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Deel 1: Algemene bepalingen voor weddenschappen op paardenrennen
1. Draagwijdte, inhoud en uitwerking van het reglement
1.1. Het voorliggend reglement wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke regelingen
hieromtrent en de principes van de KANSSPELCOMMISSIE. Het bevat de regels van toepassing
op alle weddenschappen, aangegaan door de wedders bij de maatschappij BVBA World
Football Association ("WFA"). Het kan op elk moment worden gewijzigd.
1.2. In overeenstemming met de wetgeving kan de integrale tekst van voorliggend reglement en zijn
wijzigingen ingekeken worden op www.bingoal.be of op de hoofdzetel van WFA, Laneaustraat
119-133 te 1020 Brussel.
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.
1.3. De wedder wordt geacht alle bepalingen van voorliggend reglement te kennen. Dit geldt ook
voor de statutaire en regelende bepalingen van toepassing op weddenschappen op
paardenwedrennen, waarvan uittreksels aangehecht zijn aan voorliggend reglement en
daarvan deel uitmaken.
Door een weddenschap aan te gaan bij WFA, verklaart de wedder zich akkoord met de
bepalingen van voorliggend reglement, zonder enige reserve of voorbehoud.
1.4. Geen enkele mandataris van WFA is gemachtigd afwijkingen toe te staan op de bepalingen van
voorliggend reglement. Die bepalingen van voorliggend reglement hebben daarom voorrang op
eender welke mondelinge of schriftelijke verklaring zelfs als ze komt van een mandataris van
WFA.
1.5. Elke wijziging van voorliggend reglement wordt uitgevoerd in bijlage (addendum). Zij wordt
verstuurd naar de Kansspelcommissie en op www.bingoal.be gepubliceerd. Het in werking
treden van bijlagen (addenda) wordt vermeld op elk addendum.

2. Definities
2.1. De “wedder” is een fysieke persoon die een weddenschap inzet. Een groep mensen die samen
wedden, wordt beschouwd als één wedder.

3. Registratie van de formulieren
Bij stroomonderbreking of verlies van de verbinding of elke andere stoornis in de werking van het
materiaal, wordt het aanvaarden van weddenschappen gestaakt tot normalisering van de situatie.

4. Basisinzet
De basisinzet voor elke weddenschap wordt vastgelegd in de tabel van paragraaf 1.1.
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5. Combinaties
De combinaties die toegelaten zijn, zijn de volgende:
•
•

Combinaties “in lijn” van verschillende paarden;
Combinaties “met veld”, het is te zeggen die combinaties die een zeker aantal paarden
“basispaarden” geheten combineert met al de andere paarden van de ren (volledig veld “C”)
of met een deel van deze paarden (gedeeltelijk veld).

Aanduiding
•
•

Combinatie “in lijn”, de paarden worden achter elkaar aangeduid in de voorkeurvolgorde
van de wedder.
Combinatie “met veld”
1) Het gebruik van een schuine streep / om het of de “basis”paarden die links van de /
staan te scheiden van de “veld” paarden die rechts worden aangeduid: in een dergelijke
combinatie wordt de plaats van dit of deze paarden in elke gewone weddenschap
aangeduid door middel van een kruisje (X) waarvan het aantal kan variëren tussen 1 en 3
voor de Tiercé, tussen 1 en 4 voor de Quarté+, en tussen 1 en 5 op de Quinté +
- Voor het Koppel moet de basis minimum 2 elementen bevatten (paarden of X-en);
- Voor de Tiercé en Trio moet de basis minimum 3 elementen bevatten;
- Voor de Quarté/Quarté+ moet de basis minimum 4 elementen bevatten;
- Voor de Quintet/Quinté+ moet de basis minimum 5 elementen bevatten.
Voor elke combinatie moeten het aantal in de basis aangeduide paarden van die aard
zijn dat het aantal resterende “veld”paarden gelijk of groter is dan het aantal
aangeduide X - en.
2) Het gebruik van “omcirkelden” voor de aanduiding van de “basis”paarden
- Op het Koppel is het aantal omcirkelde paarden beperkt tot maximum 1;
- Op de Tiercé en Trio is het aantal omcirkelde paarden beperkt tot maximum 2;
- Op de Quarté/Quarté+ is het aantal omcirkelde paarden beperkt tot maximum 3;
- Op de Quintet/Quinté + is het aantal omcirkelde paarden beperkt tot maximum 4.
Een combinatie “met veld” zoals beschreven in punt 1 kan basispaarden of omcirkelde
kruisjes bevatten.

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.
CC VELD
De paarden uit het veld worden in elke unitaire weddenschap in al de mogelijke volgordes in
aanmerking genomen.
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AR VELD
De paarden uit het veld worden in elke unitaire weddenschap in de 2 richtingen in aanmerking
genomen.
TIBNV
Een combinatie “met veld” ingezet in TIBNV (terugbetaling indien basis niet vertrekkend) wordt
terugbetaald als zij een basispaard bevat dat niet vertrekkend wordt verklaard, als de basispaarden
“omcirkeld” zijn, of indien de lengte van de basis 2 is voor de Koppel weddenschap, 3 voor de Tiercé
weddenschap, 4 voor de Quarté+ weddenschap, 5 voor de Quinté+ weddenschap.
TIVBNV
Een “veld”combinatie ingezet in TIVBNV (terugbetaling indien VOLLEDIGE basis niet vertrekkend)
wordt terugbetaald als alle basispaard(en) niet vertrekkend wordt verklaard, als de basispaarden
“omcirkeld” zijn, of indien de lengte van de basis 2 is voor de Koppel weddenschap, 3 voor de Tiercé
weddenschap, 4 voor de Quarté+ weddenschap, 5 voor de Quinté+ weddenschap.

6. Uitbetaling van winsten en terugbetaling van inzetten
6.1. 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.
6.2. Bij wijze van algemene regel, worden de uitbetalingen van winsten of de terugbetalingen
van inzet geregeld de dag volgend op de ren, na het officieel maken van de uitslag en van
de opbrengsten op de renbaan.
Voor WFA kan daarna geen enkele wijziging in de aankomst of de opbrengsten in
aanmerking genomen worden.
Toch kan WFA de betaling vertragen voor een grondige controle van het formulier of
controle van de identiteit van de wedder.
Bij een elektriciteitspanne of onderbreking van de transmissie van het programma, wordt
de uitbetaling van winsten stop gezet tot de situatie weer normaal is.
6.3. In het algemeen worden de spelersrekeningen gecrediteerd met de winsten, 24 uur na de
afloop van de laatste ren die op het spel vermeld staat.
6.4. Het blijft mogelijk dat de wedder verzocht wordt zijn identiteit te bewijzen alvorens de
uitbetaling van winsten of terugbetaling worden uitgevoerd. Bij weigering van de wedder,
behoudt WFA zich het recht voor de uitbetaling uit te stellen tot een officieel identificatie
bewijs wordt voorgelegd.
6.5. Bij een vermoeden van effectieve fraude of van poging tot fraude, of als ze de validiteit van
het spel in twijfel trekken, kan WFA naar eigen goeddunken de betaling van de winst of de
terugbetaling uitstellen tot op het moment dat vastgesteld werd dat er geen fraude of
poging tot fraude bestaat.
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7. Gevolgen van een annulatie van een weddenschap – speciale gevallen van annulatie
7.1. De ongeldigheid van een weddenschap op basis van voorliggend reglement heeft de niet
betaling van de winsten tot gevolg.
7.2. Buiten de hierboven vermelde annulatie gevallen (zie artikel 3.2), is een formulier in volgende
gevallen ongeldig, ongeacht of het winnend dan wel verliezend is:
a) Een laattijdig geregistreerd formulier. Onder laattijdig formulier wordt verstaan, elke
ingetikte en/of om welke reden dan ook in het geheugen opgeslagen weddenschap, die op
een later tijdstip wordt ingetikt dan het begin van het evenement waarop hij betrekking
heeft;
b) Verschillende weddenschappen die één belangrijke weddenschap verhult en waar de
wedder het bedrag van de inzet in verschillende kleinere inzetten heeft opgedeeld om een
belangrijke inzet te verhullen die anders geweigerd zou worden door;
c) De weddenschapsformulieren die door verschillende tussenpersonen voor eenzelfde
persoon worden ingezet om een belangrijke weddenschap te camoufleren die door WFA
zou kunnen geweigerd worden;
d) Formulieren die op evenementen betrekking hebben waarvan de resultaten frauduleus
blijken.

8. Betwistingsgevallen
Elk betwistingsgeval dat voortspruit uit de toepassing van voorliggend reglement, zal voorgelegd worden
aan de rechtbanken die afhangen van het gerechtelijk arrondissement van het Tribunaal van 1ste
Instantie van Brussel en van het Hof van Beroep van Brussel. Inhoudelijk is alleen het Belgisch recht van
toepassing.
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Deel 2: Paardenrennen “Bingoal Bookmaking”
Herkenning van een onderlinge weddenschap Bingoal Bookmaking
Op elk ticket kan een onderlinge weddenschap die wordt georganiseerd in Bingoal Bookmaking herkend
worden door de wedder door middel van de volgende weergave: “BINGOAL BOOKMAKING”.
De aanwezigheid hiervan op het ticket is het essentiële element dat toelaat om een onderlinge
weddenschap te herkennen die georganiseerd wordt in samenwerking met Bingoal Bookmaking. Dit
type van weddenschap wordt exclusief geregeld door de regels die deel uitmaken van Deel 1 en Deel 2
van het 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 Bingoal Bookmaking zoals
ze van toepassing zijn, met uitsluiting van elke andere regel, op het Belgische grondgebied voor de
weddenschappen die uitgaan van WFA.
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1. Soorten weddenschappen en de maximale opbrengsten
1.1. Basinzetten, maximale opbrengsten en winsten

Weddenschappen

Basisinzetten
In Euro

Franse paardenrennen
Maximale opbrengst

Maximale winsten

Enkel spel W
Enkel spel PL

0.50
0.50

100/1
25/1

125.000

Show / Trita

0.50

50/1

125.000

2 sur 4

0.50

100/1

50.000

Overdracht

0.50

Koppel
W
PL
ORDRE

0.50
0.50
0.50

500/1
100/1
500/1

Trio

0.50

5000/1

125.000

Trio ORDRE

0.50

5000/1

125.000

Tiercé

0.50

125.000

Quarté

0.50

125.000

Quarté+

0.50

125.000

Quintet

0.50

125.000

Quinté+

0.50

125.000

345+

0.10

125.000

Multi

0.50

125.000

Bingoal 5

0.10

25.000

Super 4

0.50

125.000

20.000

50.000

1.2. Winsten zijn samenvoegbaar en worden integraal uitbetaald ten belope van de maximale
winsten, aangeduid in de tabel.
Volledig in overeenstemming met voorgaande maxima, kan de totale winst van een wedder
of groep wedders, 125.000 Euro per dag niet overschrijden.
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1.3. Vermeerdering van de maximale opbrengst in verhouding tot de basisinzet
Als de opbrengst van een weddenschap door een bepaling van voorliggend reglement
beperkt wordt, wordt de maximale opbrengst van die weddenschap als volgt berekend:
maximumbedrag wordt vastgelegd voor één, vermenigvuldigd met de basisinzet.
1.4. Vermeerdering van de maximale opbrengsten
Afgezien van de bepalingen van punt 1.1, kunnen de maximale opbrengsten niet
vermeerderd worden.
1.5. Beperking van de maximale opbrengsten
Als er maximale opbrengsten, die kleiner zijn dan deze die voorzien zijn in paragrafen 1.1 en
1.2 van dit artikel, toegepast worden in de agentschappen, zullen ze ter kennis van het
publiek gebracht worden.
Per speltype van elke ren kan de totale uitbetaling van alle tickets van alle spelers bij WFA
nooit het bedrag van de total pot (= totaal aan inzetten) aangegeven door Franse Pari
Mutuel overtreffen. Indien dit het geval is, zullen de opbrengsten beperkt worden zodat de
totale uitbetalingen gelijk zijn aan de aangegeven pot van Franse Pari Mutuel tenzij deze
aangegeven pot geldig is voor meerdere speltypes. In dat geval zal deze totale pot gedeeld
worden door het aantal speltypes in deze pot.

