van de progressieve afhouding op de opbrengsten die bij de Pari mutuel worden verwezenlijkt

GRAAD VAN DE AFHOUDING (in percenten)
OPBRENGST BEGREPEN
TUSSEN

0 en 40
40,1 en 50
50,1 enet 100
100,1 ent 500
Boven 500

WEDDENSCHAPPEN VAN
GROEP 0

WEDDENSCHAPPEN VAN
GROEP I

0
0
0
0
25

0
10
15
20
25
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BIJLAGE 2
VAN DE VERORDENING VAN 13 SEPTEMBER 1985
AANGAANDE HET REGLEMENT VAN DE PARI MUTUEL URBAIN EN OP DE RENBANEN

De verschillende soorten weddenschappen die aangegaan kunnen worden bij de Pari mutuel zijn volgens de tabel
hieronder geklasseerd. De effectieve indeling van elke wedwijze in een van de drie groepen wordt uiterlijk bij
aanvang van de registraties van de betrokken weddenschap aan de wedders meegedeeld.

WEDDENSCHAPPEN VAN GROEP 0
Enkelvoudige” Weddenschap

“Overdracht” Weddenschap
"2sur4" Weddenschap
"Koppel" Weddenschap
"Koppel hippodroom" Weddenschap
"Trio" Weddenschap
"Trio volgorde" Weddenschap

"Quarté Plus" Weddenschap : Bonus opbrengst

"Quinté Plus" Weddenschap : Opbrengsten Bonus
3, 4 op 5 Bonus en Bonus 4
Weddenschap beschreven in hoofdstuk 13 bis
"Multi" Weddenschap

WEDDENSCHAPPEN VAN GROEP I
Enkelvoudige” Weddenschap
“Tiercé” Weddenschap
“Triplet” Weddenschap
“Trio hippodroom” Weddenschap
"Trio volgorde hippodroom" Weddenschap
"Koppel Hippodroom" Weddenschap
"Trio volgorde International" Weddenschp
"Trio" Weddenschap
"Trio volgorde" Weddenschap
"Quarté Plus" Weddenschap : opbrengsten juiste
volgorde, onjuiste volgorde
"Quarté Plus" Weddenschap : Bonus opbrengst
"Quarté" Weddenschap
"Quartet" Weddenschap
"Quinté Plus" Weddenschap : opbrensten juiste
volgorde, onjuiste volgorde
"Quinté Plus" Weddenschap : Opbrengsten Bonus
3, 4 op 4 Bonus en Bonus 4
Weddenschap beschreven in hoofdstuk 13 bis
"Multi" Weddenschap
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