2. Regels toe te passen in geval van dead-heat (Ex-aequo)
•

Algemeen : In geval van dead-heat moet de inzet worden gedeeld door het aantal
deelnemers dat bij de dead-heat betrokken is, uitgezonderd bij de volgende soorten
weddenschappen:
o Show: Opbrengst geplaatst gedeeld door het aantal deelnemers dat bij de dead-Heat
betrokken is vermenigvuldigd met 2,5 / 2 volgens de situatie;
o Tiercé: 50% van de inzet wordt gebruikt voor de uitbetalingen in juiste volgorde, de
andere 50% is voorzien voor de wanorde;
o Quarté: 40% van de inzet wordt gebruikt voor de uitbetalingen in juiste volgorde en
60% voor de wanorde;
o Quintet: 30% van de inzet wordt gebruikt voor de uitbetalingen in juiste volgorde,
60% voor de wanorde en 10% voor de Extra’s.

In geval van dead-Heat moeten de herverdelingen uit onderstaande tabel toegepast worden.
2 selecties
op de DEAD- Eerste plaats
HEAT

Tweede
plaats

Derde plaats

2 volgordes

2 volgordes

2 volgordes

4 wanordes

4 wanordes

10 wanordes

Quarté

2 volgordes

2 volgordes

2 volgordes

2 volgordes

Quarté+

22 wanordes

22 wanordes

22 wanordes

46 wanordes

Quintet

2 volgordes

2 volgordes

2 volgordes

2 volgordes

2 volgordes

Quintet+

118 wanordes

118 wanordes

118 wanordes

118 wanordes

238 wanordes

Vierde plaats

Vijfde plaats

Tiercé
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3. Interpretatie van weddenschappen
3.1. Vereffening van de weddenschap
De weddenschap “winnend” wordt vereffend op basis van de werkelijk ingezette en
geregistreerde inzet van de wedder. Het bedrag van de winst is gelijk aan de
vermenigvuldiging van de basisinzet met de opbrengst bepaald voor dit soort weddenschap,
rekening gehouden met de bepalingen van artikel 1 van voorliggend reglement en eventuele
bijkomende afhoudingen.
3.2. Basis voor de opbrengsten :
a) Het is de officiële inschrijvingslijst van de paarden op het ogenblik van de definitieve
afsluiting van de inschrijvingen voor de betrokken ren, inschrijvingslijst met zijn bijkomende
informatie (jockey, ...) die als referentie wordt gebruikt voor de interpretatie van de
weddenschappen.
b) Worden de opbrengsten van bepaalde weddenschappen berekend op basis van de
startnoteringen, betreft het in principe de laatste gekende officiële (eind)noteringen voor
het vertrek van betrokken ren. Die noteringen worden startnoteringen of eindnoteringen
genoemd.
Opbrengsten en startnoteringen worden op dit ogenblik gepubliceerd op de website
“www.pmu.fr”, de enige referentiebron in geval van betwistingen. Zijn genoemde
startnoteringen niet beschikbaar, doen de laatstgekende, gepubliceerde Pari Mutuelnoteringen dienst.

4. Weddenschappen met vaste notering
4.1. Op bepaalde paardenrennen kan WFA weddenschappen met vaste notering organiseren. Deze
noteringen, vastgelegd door WFA, kunnen schommelen tussen het moment van de opening
voor de opname van weddenschappen en het begin van de meeting. In een weddenschap met
vaste notering, en als de wedder gewed heeft op het winnend resultaat, zal hem zoveel keer
de inzet terugbetaald worden als de notering bij de registratie van de weddenschap voorziet
bovenop de terugbetaling van de inzet zelf.
4.2. In geval van een wijziging van de noteringen, heeft deze wijziging alleen betrekking op de
notering van de weddenschappen die na deze verandering werden geregistreerd. In ieder
geval, worden de weddenschappen steeds uitbetaald op basis van de noteringen die van kracht
zijn op het moment van de registratie en de afdruk van het formulier.
4.3. Op het aanbod van weddenschappen die door de organisator worden verdeeld, wordt de
opbrengst, winst en inzet, aangeduid voor de aangegane inzet.
4.4. De maximale winst is 25.000 Euro voor de weddenschappen met vaste notering.
4.5. De organisator is niet verantwoordelijk voor een foutieve notering die door haar agenten wordt
aangeplakt of die door de pers wordt verspreid. In geval van een foutieve notering, zal de
weddenschap enkel uitbetaald worden op basis van de gespeelde notering.
4.6. WFA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor typ-, transmissie en/of inschattingsfouten.
WFA houdt zich het recht eventuele fouten inzake noteringen en/of resultaten achteraf en met
terugwerkende kracht te verbeteren (bv. Het verkeerdelijk door elkaar halen van paarden,
noteringen, resultaten …).
4.7. De organisator legt van tevoren bij de opening van de weddenschappen voor iedere ren die als
ondersteuning dient vast welke soorten weddenschappen aanvaard worden.
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4.8. De winnend en geplaatste weddenschappen met vaste notering op niet vertrekkende paarden
geven geen recht op terugbetaling.

5. Soorten weddenschappen
5.1. De weddenschap “Enkel spel”
5.1.1. Soort weddenschap
a) De weddenschap “Winnend” is de aanduiding van het paard dat zich als eerste
klasseert in die ren waarvoor de weddenschap is ingericht.
b) De weddenschap “Geplaatst” is de aanduiding van een paard dat zich dient te
klasseren:
• bij de eerste drie van de ren, waarvoor de weddenschap is ingericht en
waarvoor tussen acht of meer paarden werden ingeschreven op het officiële
programma. Niettegenstaande zullen de weddenschappen terugbetaald worden
indien het aantal vertrekkers minder is dan vier (in geval van niet-vetrekkers);
• bij de eerste twee van de ren, waarvoor de weddenschap is ingericht en
waarvoor tussen vier en zeven paarden werden ingeschreven op het officiële
programma. Niettegenstaande zullen de weddenschappen terugbetaald worden
indien het aantal vertrekkers minder is dan drie (in geval van niet-vertrekkers).
5.1.2. Opbrengsten
a) Basis van de opbrengsten : de opbrengsten zijn deze van de Franse Pari Mutuel voor
betrokken ren.
b) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.1.3. Niet-vertrekkers – Forfaits
Indien een paard niet-vertrekkend verklaard wordt, worden alle inzetten “Winnend” en
“Geplaast” op dit paard terugbetaald.

5.2. De weddenschap “Show”
5.2.1. Soort weddenschap
a) De weddenschap “Show” is de aanduiding van het paard dat zich tweede klasseert
in die ren waarvoor de weddenschap is aangegaan.
b) De weddenschap “Show” is alleen aanvaard op rennen waarin 8 of meer paarden
deelnemen.
5.2.2. Opbrengsten
a) Definitie
De opbrengst “Show” wordt geregeld voor elke weddenschap Show die de
aanduiding van het paard dat zich tweede klasseert bevat.
b) Berekening van de opbrengsten
De opbrengst “Show” wordt berekend door de opbrengst Enkel Geplaatst van de
Franse Pari Mutuel van het paard dat als tweede eindigt te vermenigvuldigen met
2.5 als de weddenschap is ingezet op een ren die 13 vertrekkers of meer bevat.
De opbrengst “Show” wordt vastgelegd door de opbrengst “Enkel Geplaatst” van de
Franse Pari Mutuel van het paard dat als tweede eindigt te vermenigvuldigen met 2
als de weddenschap is ingezet op een ren die tussen 8 en 12 vertrekkers bevat.
c) Maximum opbrengsten: zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
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5.2.3. Niet-vertrekkers – Forfaits
Indien een paard niet-vertrekkend verklaard wordt, worden alle inzetten “Show” op dit
paard terugbetaald.

5.3. De weddenschap “Trita”
5.3.1. Soort weddenschap
a) De weddenschap “Trita” is de aanduiding van het paard dat zich derde klasseert in
die ren waarvoor de weddenschap is aangegaan.
b) De weddenschap “Trita” is alleen aanvaard op rennen waarin 8 of meer paarden
deelnemen.
5.3.2. Opbrengsten
a) Definitie
De opbrengst “Trita” wordt geregeld voor elke weddenschap Trita die de aanduiding
van het paard dat zich derde klasseert bevat.
b) Berekening van de opbrengsten
De opbrengst “Trita” wordt berekend door de opbrengst Enkel Geplaatst van de
Franse Pari Mutuel van het paard dat als derde eindigt te vermenigvuldigen met 2.5
als de weddenschap is ingezet op een ren die 13 vertrekkers of meer bevat.
De opbrengst “Trita” wordt vastgelegd door de opbrengst “Enkel Geplaatst” van de
Franse Pari Mutuel van het paard dat als derde eindigt te vermenigvuldigen met 2
als de weddenschap is ingezet op een ren die tussen 8 en 12 vertrekkers bevat.
c) Maximum opbrengsten: zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.3.3. Niet-vertrekkers - Forfaits
Indien een paard niet-vertrekkend verklaard wordt, worden alle inzetten “Trita” en
“Geplaast” op dit paard terugbetaald.

5.4. De weddenschap “Koppel Winnend”
5.4.1. Soort Weddenschap
a) De weddenschap “Koppel Winnend” is de aanduiding, zonder rekening te houden
met de juiste volgorde van aankomst, van de eerste twee paarden van een ren
waarvoor deze weddenschap geldt;
b) De weddenschap “Koppel Geplaatst” is de aanduiding, zonder juiste volgorde van
aankomst, van twee van de eerste drie paarden van een ren waarvoor deze
weddenschap geldt.
5.4.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
5.4.3. Opbrengsten
a) “Koppel Winnend” en “Geplaatst”
De opbrengst “Koppel Winnend” wordt toegekend aan elke eenheidsweddenschap
van twee paarden, die - ongeacht hun volgorde - de eerste twee aangekomen
paarden van een ren vormen.
De opbrengst “Koppel Geplaatst” wordt toegekend aan elke eenheidsweddenschap
die twee van de drie geklasseerde paarden bevat.
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b) Berekening van de opbrengsten
1) De opbrengsten worden gevormd op basis van de Franse Pari Mutuel voor
betrokken ren.
2) Bij gebrek aan een “Koppel Winnend” weddenschap of als de “Koppel Winnend”
niet gedekt is, is de “Koppel Winnend” opbrengst gelijk aan het product van de
vertreknoteringen van de eerste twee paarden gedeeld door 2.
3) Bij gebrek aan een “Koppel Geplaatst” weddenschap of als de “Koppel
Geplaatst” niet gedekt is, is de geplaatste Koppel opbrengst gelijk aan het
product van de vertreknoteringen van de paarden die ze bevat gedeeld door 6.
c) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.4.4. Niet-vertrekkers - Forfaits
a) Is één van beide paarden, ingezet voor “Koppel”, niet-vertrekkend, wordt de
unitaire inzet al naargelang het geval omgevormd tot ofwel Enkel winnend ofwel
Enkel geplaatst op het vertrekkend paard;
b) Elke inzet op een eenheidsweddenschap bestaande uit niet-vertrekkers, wordt
terugbetaald.

5.5. De weddenschap “Koppel Winnend Orde”
5.5.1. Soort Weddenschap
a) De weddenschap “Koppel Winnend Orde” is de aanduiding, in de juiste volgorde van
aankomst, van de eerste twee paarden van een ren waarvoor deze weddenschap
geldt en dit voor rennen met een maximum van zeven vertrekkers.
b) Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
5.5.2. Opbrengsten
a) “Koppel Winnend Orde”
De opbrengst “Koppel Winnend Orde” wordt toegekend aan elke
eenheidsweddenschap van twee paarden, die de eerste twee aangekomen paarden
in volgorde van een ren vormen.
b) Berekening van de opbrengsten
1) De opbrengsten worden gevormd op basis van de Franse Pari Mutuel voor
betrokken ren.
2) Bij gebrek aan een “Koppel Winnend orde” weddenschap of als de Koppel
Winnend Orde niet gedekt is, is de “Koppel Winnend Orde” opbrengst gelijk aan
de opbrengst “Koppel Winnend” maal 2. Bij gebrek, worden de eindnoteringen
van de eerste 2 paarden onderling vermenigvuldigd.
c) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.5.3. Niet-vertrekkers
a) Eén niet-vertrekker met de eerste aan de aankomst: “Winnend”, beperkt tot de
Koppel Winnend Orde;
b) Twee niet-vertrekkers: Terugbetaling van de unitaire combinaties die de twee nietvertrekkers bevatten.
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5.6. De weddenschap Overdracht
5.6.1. Soort weddenschap
De weddenschap Overdracht bestaat uit een opeenvolging van weddenschappen,
gekozen uit verschillende rennen, opeenvolgend of niet. Hierbij wordt de winst
voortkomend uit de eerste weddenschap, gebruikt als inzet voor de volgende
weddenschap. Een Overdracht weddenschap kan enkel selecties van paardenrennen die
op het Franse grondgebied worden gelopen onder elkaar combineren.
5.6.2. Wedwijzen
De weddenschap Overdracht kan de weddenschappen Winnend, Geplaatst, Show, Trita,
Koppel Winnend, Koppel Geplaatst en Twee uit Vier (2/4) op rennen die op het Franse
grondgebied worden gelopen, onder elkaar combineren. Deze rennen kunnen
opeenvolgend zijn of niet en kunnen alle wedwijzen aanbieden of een deel ervan. De
overdracht weddenschap kan bestaan uit een opeenvolging van hetzelfde type
weddenschap of verschillende.
5.6.3. Opbrengsten
a) De opbrengsten worden bepaald overeenkomstig de weddenschap in kwestie : Een
Koppel Winnend weddenschap die deel uitmaakt van een Overdracht weddenschap
wordt afgehandeld zoals bepaald in de bepalingen van de Koppel Winnend
weddenschap.
b) Indien de inzet van een weddenschap deel uitmakend van een overdracht groter is dan
de maximale winst in het verloop van deze overdracht, dan zal enkel de maximale
opbrengst (zie volgende punt) uibetaald worden.
c) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.6.4. Niet-vertrekkers en andere bepalingen
De andere bepalingen die slaan op de weddenschappen waaruit de Overdracht
weddenschap is samengesteld zijn mutatis mutandis van toepassing op de overdracht
weddenschappen.

5.7. De weddenschap “Trio”
5.7.1. Soort weddenschap
De weddenschap “Trio” is de aanduiding van de eerste drie paarden van een ren waarop
de weddenschap betrekking heeft, en waarbij de juiste volgorde geen belang heeft.
5.7.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
5.7.3. Opbrengsten
a) Definitie
De opbrengst “Trio” wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie, bestaande uit
de eerste drie paarden van de aankomst, ongeacht hun volgorde.
b) Berekening van de opbrengsten
1) De opbrengsten worden gevormd op basis van de Franse Pari Mutuel voor
betrokken ren.
2) Is de “Trio” niet gedekt, wordt de opbrengst berekend door de
vertreknoteringen van de paarden die de “Trio” vormen onderling te
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vermenigvuldigen. Het verkregen product wordt gedeeld door zes. Zo ontstaat
de opbrengst voor een eenheid.
c) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.7.4. Niet-vertrekkers - Forfait
a) Eén niet-vertrekker met de eerste 2 aan de aankomst: “Koppel Speciaal”, beperkt
tot de “Trio”-opbrengst. In volgorde bij 5 tot 7 deelnemers. Indien de Franse Pari
Mutuel geen opbrengst “Koppel Speciaal” heeft, wordt de opbrengst van “Koppel
Winnend” genomen, beperkt tot de “Trio” opbrengst;
b) Twee niet-vertrekkers met de winnaar: “Winnend” beperkt tot de “Trio” opbrengst;
c) Drie niet-vertrekkers: Terugbetaling van de unitaire combinaties die de 3 nietvertrekkers bevatten.

5.8. De weddenschap “Trio orde”
5.8.1. Soort weddenschap
De weddenschap “Trio Orde” is de aanduiding van de eerste drie paarden van een ren
waarop de weddenschap betrekking heeft, in de juiste volgorde en dit voor rennen met
een maximum van zeven vertrekkers.
5.8.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
5.8.3. Opbrengsten
a) Definitie
De opbrengst “Trio Orde” wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie,
bestaande uit de eerste drie paarden van de aankomst in de juiste volgorde.
b) Berekening van de opbrengsten
1) De opbrengsten worden gevormd op basis van de Franse Pari Mutuel voor
betrokken ren.
2) Bij gebrek hieraan worden de vertreknoteringen van de paarden die de “Trio
Orde” vormen onderling vermenigvuldigd.
c) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.8.4. Niet-vertrekkers - Forfaits
a) Eén niet-vertrekker met de eerste twee aan de aankomst: “Koppel Speciaal Orde”,
beperkt tot de “Trio Orde”-opbrengst. Indien de Franse Pari Mutuel geen opbrengst
“Koppel Speciaal Orde” heeft, wordt de opbrengst van “Koppel Winnend Orde”
genomen, beperkt tot de “Trio Orde” opbrengst;
b) Twee niet-vertrekkers met de winnaar: “Winnend” beperkt tot de “Trio Orde”
opbrengst;
c) Drie niet-vertrekkers: Terugbetaling van de unitaire combinaties die de drie nietvertrekkers bevatten.
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5.9. De “Super 4” weddenschap
5.9.1. Soort weddenschap
De “Super 4” weddenschap bestaat erin de eerste vier paarden van de aankomst van
een op voorhand aangeduide ren te vinden in de juiste volgorde en dit voor rennen met
een maximum van negen vertrekkers.
5.9.2. Basisinzet
De basisinzet voor de “Super 4” weddenschap is 0.50 Euro.
5.9.3. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
5.9.4. Opbrengsten
a) Definitie
De opbrengst “Super 4” wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie, bestaande
uit de eerste vier paarden van de aankomst in juiste volgorde.
b) Berekening van de opbrengsten
1) De opbrengsten worden gevormd op basis van de Franse Pari Mutuel voor de
betrokken ren.
2) Bij gebrek hieraan worden de vertreknoteringen van de paarden die de “Super 4”
vormen onderling vermenigvuldigd. Elke notering wordt beperkt tot 100/1. 30%
van het product, vormt de “Super 4” voor 1.
c) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.9.5. Niet-vertrekkers
1) Een niet-vertrekker met de eerste drie op de eerste drie plaatsen aan de aankomst in
juiste volgorde: De opbrengsten worden gevormd op basis van de Franse Pari Mutuel
voor de betrokken ren. Bij gebrek hieraan is de opbrengst de Trio Ordre opbrengst
beperkt tot de “Super 4” opbrengst of de “Trio” opbrengst vermenigvuldigd met 3 en
beperkt tot de “Super 4” opbrengst;
2) Twee niet-vertrekkers met de eerste twee op de eerste twee plaatsen aan de
aankomst in juiste volgorde: De opbrengsten worden gevormd op basis van de Franse
Pari Mutuel voor de betrokken ren. Bij gebrek hieraan is de opbrengst de “Koppel
Winnend Orde” opbrengst beperkt tot de “Trio Orde” en “Super 4” opbrengst of de
“Koppel Winnend” opbrengst vermenigvuldigd met 2 en beperkt tot de “Trio”
opbrengst;
3) Drie niet-vertrekkers of meer: Terugbetaling van de unitaire combinaties die de drie
of vier niet-vertrekkers bevatten;
4) Indien er voor een ren minder dan vier vertrekkers zijn, worden alle unitaire
combinaties terugbetaald.

5.10. De weddenschap “Tiercé”
5.10.1. Soort weddenschap
De weddenschap “Tiercé”, is de aanduiding met of zonder rekening te houden met de
juiste volgorde van aankomst, van de eerste drie paarden van een ren waarvoor de
weddenschap geldt.

World Football Association BVBA

Reglement voor weddenschappen op paardenrennen online

14

De ren, door de Franse Pari Mutuel aangewezen voor de “Tiercé”, is de belangrijkste van
de dag. Bij annulering van de ren worden alle inzetten voor de weddenschap “Tiercé”
terugbetaald. Een andere ren kan echter vooraf door WFA aangeduid worden.
5.10.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
5.10.3. Opbrengsten
a) Bepaling van de opbrengsten :
Tiercé in juiste volgorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie waarin de
eerste drie paarden in juiste volgorde van hun klassement zijn begrepen.
Tiercé in wanorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie waarin de eerste
drie paarden zijn begrepen in een andere volgorde dan hun klassement aan de
aankomst.
b) Berekening van de opbrengsten :
1) De opbrengsten worden gevormd op basis van deze van de Franse Pari Mutuel
voor betrokken ren.
In geval de weddenschap in orde niet gedekt is in Frankrijk, worden de inzetten,
gereserveerd voor de orde, overgedragen op de combinaties in wanorde om die
opbrengst te kunnen berekenen. Dit wordt de opbrengst die WFA uitbetaalt, zowel
voor de combinaties in juiste volgorde als in een andere volgorde.
2) Bij een “Tiercé” weddenschap ingericht door WFA of bij een in Frankrijk nietgedekte orde en wanorde, wordt de opbrengst als volgt berekend. De
vertreknoteringen worden onderling vermenigvuldigd. Een notering die hoger is
dan 100/1, wordt beperkt tot 100/1. Het verkregen product wordt
vermenigvuldigd met 40% om zo de opbrengst in orde voor 1 te bepalen. De
opbrengst in orde mag niet kleiner zijn dan tweemaal de opbrengst van de
weddenschap “Trio”.
De opbrengst in wanorde is gelijk aan een vijfde van de opbrengst in orde
voor 1.
Is er echter bij de eerste drie van de aankomst een vertreknotering kleiner dan 1/1,
is de opbrengst van de wanorde gelijk aan een tiende van de opbrengst in orde
voor 1.
c) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.10.4. Niet-vertrekkers
a) Eén niet-vertrekker met de eerste 2 aan de aankomst: “Koppel Speciaal” van de
Franse PMU, beperkt tot “Tiercé Wanorde”. Bij gebrek aan de “Koppel Speciaal”
opbrengst van de Franse PMU, zal de “Koppel Winnend” opbrengst toegepast
worden, beperkt tot de “Tiercé Wanorde”;
b) Twee niet vertrekkers met de winnaar: “Winnend” beperkt tot de “Tiercé” in
volgorde;
c) Drie niet-vertrekkers: Terugbetaling van de unitaire combinaties die de 3 nietvertrekkers bevatten.
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5.11. De weddenschap “Quarté”
5.11.1. Soort weddenschap
De weddenschap “Quarté”, is de aanduiding met of zonder rekening te houden met de
juiste volgorde van aankomst van de eerste vier paarden van een ren, waarvoor de
weddenschappen gelden.
De door WFA voor de “Tiercé” voorbehouden ren is de ren voor de “Quarté”. Bij
annulering van de ren, worden de inzetten “Quarté” terugbetaald. Elke andere ren kan
vooraf door WFA aangeduid worden als ren geldend voor de “Quarté” weddenschap.
5.11.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
5.11.3. Opbrengsten
a) Definitie van de opbrengsten :
“Quarté” in juiste volgorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie van vier
paarden waarin de eerste vier in juiste volgorde van aankomst zijn begrepen.
“Quarté” in wanorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie waarin de eerste
vier paarden zijn begrepen in een andere volgorde dan het juiste klassement.
b) Berekening van de opbrengsten
Bij een “Quarté” weddenschap ingericht door WFA, wordt de opbrengst als volgt
bepaald. De vertreknoteringen van de paarden die deze quarté vormen worden
onderling vermenigvuldigd. Een notering die hoger is dan 100/1, wordt beperkt tot
100/1. Dat product wordt als volgt verdeeld:
1) 30% van het product, vormt de “Quarté orde” voor 1. De opbrengst in orde mag
nochtans niet kleiner zijn dan tweemaal de orde van de Tiercé. Anderzijds is de
opbrengst beperkt tot de opbrengst “Tiercé orde” maal het aantal vertrekkers min
vijf, zonder dat genoemde vermenigvuldigingsfactor 15 mag overschrijden. Bij
gebrek aan een “Tiercé” weddenschap, wordt dezelfde regeling toegepast (zonder
te refereren naar de eventuele opbrengst Triplet) door berekening van de orde van
de Tiercé volgens de methode, beschreven in artikel 5.10.3b)2) van dit hoofdstuk.
2) Het drieëntwintigste deel (1/23) van de opbrengst in orde, vermeerderd met 50%,
voor het bepalen van de opbrengst in de wanorde voor 1.
3) Is er echter bij de eerste vier paarden van de aankomst een paard met een
vertreknotering kleiner dan 1/1, is de opbrengst in wanorde gelijk aan één
zesenveertigste (1/46) deel van de opbrengst in orde, vermeerderd met 50%, voor
het bepalen van de opbrengst in de wanorde voor 1.
c) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.11.4. Niet-vertrekkers
1) Eén niet-vertrekker met de eerste drie aan de aankomst: “Quarté Wanorde” gedeeld
door 2, beperkt tot “Tiercé wanorde”;
2) Twee niet-vertrekkers met de eerste twee aan de aankomst: “Koppel Speciaal”,
beperkt tot Tiercé wanorde;
3) Drie niet-vertrekkers met de winnaar: “Winnend”;
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4) Vier niet-vertrekkers: Terugbetaling van de unitaire combinaties die de vier nietvertrekkers bevatten.

5.12. De weddenschap “Quarté Plus” (Quarté+)
5.12.1. Soort weddenschap
De weddenschap “Quarté Plus” is de aanduiding met of zonder rekening te houden met
de juiste volgorde van aankomst, van de eerste vier paarden van een ren die uitgekozen
werd door WFA.
Bovendien wordt een opbrengst Bonus(Trio) toegekend aan elke verliezende
eenheidscombinatie van vier paarden, bestaande uit de eerste drie van aankomst, in
eender welke volgorde.
De weddenschap “Quarté Plus” wordt enkel aanvaard op de rennen die door de Franse
PMU worden aangeduid of op een andere ren die expliciet uitgekozen wordt door WFA.
5.12.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
5.12.3. Opbrengsten
a) Definitie van de opbrengsten :
Van het totale bedrag van de inzetten van de “Quarté Plus”, met inbegrip van het
bedrag resulterende op basis van het toepassen van de bepalingen van §5.14.4 1),
wordt het bedrag van de terugbetaalde inzetten afgetrokken. Na toepassing van de
proportionele afhouding op inzetten, wordt de te verdelen massa bekomen.
“Quarté Plus” in volgorde: de opbrengst wordt toegekend aan elke
eenheidscombinatie van vier paarden, bestaande uit de eerste vier van het
klassement in juiste volgorde.
“Quarté Plus” in wanorde: de opbrengst wordt toegekend aan elke
eenheidscombinatie van vier paarden, bestaande uit de eerste vier van het
klassement in een andere volgorde.
Bonus(Trio) van de “Quarté Plus”: de opbrengst “Trio” van de “Quarté Plus” wordt
toegekend aan elke verliezende eenheidscombinatie van vier paarden bestaande uit
de eerste drie van het klassement in gelijk welke volgorde.
b) Berekening van de opbrengsten
De opbrengsten van de “Quarté Plus” die georganiseerd wordt door WFA zijn op
basis van de “Quarté Plus” van de Franse Pari Mutuel van de betrokken ren.
• De opbrengst “Quarté+” in juiste volgorde, die toegekend wordt door WFA, is
gelijk aan de opbrengst in de juiste volgorde van de “Quarté+” van de Mutuel
weddenschappen.
• De opbrengst in de wanorde van de “Quarté Plus” die door WFA wordt
toegekend is gelijk aan de opbrengst “Quarté Plus” in de wanorde van de
mutuel weddenschap.
• De opbrengst van de Bonus(Trio) op de “Quarté Plus” die toegekend wordt door
WFA van de agentschappen is gelijk aan de bonus opbrengst van de “Quarté”
Plus van de Mutuel weddenschap.
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•

In geval dat de “Quarté plus” weddenschap in orde in Frankrijk niet gedekt is, is
de opbrengst “Quarté Plus” in juiste volgorde die betaald wordt door WFA gelijk
aan twee keer de opbrengst in de wanorde. Bij gebrek aan een opbrengst van
de Mutuel weddenschappen, wordt deze weddenschap als een “Quarté”weddenschap beschouwd.
c) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.12.4. Niet-vertrekkers
1) Eén niet-vertrekker met de eerste drie aan de aankomst: “Quarté+” Bonus maal
twee;
2) Twee niet-vertrekkers of meer in de unitaire combinatie: Terugbetaling van de
unitaire combinaties die minstens twee niet-vertrekkers bevatten.

5.13. De weddenschap “Quintet”
5.13.1. Soort weddenschap
De weddenschap “Quintet” is de aanduiding met of zonder rekening te houden met de
juiste volgorde van aankomst van de eerste vijf paarden van een ren, waarvoor de
weddenschap geldt.
Bijkomend wordt een opbrengst Extra toegekend, volgens de bepalingen opgenomen in
punt 5.13.3 hiernavolgend.
De door WFA voor de Tiercé voorbehouden ren, is tevens dienstig als ren voor de
Quintet. Bij annulering van de ren, worden de weddenschappen “Quintet” terugbetaald.
Elke andere ren kan vooraf door WFA aangeduid worden als ren geldend voor de
aanvaarding van de weddenschap “Quintet”.
5.13.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
5.13.3. Opbrengsten
a) Definitie van de opbrengsten
“Quintet” in juiste volgorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie waarin
de eerste vijf paarden in juiste volgorde van aankomst zijn begrepen.
“Quintet” in wanorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie waarin de
eerste vijf paarden zijn begrepen in een andere volgorde dan het juiste klassement.
Extra: de opbrengst Extra wordt toegekend aan elke verliezende
eenheidscombinatie van vijf paarden, waarin, ongeacht de volgorde, de eerste vier
paarden van het klassement figureren.
b) Berekening van de opbrengsten :
De “Quintet” weddenschap wordt georganiseerd door WFA. De opbrengst wordt
berekend door onderlinge vermenigvuldiging van de vertreknoteringen van de
paarden die deel uitmaken van die “Quintet” combinatie. Een notering die hoger is
dan 100/1, wordt beperkt tot 100/1. Het verkregen product wordt als volgt
verdeeld:
• 20% van het verkregen product is voorzien voor de opbrengst “Quintet” in orde
voor 1. Die opbrengst in orde mag echter niet kleiner zijn dan tweemaal die van
de Quarté in orde. Anderzijds is de opbrengst in orde gelimiteerd tot de
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opbrengst “Quarté” in orde maal het aantal vertrekkers min zes, zonder dat
genoemde vermenigvuldigingsfactor (multiplicateur) 15 mag overschrijden.
• Het honderd negentiende (1/119e) deel van de opbrengst van de juiste orde
voor 1 vermenigvuldigd met twee, wordt de opbrengst voor 1 voor de wanorde.
Is er echter bij de eerste vijf van aankomst een vertreknotering kleiner dan 1/1,
dan is de opbrengst in wanorde voor 1 gelijk aan het honderd negentiende
(1/119e) deel van de opbrengst in orde voor 1.
• De opbrengst Extra bedraagt één tiende (1/10) van de opbrengst “Quarté” in
wanorde.
c) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.13.4. Niet-vertrekkers
1) Eén niet-vertrekker met de eerste vier aan de aankomst: “Quintet Wanorde”
gedeeld door 2;
2) Twee niet vertrekkers met de eerste drie aan de aankomst: “Quarté Wanorde”
gedeeld door 2;
3) Drie niet-vertrekkers met de eerste twee aan de aankomst: Koppel speciaal beperkt
tot de “Tiercé wanorde”;
4) Vier niet-vertrekkers met de winnaar: “Winnend”;
5) Vijf niet vertrekkers: Terugbetaling van de unitaire combinaties die de vijf nietvertrekkers bevatten.

5.14. De weddenschap “Quintet Plus” (Quintet+)
5.14.1. Soort weddenschap
De weddenschap “Quintet Plus” is de aanduiding met of zonder rekening te houden met
de juiste volgorde van aankomst, van de eerste vijf paarden van een ren waarvoor de
weddenschap geldt. Bijkomend zijn opbrengsten Extra 4 of Extra 3 voorzien, volgens de
bepalingen van punt 5.14.3.De weddenschap “Quintet Plus” wordt enkel aanvaard op de
door de Franse PMU gekozen rennen of elke andere ren die daarvoor uitdrukkelijk door
WFA werd aangeduid.
5.14.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
5.14.3. Opbrengsten
a) Definitie :
“Quintet Plus” in juiste volgorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie
waarin de eerste vijf paarden in juiste volgorde van aankomst zijn begrepen.
“Quintet Plus” in wanorde: wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie waarin
de eerste vijf paarden zijn begrepen in een andere volgorde dan het juiste
klassement.
Extra 4: wordt toegekend aan elke verliezende eenheidscombinatie van vijf paarden.
Ook hier geldt de voorwaarde dat ze de eerste vier, in willekeurige orde, van
aankomst bevat.
Extra 3: wordt toegekend aan elke verliezende eenheidscombinatie van vijf paarden.
Ook hier geldt de voorwaarde dat ze de eerste drie, in willekeurige orde, van
aankomst bevat.
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b) Berekening van de opbrengsten :
1) De opbrengsten worden gebaseerd op die van de “Quintet Plus” mutuel voor de
betrokken ren :
• De opbrengst “Quintet Plus” in orde is gelijk aan de opbrengst
Quintet Plus in orde;
• De opbrengst “Quintet Plus” in wanorde is gelijk aan de opbrengst Quintet
Plus in wanorde
2) Als de opbrengsten voor de “Quintet Plus” niet gedekt zijn in Frankrijk:
• Bij het ontbreken van een opbrengst in orde is deze gelijk aan vier keer de
opbrengst in wanorde;
• Bij het ontbreken van een opbrengst in wanorde wordt deze als volgt
geregeld: onderlinge vermenigvuldiging van de vertreknoteringen van de
paarden die de “Quintet Plus” vormen. Het verkregen product wordt
vermenigvuldigd met 20% en gedeeld door 119;
• Bij het ontbreken van een opbrengst in orde en in wanorde worden de
weddenschappen beschouwd als een een “Quintet” weddenschap.
c) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.14.4. Niet-vertrekkers
1) Eén niet-vertrekker: een “Quintet Plus” eenheidscombinatie, met inbegrip van elke
eenheidscombinatie onderdeel van een weddenschap “combinatie in lijn” of
“combinatie met het veld” zoals gedefinieerd in §5.14, dat een niet-vertrekkend
paard bevat, zal hervormd worden naar een “Quarté Plus” weddenschap in orde of
wanorde, indien de ren van de “Quintet Plus”, de “Quarté Plus” aanbiedt, en zal
verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van §5.12 voor de vier
vertrekkende paarden. Indien de ren van de “Quintet Plus”, de “Quarté Plus” niet
aanbiedt, wordt de eenheidscombinatie terugbetaald;
2) Twee niet-vertrekkers of meer: de eenheidscombinaties “Quintet Plus”, met
inbegrip van elke eenheidscombinatie onderdeel van een weddenschap “combinatie
in lijn” of “combinatie met het veld” zoals gedefinieerd in §5.14, dat twee of meer
niet-vertrekkende paarden bevat, wordt terugbetaald;
3) Wanneer het aantal paarden dat effectief deelnam aan de ren minder is dan zeven,
worden alle “Quintet Plus” weddenschappen, ingezet op deze ren terugbetaald, met
uitzondering van het toepassen van de bepalingen in §5.14.4 1).

5.15. De weddenschap “345+”
5.15.1. Soort weddenschap
De weddenschap “345+” geeft de wedder de mogelijkheid dezelfde vereenvoudigde
combinatie te gelijker tijd in te zetten op “Tiercé”, “Quarté” en “Quintet”. Een
weddenschap “345+” van vijf paarden wordt dus gesplitst in:
• Tien weddenschappen van drie paarden op de “Tiercé”;
• Vijf weddenschappen van vier paarden op de “Quarté”;
• Eén weddenschap van vijf paarden op de “Quintet”.
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5.15.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
5.15.3. Opbrengsten
a) Definitie :
Elke eenheidscombinatie van vijf paarden gespeeld in “345+” is samengesteld uit
een “Tiercé”, “Quarté” en “Quintet” weddenschap, die elk recht kunnen geven op
een door het reglement voorziene opbrengst.
Een opbrengst Plus wordt toegekend aan elke verliezende eenheidscombinatie van
vijf paarden, waarvan de eerste twee van het klassement, ongeacht hun volgorde,
zich bevinden in de eerste twee posities van de ingezette combinatie.
De opbrengst Plus is gelijk aan de opbrengst “Koppel Winnend” (deze opbrengst
mag de waarde 500/1 niet overschrijden), berekend voor de basisinzet van de
aangegane weddenschap.
b) Berekening van de opbrengsten :
1) De opbrengsten zijn deze van de Pari Mutuel voor betrokken ren.
2) In geval de “Quintet”, “Quarté”, “Tiercé” en “Koppel Winnend”
weddenschappen worden georganiseerd door WFA of bij gebrek aan één of
meerdere van deze weddenschappen worden de opbrengsten, nodig voor de
regeling van de weddenschappen “345+”, berekend volgens de door het
reglement voorziene methode voor elk van deze weddenschappen.
c) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.15.4. Andere bepalingen
Daar de weddenschap “345+” uit verschillende weddenschappen bestaat, zijn de
bijzondere bepalingen voor elk van hen geldig voor het geheel.

5.16. De weddenschap "Twee uit vier" (“2/4”)
5.16.1. Soort weddenschap
De weddenschap "twee uit vier" is de aanduiding, zonder rekening te houden met de
exacte volgorde van aankomst, van twee paarden aangekomen bij de eerste vier van
een ren waarvoor de weddenschap geldt. De weddenschap "twee uit vier" wordt enkel
aanvaard op de door de Franse P.M.U. aangeduide rennen.
5.16.2. Wedwijze
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
5.16.3. Opbrengsten
a) Definitie van de opbrengsten
De opbrengst "twee uit vier" wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie van
twee paarden ingezet voor de weddenschap "twee uit vier", bestaande uit twee
paarden tussen de eerste vier geklasseerde paarden van de aankomst.
b) Berekening van de opbrengsten
De opbrengst is identiek voor elk van de zes mogelijk winnende combinaties en
wordt berekend op basis van de Franse Pari Mutuel van de betrokken ren.
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Bij gebrek wordt de volgende formule toegepast op basis van de laatste
opbrengsten op de schermen voor de eerste vier paarden aan de aankomst (O1 tot
O4): 100÷O1 + 100÷O2 + 100÷O3 + 100÷O4 = X
Waarde van X

Opbrengst voor 1€

Tussen 10 en 20

71€

Tussen 21 en 30

51€

Tussen 31 en 40

13€

Tussen 41 en 50

7€

Tussen 51 en 60

4€

Tussen 61 en 70

3€

Tussen 71 en 80

2€

81 of meer

1,30€

c) Maximale opbrengsten: zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.16.4. Niet-vertrekkers
1) Eén niet-vertrekker met een van de eerste vier aan de aankomst: “2/4” Speciaal.
Indien er geen “2/4” Speciaal opbrengst is, dan zal dit betaald worden aan €1.1 voor
€1;
2) Twee niet-vertrekkers: Terugbetaling van de eenheidscombinaties die de twee nietvertrekkers bevatten.

5.17. De “Multi” weddenschap
5.17.1. Soort weddenschap
1) De “Multi” weddenschap bestaat erin de eerste vier paarden van de aankomst van
een op voorhand aangeduide ren te vinden zonder notie van volgorde en dit voor
rennen met een minimum van veertien vertrekkers.
2) De toegelaten “Multi”-formules zijn deze van 4-5-6 of 7 paarden.
3) Soorten winsten: volgens de formule van de weerhouden spelen, kan de speler vier
verschillende opbrengsten bekomen: “Multi 4”, “Multi 5”, “Multi 6” of “Multi 7”.
5.17.2. Basisinzet
De basisinzet voor de “Multi” formules van 4-5-6 en 7 paarden is dezelfde. Voor elk van
hen is de minimum inzet vastgelegd op 2.5 Euro, met een maximum van 125 Euro,
per schijf van 0.10 Euro.
5.17.3. Niet-vertrekker(s)
Een “Multi 4” formule die een niet-vertrekker bevat, wordt terugbetaald.
Een “Multi 5” formule met één niet-vertrekker wordt overgedragen naar “Multi 4”, en
wordt terugbetaald als ze meerdere niet-vertrekkers bevat.
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Een “Multi 6” formule wordt overgedragen naar “Multi 5” indien zij één niet-vertrekker
bevat en naar “Multi 4” indien zij twee niet-vertrekkers bevat en terugbetaald indien zij
meer dan twee niet-vertrekkers bevat.
Een “Multi 7” formule wordt overgedragen naar “Multi 6” indien zij één niet-vertrekker
bevat, naar “Multi 5” indien zij twee niet-vertrekkers bevat, naar “Multi 4” indien zij drie
niet-vertrekkers bevat en terugbetaald indien zij meer dan drie niet-vertrekkers bevat.
5.17.4. Berekening van de opbrengsten
De opbrengsten worden op de volgende manier bepaald door de Franse Pari Mutuel.
Het totaal van de aangegane weddenschappen, na aftrek van de wettelijke afhouding en
de terug te betalen sommen (rembours), is de te verdelen massa:
Deze massa wordt op gelijke wijze verdeeld tussen alle winnende “Multi” combinaties
door toekenning van:
• een coëfficiënt 3 aan het aantal te betalen inzetten “Multi 7”;
• een coëfficiënt 7 aan het aantal te betalen inzetten “Multi 6”;
• een coëfficiënt 21 aan het aantal te betalen inzetten “Multi 5”;
• een coëfficiënt 105 aan het aantal te betalen inzetten “Multi 4”.
Dit resultaat vormt de basis van de “Multi”.
De te betalen opbrengst aan de combinatie “Multi 7” is dus gelijk aan 3 maal de
basisopbrengst.
De te betalen opbrengst aan de combinatie “Multi 6” is dus gelijk aan 7 maal de
basisopbrengst. Als deze opbrengst niet gedekt is in Frankrijk, is de winst die in België
wordt uitbetaald gelijk aan de “Multi 4” gedeeld door 15.
De te betalen opbrengst aan de combinatie “Multi 5” is dus gelijk aan 21 maal de
basisopbrengst. Als deze opbrengst niet gedekt is in Frankrijk, is de winst die in België
wordt uitbetaald gelijk aan de “Multi 4” gedeeld door 5.
De te betalen opbrengst aan de combinatie “Multi 4” is dus gelijk aan 105 maal de
basisopbrengst. Als deze opbrengst niet gedekt is in Frankrijk, is de winst die in België
wordt uitbetaald gelijk aan 35 keer de “Multi 7” vermenigvuldigd met 75%.

5.18. De “Mini-Multi” weddenschap
5.18.1. Soort weddenschap
1) De “Mini-Multi” weddenschap bestaat erin de eerste vier paarden van de aankomst
van een op voorhand aangeduide ren te vinden zonder notie van volgorde en dit
voor rennen vanaf tien vertrekkers tot dertien vertrekkers.
2) De toegelaten “Multi”-formules zijn deze van 4-5 of 6 paarden.
3) Soorten winsten: volgens de formule van de weerhouden spelen, kan de speler 4
verschillende opbrengsten bekomen: “Mini-Multi 4”, “Mini-Multi 5” of “Mini-Multi
6”.
5.18.2. Basisinzet
De basisinzet voor de Multi formules van 4 - 5 en 6 paarden is dezelfde. Voor elk van hen
is de minimum inzet vastgelegd op 2.5 Euro, met een maximum van 125 Euro,
per schijf van 0.10 Euro.
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5.18.3. Niet-vertrekker(s)
• Een “Mini-Multi 4” formule die een niet-vertrekker bevat, wordt terugbetaald;
• Een “Mini-Multi 5” formule met één niet vertrekker wordt overgedragen naar “MiniMulti 4”, en wordt terugbetaald als ze meerdere niet vertrekkers bevat;
• Een “Mini-Multi 6” formule wordt overgedragen naar “Mini-Multi 5” indien zij één
niet vertrekker bevat en naar “Mini-Multi 4” indien zij twee niet-vertrekkers bevat
en terugbetaald indien zij meer dan twee niet-vertrekkers bevat.
5.18.4. Berekening van de opbrengsten
De opbrengsten worden op de volgende manier bepaald door de Franse Pari Mutuel.
Het totaal van de aangegane weddenschappen, na aftrek van de wettelijke afhouding en
de terug te betalen sommen (rembours), is de te verdelen massa:
Deze massa wordt op gelijke wijze verdeeld tussen alle winnende “Multi” combinaties
door toekenning van:
• een coëfficiënt 7 aan het aantal te betalen inzetten “Multi 6”;
• een coëfficiënt 21 aan het aantal te betalen inzetten “Multi 5”;
• een coëfficiënt 105 aan het aantal te betalen inzetten “Multi 4”.
Dit resultaat vormt de basis van de Multi.
De te betalen opbrengst aan de combinatie “Multi 6” is dus gelijk aan 7 maal de
basisopbrengst. Als deze opbrengst niet gedekt is in Frankrijk, is de winst die in België
wordt uitbetaald gelijk aan de “Multi 4” gedeeld door 15.
De te betalen opbrengst aan de combinatie “Multi 5” is dus gelijk aan 21 maal de
basisopbrengst. Als deze opbrengst niet gedekt is in Frankrijk, is de winst die in België
wordt uitbetaald gelijk aan de “Multi 4” gedeeld door 5.
De te betalen opbrengst aan de combinatie “Multi 4” is dus gelijk aan 105 maal de
basisopbrengst. Als deze opbrengst niet gedekt is in Frankrijk, is de winst die in België
wordt uitbetaald gelijk aan 15 keer de “Multi 6” vermenigvuldigd met 75%.

5.19. De "Bingoal 5" weddenschap
5.19.1. Soort weddenschap
De weddenschap Bingoal5 is de aanduiding van de eerste vijf paarden van een ren
waarop de weddenschap betrekking heeft, en waarbij de juiste volgorde geen belang
heeft.
5.19.2. Wedwijzen
Combinatie in lijn
Combinatie met veld
5.19.3. Opbrengsten
a) Definitie :
De opbrengst “Bingoal 5” wordt toegekend aan elke eenheidscombinatie, bestaande
uit de eerste vijf paarden van de aankomst, ongeacht hun volgorde.
b) Berekening van de opbrengsten :
1) De opbrengsten worden gevormd op basis van de Franse Pari Mutuel voor
betrokken ren;
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2) Is de “Bingoal 5” niet gedekt door de Franse Pari Mutuel, wordt de opbrengst
berekend door de onderlinge vermenigvuldiging van de noteringen van de
eerste vijf paarden van de aankomst. Het aldus bekomen product is te
vermenigvuldigen met 20% en te delen door 60.
c) Maximale opbrengsten : zie paragraaf 1 en tabel paragraaf 1.1.
5.19.4. Niet-vertrekkers - Forfait
1) Eén niet-vertrekker met de eerste vier aan de aankomst: “Bingoal 5” opbrengst met
een niet-vertrekker. Bij gebrek hieraan is deze opbrengst gelijk aan de “Bingoal 5”
opbrengst gedeeld door 5;
2) Twee niet-vertrekkers: Terugbetaling van de unitaire combinaties die minstens twee
niet-vertrekkers bevatten.
5.19.5. Bijzonder gevallen
Indien er minder dan 5 paarden zijn aan de aankomst, zal de “Bingoal 5” weddenschap
terugbetaald worden.

5.20. Enkel Geplaatst Internationaal
In overeenstemming met paragraaf 5.1, waaraan de weddenschappen “enkel internationaal”
onderhevig zijn, zijn de volgende bijzondere bepalingen van toepassing:
Rennen in Ierland
Alle weddenschappen “enkel Geplaatst internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat deelnam aan de ren lager is dan 5.
Een weddenschap “Geplaatst internationaal” geeft aanleiding tot de betaling van een opbrengst
“Geplaatst internationaal” wanneer het aangeduide paard bekleedt:
•
•

Ofwel één van de eerste twee plaatsen wanneer het aantal paarden dat effectief deelnam aan
de ren zich bevindt tussen 5 en 7 (inclusief);
Ofwel één van de eerste drie plaatsen wanneer het aantal paarden dat effectief deelnam aan de
ren gelijk is aan of groter dan 8.

Rennen in de Verenigde Staten in de staat New Jersey
Alle weddenschappen “enkel Geplaatst internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat de ren aanving lager is dan 6.
Een weddenschap “Geplaatst internationaal” geeft aanleiding tot de betaling van een opbrengst
“Geplaatst internationaal” wanneer het aangeduide paard één van de eerste drie plaatsen bekleedt.
Rennen in de Verenigde Staten in de staat Californië
Alle weddenschappen “enkel Geplaatst internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat de ren aanving lager is dan 5.
Een weddenschap “Geplaatst internationaal” geeft aanleiding tot de betaling van een opbrengst
“Geplaatst internationaal” wanneer het aangeduide paard één van de eerste drie plaatsen bekleedt.
Rennen in Zuid-Afrika
Alle weddenschappen “enkel Geplaatst internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat de ren aanving lager is dan 6.
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Een weddenschap “Geplaatst internationaal” geeft aanleiding tot de betaling van een opbrengst
“Geplaatst internationaal” wanneer het aangeduide paard bekleedt:
•
•

Ofwel één van de eerste twee plaatsen wanneer het aantal paarden dat effectief deelnam aan
de ren zich bevindt tussen 6 en 7 (inclusief);
Ofwel één van de eerste drie plaatsen wanneer het aantal paarden dat effectief deelnam aan de
ren gelijk is aan of groter dan 8.

Rennen in de Verenigde Staten in de staat New York
Alle weddenschappen “enkel Geplaatst internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat de ren aanving lager is dan vijf.
Een weddenschap “Geplaatst internationaal” geeft aanleiding tot de betaling van een opbrengst
“Geplaatst internationaal” wanneer het aangeduide paard één van de eerste drie plaatsen bekleedt.

5.21. Koppel Orde Internationaal
In overeenstemming met paragraaf 5.5, waaraan de weddenschappen “koppel orde internationaal”
onderhevig zijn, zijn de volgende bijzondere bepalingen van toepassing:
Rennen in Ierland
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat de ren aanving lager is dan drie.
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan twee
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.
Rennen in de Verenigde Staten in de staat New Jersey
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat de ren aanving lager is dan drie.
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan twee
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.
Rennen in de Verenigde Staten in de staat Californië
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat de ren aanving lager is dan twee.
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan twee
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.
Rennen in Zuid-Afrika
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat de ren aanving lager is dan twee.
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan twee
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.

5.22. Trio Orde Internationaal
In overeenstemming met paragraaf 5.8, waaraan de weddenschappen “Trio Orde internationaal”
onderhevig zijn, zijn de volgende bijzondere bepalingen van toepassing:
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Rennen in de Verenigde Staten in de staat New Jersey
Alle weddenschappen “Trio Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal paarden
dat de ren aanving lager is dan vrijf.
Alle weddenschappen “Trio Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan drie
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.
Rennen in de Verenigde Staten in de staat Californië
Alle weddenschappen “Trio Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal paarden
dat de ren aanving lager is dan drie.
Alle weddenschappen “Trio Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan drie
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.
Rennen in Zuid-Afrika
Alle weddenschappen “Trio Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal paarden
dat de ren aanving lager is dan drie.
Alle weddenschappen “Trio Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan drie
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.
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Deel 3: Paardenrennen “ZEtote”
Herkenning van een onderlinge weddenschap ZEtote
Op elk ticket kan een onderlinge weddenschap die wordt georganiseerd in samenwerking met
ZEtote herkend worden door de wedder door middel van de volgende weergave: “IN
SAMENWERKING MET ZETOTE”.
De aanwezigheid hiervan op het ticket is het essentiële element dat toelaat om een onderlinge
weddenschap te herkennen die georganiseerd wordt in samenwerking met ZEtote. Dit type van
weddenschap wordt exclusief geregeld door de regels die deel uitmaken van Deel 1 en Deel 3 van
het 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 ZEtote zoals ze van
toepassing zijn, met uitsluiting van elke andere regel, op het Belgische grondgebied voor de
weddenschappen die uitgaan van WFA.
Bepalingen die van toepassing zijn
Huidig deel van het reglement herneemt alle bepalingen van ZEtote 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 deel van het reglement de volledige structuur, de nomenclatuur en de nummering
van het reglement van ZEtote door de regels te identificeren die niet van toepassing zijn in België of
door ze in hun volledigheid te hernemen.
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1. Regels betreffende weddenschappen
1.1. Definities
“Een weddenschap” is het bedrag dat overeenkomt met de inzet.
“Een opbrengst” is het bruto bedrag, inclusief de initiële inzet, betaald na het resultaat van een
ren. De opbrengsten die op de site verschijnen, gelden voor een inzet van 1 Euro uitgezonderd
de weddenschappen ZE234 en ZE345 waarvan de geafficheerde opbrengst geldig is voor de
basisinzet.
“De winst” is de opbrengst min de inzet.
“Fout” is de algemene term voor alle algemene fouten, typfouten, begripsfouten,
interpretatiefouten zowel schriftelijk als mondeling, vertalingsfouten, schrijffouten, technische
problemen, fouten bij inschrijving, fouten bij een transactie, duidelijk waarneembare fouten,
overmacht en/of elke andere verwante fout.
“Het resultaat” is het officiële resultaat zoals vermeld op www.bingoal.be.

1.2. Een weddenschap
Kan alleen geplaatst worden door een accounthouder.
Is slechts geldig na bevestiging door de accounthouder en na goedkeuring door WFA.
Moet steeds aanvaard worden door de dienst van WFA.
De inzet kan beperkt worden door de dienst van WFA.
Een weddenschap kan ongeldig verklaard worden, maar er kan wel een kost van 1,00
aangerekend worden.
WFA behoudt zich het recht om een weddenschap geheel of gedeeltelijk ongeldig te verklaren,
wanneer WFA het nodig acht en dat in volgende gevallen:
•
•
•
•

wanneer een weddenschap voorgesteld, geplaatst en/of aanvaard werd door een fout;
wanneer een weddenschap geplaatst werd na het begin van een wedstrijd waarop gewed
werd;
wanneer een weddenschap geplaatst werd onder syndicale invloed;
wanneer het resultaat direct of indirect beïnvloed werd door criminele daden.

De opbrengst wordt geboekt op de rekening van de accounthouder.
WFA behoudt zich het recht om een opbrengst die geboekt werd op een WFA rekening, te
wijzigen indien deze boeking gebeurde door een fout.
ZEtote behoudt zich het recht om af en toe zijn regels te verbeteren of te wijzigen om zo tot
specifieke regels te komen die bepaalde voorwaarden omvatten en die toegepast kunnen
worden op bepaalde wedstrijden en die in strijd kunnen zijn met de hierboven vermelde regels
omtrent weddenschappen.
Deze specifieke regels zullen gepubliceerd worden en opgenomen in het huidige document
onder de rubriek “Specifieke Regels”.
In geval van dubbelzinnigheid is deze volgorde van toepassing:
1) Regels betreffende een opbrengt;
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2) Regels vermeld onder de rubriek “Specifieke Regels”;
3) Regels vermeld onder de rubriek “Regels omtrent weddenschappen”.

2. Regels betreffende weddenschappen met verdeelde winst
Het principe van de weddenschap met verdeelde winst, is dat de winnaars het gewonnen bedrag
onder hen verdelen, per ren en per type weddenschap na aftrek van de kosten van de operator.
De vermoedelijke opbrengst kan dus verschillend zijn. Dit wordt uitgedrukt in een veelvoud van
de inzet (bv.: 2 betekent een opbrengst van 2 keer de inzet).
De opbrengst wordt afgerond naar onderen tot het eerstvolgende decimaal.
ZEtote zal alle weddenschappen annuleren van het type “Enkel Winnend” en “Enkel Geplaatst”
die geplaatst zijn op een paard dat niet aan de start komt, behalve indien anders en expliciet
vermeld.
Een weddenschap kan geannuleerd worden tot 10 minuten voor het theoretische startuur van de
ren. Deze weddenschap zal dan terugbetaald worden.
De weddenschap “Enkel Winnend” wordt uitbetaald indien het geselecteerde paard de ren wint
en als eerste op de rangschikking vermeld wordt. ZEtote kan de weddenschap “Enkel Winnend”
aanbieden op elke ren op voorwaarde dat er minstens 2 paarden deelnemen aan de ren.
De weddenschap “Enkel Geplaatst” wordt uitbetaald indien het geselecteerde paard als eerste of
tweede paard aankomt en zo op de rangschikking vermeld wordt (op voorwaarde dat er bij de
opening van de weddenschappen minstens vier maar maximum zeven paarden deelnemen aan
de ren) of indien het geselecteerde paard als eerste, tweede of derde paard aankomt en zo op de
rangschikking vermeld wordt (op voorwaarde dat er bij de opening van de weddenschappen
minstens acht paarden deelnemen aan de ren). ZEtote zal de weddenschap “Enkel Geplaatst”
annuleren wanneer er minder dan vier paarden aan de ren deelnemen bij de start.
De weddenschap “ZEShow” wordt uitbetaald wanneer het geselecteerde paard als 2de van de
ren eindigt en zo op de rangschikking vermeld wordt. Wanneer het geselecteerde paard niet
deelneemt aan de ren, wordt de weddenschap geannuleerd en terugbetaald. In geval van een ex
aequo voor de eerste plaats worden de weddenschappen “ZEShow” terugbetaald.
De weddenschap “ZECouillon” wordt uitbetaald wanneer het geselecteerde paard als 4de van de
ren eindigt en zo op de rangschikking vermeld wordt. Wanneer het geselecteerde paard niet
deelneemt aan de ren, wordt de weddenschap geannuleerd en terugbetaald. In geval van een ex
aequo op de derde plaats worden de weddenschappen “ZECouillon” terugbetaald.
De weddenschap “Dubbel in volgorde/Koppel Winnend Orde” wordt uitbetaald wanneer de
twee geselecteerde paarden respectievelijk als eerste of tweede paard aankomen en zo op de
rangschikking vermeld staan. ZEtote kan een weddenschap “Dubbel in volgorde” aanbieden voor
de rennen met minstens drie deelnemers. ZEtote zal de winst van de weddenschap “Dubbel in
volgorde” in zijn geheel verplaatsen naar de weddenschap “Enkel Winnend” (op naam van het
paard dat de ren uitloopt) indien één van de geselecteerde paarden niet aan de start komt. Bij
winst zal de opbrengst dus de opbrengst van de weddenschap “Enkel Winnend” zijn. Wanneer er
bij een ren minder dan twee paarden de aankomst bereiken, worden alle weddenschappen van
“Dubbel in volgorde” terugbetaald.
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De weddenschap “Dubbel Winnend/Koppel Winnend” wordt uitbetaald wanneer de twee
geselecteerde paarden als eerste en tweede paard aankomen en zo op de rangschikking vermeld
worden, in willekeurige volgorde. ZEtote biedt de weddenschap “Dubbel Winnend” aan voor de
rennen met minstens acht deelnemers. Indien een van de geselecteerde paarden niet aan de
start komt, zal ZEtote de winst in zijn geheel verplaatsen naar de weddenschap “Enkel Winnend”
op naam van het paard dat de ren uitloopt. Bij winst zal de opbrengst dus de opbrengst van de
weddenschap “Enkel Winnend” zijn. Wanneer er bij een ren minder dan twee paarden de
aankomst bereiken, worden alle weddenschappen van “Dubbel Winnend” terugbetaald.
De weddenschap “Dubbel Geplaatst/Koppel Geplaatst” wordt uitbetaald wanneer de twee
geselecteerde paarden bij de eerste drie paarden van de ren eindigen en zo op de rangschikking
vermeld worden, in willekeurige volgorde. ZEtote biedt de weddenschap “Dubbel Geplaatst” aan
voor de rennen met minstens acht deelnemers. Indien een van de geselecteerde paarden niet
aan de start komt, zal ZEtote de winst in zijn geheel verplaatsen naar de weddenschap “Enkel
Winnend” op naam van het paard dat de ren uitloopt. Bij winst zal de opbrengst dus de
opbrengst van de weddenschap “Enkel Winnend” zijn. Wanneer er bij een ren minder dan twee
paarden de aankomst bereiken, worden alle weddenschappen van “Dubbel Geplaatst”
terugbetaald. Wanneer er bij een ren slechts twee paarden de aankomst bereiken, wordt er
slechts een keer de opbrengst van “Dubbel Geplaatst” uitbetaald.
De weddenschap “Trio” wordt uitbetaald wanneer de drie geselecteerde paarden als eerste,
tweede en derde van de ren eindigen en zo op de rangschikking vermeld worden, in willekeurige
volgorde. ZEtote biedt de weddenschap “Trio” aan voor alle rennen van minstens acht
deelnemers. Indien één of meerdere geselecteerde paarden niet aan de start komen, zal ZEtote
de combinaties degraderen naar Dubbel Winnend (indien 1 paard niet start) of Enkel Winnend
(indien 2 paarden niet starten). Indien bij een ren minder dan drie paarden de aankomst
bereiken, worden alle weddenschappen van “Trio” terugbetaald.
De weddenschap “Trio in volgorde” wordt uitbetaald wanneer de drie geselecteerde paarden als
eerste, tweede en derde van de ren eindigen en zo op de rangschikking vermeld worden, in de
juiste volgorde. ZEtote biedt de weddenschap “Trio in volgorde” aan voor bepaalde rennen van
minstens 3deelnemers. Wanneer er minder dan 3 paarden aan de ren deelnemen, behoudt
ZEtote zich het recht om alle weddenschappen van “Trio in volgorde” te annuleren en terug te
betalen. Indien één of meerdere geselecteerde paarden niet aan de start komen, zal ZEtote de
combinaties met deze niet-starters annuleren en terugbetalen. Indien bij een ren minder dan drie
paarden de aankomst bereiken, worden alle weddenschappen van “Trio in volgorde”
terugbetaald.
De weddenschap “ZE4” wordt uitbetaald wanneer de vier geselecteerde paarden als eerste,
tweede, derde en vierde paarden van de ren eindigen en zo op de rangschikking vermeld worden,
in willekeurige volgorde. ZEtote biedt de weddenschap “ZE4” aan voor de rennen van minstens
acht deelnemers. ZEtote kan de weddenschap “ZE4” annuleren indien er minder dan acht
paarden aan de start komen. Indien een van de geselecteerde paarden niet aan de start komt, zal
ZEtote de winst in zijn geheel verplaatsen naar de weddenschap “Trio” op naam van de paarden
die de ren uitlopen. Bij winst zal de opbrengst dus de opbrengst van de weddenschap “Trio” zijn.
Indien bij een ren minder dan vier paarden de aankomst bereiken, worden alle weddenschappen
van het type “ZE4” terugbetaald.
De weddenschap “ZE4 in volgorde” wordt uitbetaald wanneer de vier geselecteerde paarden als
eerste, tweede, derde en vierde van de ren einidgen en zo op de rangschikking vermeld worden,
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in de juiste volgorde. ZEtote biedt de weddenschap “ZE4 in volgorde” aan voor alle rennen van
minstens 4 deelnemers. Enkel de combinaties die de 4 eerste paarden van de ren in exacte
volgorde bevatten, geven recht op een uitbetaling van de opbrengst. De weddenschap “ZE4 in
volgorde” kan alle dagen aangeboden worden op één of meerdere rennen, door de operator
geselecteerd. Indien één geselecteerd paard niet aan de start komt, zal ZEtote de combinaties die
dit paard bevatten degraderen naar Trio in volgorde. Indien meerdere geselecteerde paarden
niet aan de start komen, worden alle weddenschappen “ZE4 in volgorde” terugbetaald. Indien, in
een ren, minder dans 4 paarden een officiële eindpositie behalen, worden alle “ZE4 in volgorde”
weddenschappen voor deze ren terugbetaald.
De weddenschap “ZE5” wordt uitbetaald wanneer de vijf geselecteerde paarden als eerste,
tweede, derde, vierde en vijfde paarden van de ren eindigen en zo op de rangschikking vermeld
worden, in willekeurige volgorde. ZEtote kan de weddenschap “ZE5” aanbieden voor de quinté
rennen en een andere dagren. ZEtote kan de weddenschap “ZE5” annuleren indien er minder dan
acht paarden aan de start komen. Indien een van de geselecteerde paarden niet aan de start
komt, zal ZEtote de winst in zijn geheel verplaatsen naar de weddenschap “ZE4” op naam van de
paarden die de ren uitlopen. Bij winst zal de opbrengst dus de opbrengst van de weddenschap
“ZE4” zijn. Indien twee van de geselecteerde paarden niet aan de start komt, zal ZEtote de winst
in zijn geheel verplaatsen naar de weddenschap “Trio” op naam van de paarden die de ren
uitlopen. Bij winst zal de opbrengst dus de opbrengst van de weddenschap “Trio” zijn. Indien drie
van de geselecteerde paarden niet aan de start komt, zal ZEtote de winst in zijn geheel
verplaatsen naar de weddenschap “Dubbel Winnend” op naam van de paarden die de ren
uitlopen. Bij winst zal de opbrengst dus de opbrengst van de weddenschap “Dubbel Winnend”
zijn. Indien vier van de geselecteerde paarden niet aan de start komt, zal ZEtote de winst in zijn
geheel verplaatsen naar de weddenschap “Enkel Winnend” op naam van het paard dat de ren
uitloopt. Bij winst zal de opbrengst dus de opbrengst van de weddenschap “Enkel Winnend” zijn.
Indien bij een ren minder dan vijf paarden de aankomst bereiken, worden alle weddenschappen
van “ZE5” terugbetaald. Indien geen enkele speler de juiste 5 paarden voor een “ZE5” heeft
aangeduid, wordt de inzet overgezet naar de pot van de belangrijkste “ZE5” van de dag nadien.
De weddenschap “ZE 2 op 4” wordt uitbetaald wanneer de twee geselecteerde paarden als
eerste, tweede, derde of vierde paarden van de ren eindigen en zo op de rangschikking vermeld
worden, in willekeurige volgorde. Indien deze combinatie een niet-starter bevat, wordt deze
weddenschap terugbetaald. Indien er minder dan twee paarden de aankomst bereiken, worden
de weddenschappen “ZE 2 op 4” terugbetaald.
Via de “Z’Eclair” kan u ZEtote vragen om voor u een combinatie te selecteren voor uw
weddenschappen: ZEtote kiest voor u, uit de favoriete paarden van de ren, de combinatie
waarvan de vermoedelijke opbrengst het hoogst is op het moment dat u uw weddenschap
plaatst.
Z’Eclair Totaal: ZEtote kiest voor u alle paarden die nodig zijn voor uw weddenschap (2 voor een
Dubbel, 3 voor een Trio, …).
Z’Eclair Aanvulling: U selecteert een of meerdere paarden voor uw combinatie en Z’Eclair voegt
het aantal paarden toe om uw weddenschap compleet te maken (bijvoorbeeld, u kiest 2 paarden
voor een ZE5 en Z’Eclair vult aan door de 3 ontbrekende paarden te kiezen).
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Standaard zal Z’Eclair u een spel voorstellen met een minimum eenheidsbedrag voor de
betreffende weddenschap. U kan echter dit bedrag wijzigen binnen minimum- en maximumgrens
voor deze weddenschap.
Voor alle ZEtote weddenschappen, zullen de weddenschappen terugbetaald worden indien geen
enkele inzet winnened is, met uitzondering van de ZE5 weddenschap waarvoor de inzetten
overgedragen worden naar de ZE5 van de dag nadien en zo verder indien dit geval zich meerdere
malen opeenvolgend voordoet.

Wijze van berekening van de opbrengsten bij een dead-heat (Ex aequo):
Wanneer er meerdere paarden als eerste eindigen en zo op de rangschikking vermeld worden,
wordt het bedrag van de hele inzet op de verschillende paarden waarvoor geld kan uitbetaald
worden, eerst afgehouden van het te verdelen geheel. De verkregen rest, wat men de te
herverdelen opbrengst noemt, wordt verdeeld in evenveel gelijke delen als er paarden zijn die als
eerste geëindigd zijn. Elk van deze delen wordt op zijn beurt pro rata verdeeld onder het aantal
weddenschappen op deze paarden. Het bedrag dat dan overblijft, vermeerderd met de
eenheidsinzet, vormt de bruto opbrengst voor elk van de eerst geklasseerde paarden.

Bij een “dead-heat” aankomst:
De weddenschappen “Winnend” die geplaatst zijn op alle paarden die als eerste geëindigd zijn,
ontvangen de opbrengst van “winnend”.
De weddenschappen “ZEShow” die geplaatst zijn op alle paarden die als tweede geëindigd zijn,
ontvangen de opbrengst van “ZEShow”.
De weddenschappen “ZECouillon” die geplaatst zijn op alle paarden die als vierde geëindigd zijn,
ontvangen de opbrensgt van “ZECouillon”.
De weddenschappen “Geplaatst” die geplaatst zijn op alle paarden die bij de twee of drie eerste
paarden geëindigd zijn (naargelang het aantal deelnemers – cfr supra), ontvangen de opbrengst
van “geplaatst”.
De weddenschappen “Dubbel”, “Trio”, “Trio in volgorde”, “ZE4”, “ZE4 in volgorde”, “ZE5” en “ZE
2 op 4” met paarden die respectievelijk bij de twee, drie, vier en vijf eerste paarden geëindigd zijn
(naargelang het type weddenschap en het aantal deelnemers – cfr supra), ontvangen een
opbrengst. Bij een ex aequo op de laatste plaats, worden de weddenschappen die deze 2 ex
aequo’s bevatten als niet winnend beschouwd.
Wanneer een ren geannuleerd wordt, worden alle weddenschappen rond deze ren terugbetaald.
Wanneer de ren met meer dan een uur uitgesteld wordt en/of wanneer er substantiële
wijzigingen aan de ren aangebracht worden, behoudt ZEtote zich het recht om de
weddenschappen voor deze ren definitief te annuleren.

Tabel ZEtote
Principe van een tabel
In een tabel moet de speler de winnende combinaties vinden op een lijst van vooraf aangeduide
rennen. Om een tabel te spelen, kiest ZEtote bepaalde rennen van die dag uit die geschikt zijn om
dit spel en de bijhorende weddenschappen te spelen.
Inzet en opbrengst
De minimum basisinzet van een tabel bedraagt €1.
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De opbrengst is het bedrag van de inzet min het verdelingstarief verdeeld over het aantal
winnende inzetten. Een inzet wordt als winnend beschouwd wanneer het geheel aan winnende
combinaties voor de voorgestelde rennen op de tabel correct is.
ZEtote behoudt zich het recht om een minimale opbrengst te garanderen.
De weddenschap op een tabel blijft geopend tot voor het vertrek van de eerste ren van de tabel.
De uitbetaling van de weddenschap wordt uitgevoerd na de officiële registratie van de aankomst
van de laatste ren.
Hoe speel ik een tabel?
De speler kiest zelf een winnende combinatie voor elke ren in de tabel en kiest een of twee
aanvullende paarden voor het geval een paard niet van start gaat.
Bijzondere gevallen
1. Bij gebrek aan een winnaar
Wanneer geen enkele speler gewonnen heeft, wordt de gehele inzet integraal overgezet naar
de volgende tabel met hetzelfde aantal rennen.
2. Bij een ex-aequo bij de aankomst
De opbrengst is dezelfde voor alle winnende inzetten, zelfs wanneer er meerdere winnende
combinaties zouden zijn voor een bepaalde ren.
3. Bij niet-starters
De spelers moeten voor elke ren verplicht één aanvullend paard aanduiden en optioneel ook
een tweede paard voor het geval er binnen de gevalideerde combinatie een of twee paard(en)
niet van start gaat.
Wanneer er binnen de combinatie gevalideerd door de speler, een paard niet van start gaat,
zal het eerste aanvullende paard geselecteerd worden om de combinatie aan te vullen.
Wanneer er een combinatie gespeeld wordt waarin de volgorde belangrijk is (Dubbel
Volgorde, Trio Orde), zal het eerste aanvullende paard in de combinatie geplaatst worden op
de laatste positie.
Voorbeeld: Ik valideer een Dubbel Volgorde 1-2, met een eerste aanvullend paard 3 en een
tweede aanvullend paard, nummer 4. Paard 1 gaat niet van start. Mijn Dubbel Geplaatst zal
dus worden: 2-3, in die volgorde.
Wanneer er binnen de gevalideerde combinatie een tweede paard niet van start gaat, zal het
tweede aanvullende paard op zijn beurt de combinatie aanvullen. Wanneer er een combinatie
gespeeld wordt waarin de volgorde belangrijk is (Dubbel Volgorde, Trio Orde), zullen het
eerste en het tweede aanvullende paard in de combinatie geplaatst worden respectievelijk op
de voorlaatste en de laatste positie.
Voorbeeld: Ik valideer een Dubbel Volgorde 1-2, met een eerste aanvullend paard 3 en een
tweede aanvullend paard, nummer 4. Paard 1 en 2 gaan niet van start. Mijn Dubbel Geplaatst
zal dus worden: 3-4, in die volgorde.
Indien alle geselecteerde paarden niet van start gaan of indien de overblijvende geselecteerde
paarden niet voldoende zijn om de gevraagde combinatie te valideren, zal de weddenschap
terugbetaald worden, in eender welk stadium dit voorvalt.
4. Wanneer een ren geannuleerd wordt
Wanneer een van de rennen uit de tabel geannuleerd wordt, zal de totale inzet terug betaald
worden.
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Deel 4 : Paardenrennen “Bingoal Pool”
Herkenning van een onderlinge weddenschap Bingoal Pool
Op elk ticket kan een onderlinge weddenschap die wordt georganiseerd in Bingoal Pool herkend worden
door de wedder door middel van de volgende weergave: “BINGOAL POOL”.
De aanwezigheid hiervan op het ticket is het essentiële element dat toelaat om een onderlinge
weddenschap te herkennen die georganiseerd wordt in samenwerking met Bingoal Pool. Dit type van
weddenschap wordt exclusief geregeld door de regels die deel uitmaken van Deel 1 en Deel 4 van het
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 Bingoal Pool zoals ze van
toepassing zijn, met uitsluiting van elke andere regel, op het Belgische grondgebied voor de
weddenschappen die uitgaan van WFA.
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Titel I. Algemene bepalingen
Hoodstuk 1. Registratie van weddenschappen
Artikel 1. Nummering
Het officiële renprogramma en de officiële lijst met vertrekkers worden verstrekt door de organisator
van de ren, die eveneens 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, vastlegt.
Artikel 2. Als de officiële lijst van de organisator van de ren een onjuistheid of een weglating bevat die
een invloed heeft op de registratie of de verwerking van de weddenschappen, zullen de diensten die
belast zijn met de organisatie van de onderlinge weddenschap overgaan tot terugbetaling of
opschorting van de registratie van alle of een deel van de weddenschappen.
Artikel 3. Niet vertrekkende paarden
Het officiële programma van de renbaan en de officiële lijst van de organisator van de ren 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.
Unitaire weddenschappen, in gecombineerde of veld formules, die de aanduiding door de wedder van
één of meerdere niet vertrekkend verklaarde paarden bevatten op het ogenblik van het aangaan van de
weddenschap, worden niet voor registratie aanvaard.
Alle weddenschappen die een of meerdere niet vertrekkende paarden bevatten, worden uitgevoerd in
toepassing van de bijzondere regels voor elke wedwijze.

Hoodstuk 2. Uitslag en berekening van de opbrengsten
Artikel 4. 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
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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.
Artikel 5. De berekeningen voor de verdeling worden uitgevoerd nadat alle weddenschappen
gegroepeerd zijn. 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.
Artikel 6. De “opbrengst” van de wedwijze bepaalt de som die aan wedders op basis van een
inzeteenheid van € 1 wordt uitbetaald.
Zonder afbreuk te doen aan Artikel 7, worden de bruto-opbrengsten bepaald door de verdeling van
de gecentraliseerde inzetten, na afhouding van een percentage dat dient om de belastingen op de
spelen en weddenschappen te dekken, alsook de kosten inherent aan de organisatie en de
winstmarge. De winstmarge kan tot 40% van de inzetten bedragen.
Naast de in de vorige alinea aangehaalde afhouding, wordt in voorkomend geval een bijkomende
afhouding toegepast om de algemene pool vermeld in Artikel 7 aan te vullen en het voor de
wedders mogelijk te maken een hogere opbrengst te bekomen in functie van de weddenschappen
en de markt.
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 huidig
reglement 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 bijzondere
bepalingen die voor “MULTI” weddenschappen en voor “MINI 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 ren.
De betaling van de winsten wordt afgerond op de dichtstbijzijnde hogere of lagere eurocent.
Artikel 7. De onderlinge weddenschappen worden verdeeld in twee potten: een pot eigen aan de soort
weddenschap op een welbepaalde ren (specifieke pool) en een pot eigen aan de soort
weddenschap op alle rennen (algemene pool).
De algemene pool wordt aangevuld door de in Artikel 6, al.3 vermelde afhouding of door om het
even welke andere bijdrage, promotionele actie, marketingactie of samenwerkingsverband. Het
geld uit het algemeen fonds wordt uitgekeerd aan de wedders onder de vorm die bepaald wordt
door de organisator van weddenschappen (bonus of andere) waardoor zij een hogere opbrengst
kunnen bekomen in functie van de weddenschappen en de markt op een welbepaalde ren.
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Artikel 7.1 Wanneer, bij een bepaalde wedwijze, na toepassing van de regels in Artikel 6 en Artikel 7, 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 onderlinge weddenschap, behoudens
toeslag door aftrek van het brutoproduct van de weddenschappen, de overeenkomstige
weddenschappen terugbetalen.
Artikel 7.2 Als eenzelfde wedwijze, in België 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. Wanneer
de verdeling in België uitgevoerd wordt en in het geval dat het totaal van de winnende inzetten van
een bepaalde opbrengstrang lager ligt dan de in België toepasbare 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 hierboven vermelde minimuminzet waartegen de weddenschap
wordt geregistreerd.

Hoodstuk 3. Uitbetaling
Artikel 8. 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
onderlinge weddenschap 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.

Titel II. Weddenschappen
Hoodstuk 1. Pari simple "enkelvoudige" weddenschap
Artikel 9. Een “enkelvoudige” weddenschap bestaat uit het aanduiden van een enkel paard aan de
aankomst van een ren.
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.
3. De weddenschappen “show” worden geregistreerd op alle rennen met minstens acht
vertrekkende paarden
4. De weddenschappen “trita” worden geregistreerd op alle rennen met minstens acht
vertrekkende paarden
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Artikel 10. Een weddenschap “winnend” geeft aanleiding tot betaling van een opbrengst “winnend” als
het aangeduide paard de eerste plaats inneemt aan de aankomst van de race. 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.
Een weddenschap “show” geeft aanleiding tot betaling van een opbrengst “show” als het aangeduide
paard de tweede plaats inneemt aan de aankomst van de race.
Een weddenschap “trita” geeft aanleiding tot betaling van een opbrengst “trita” als het aangeduide
paard de derde plaats inneemt aan de aankomst van de race.
Artikel 11. ”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 die ingeschreven zijn 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”.
• De weddenschappen “show” die afgesloten zijn op alle paarden die op de tweede plaats
geklasseerd zijn, hebben recht op een opbrengst “show”;
• De weddenschappen “trita” die afgesloten zijn op alle paarden die op de derde plaats
geklasseerd zijn, hebben recht op een opbrengst “trita”.
Artikel 12. Niet vertrekkende paarden
Als een paard dat om de een of andere reden eerst als vertrekkend wordt verklaard, niet onder het
bevel van de rencommissaris aan de start verschijnt of als de rencommissaris bij de start verklaart dat
het niet meer onder zijn bevel valt, worden alle inzetten “winnend”, “geplaatst”, “Show” en “Trita”
op dit paard terugbetaald en wordt dit bedrag afgetrokken van de inzetten “winnend”, “geplaatst”,
“Show” en “Trita”.
Artikel 13. Berekening van de opbrengsten
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald door het totaal van de
inzetten, na aftrek van de afhoudingen.

Hoodstuk 2. Pari couplé “koppel” weddenschap
Artikel 14. Voor bepaalde wedstrijden op het officiële programma kunnen zogenaamde “Couplé
gagnant”, “Koppel Winnend” of “Couplé placé Koppel Geplaatst” weddenschappen worden
georganiseerd. Bij een weddenschap “Koppel Winnend” worden de eerste twee in willekeurige
volgorde van aankomst aangeduid
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Bij een weddenschap “Koppel Geplaatst” worden twee deelnemers aangeduid die in willekeurige
volgorde bij de eerste drie aankomen.
Bij een weddenschap “Koppel Winnend Orde” worden de eerste twee in de juiste volgorde van
aankomst aangeduid en dit voor rennen met een maximum van zeven vertrekkers.
Artikel 15. Dead-heat
In geval van een “dead-heat” finish zijn de volgende combinaties betaalbaar:
1) Weddenschap “Koppel Winnend”
a) In het geval van “dead-heat” van twee of meer paarden die op de eerste plaats
geklasseerd zijn, zijn de betaalbare combinaties “Koppel Winnend” 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 “Koppel Winnend” combinaties alle combinaties die het als eerste
geklasseerde paard combineren met elk van de paarden die “dead-heat” op de tweede
plaats geklasseerd zijn;
c) Onderlinge combinaties van “dead-heat” op de tweede plaats geklasseerde paarden
geven geen aanleiding tot uitbetaling van een “Koppel Winnend” opbrengst.
2) Weddenschap “Koppel Geplaatst”
a) In het geval van “dead-heat” van drie of meer paarden op de eerste plaats zijn de
betaalbare “Koppel Geplaatst” 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 “Koppel Geplaatst” combinaties enerzijds de combinatie van de twee “deadheat” 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 “Koppel Geplaatst” opbrengst;
c) In het geval van “dead-heat” van twee of meer paarden op de tweede plaats zijn de
betaalbare “Koppel Geplaatst” 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 “Koppel Geplaatst” 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 “Koppel Geplaatst” opbrengst.
3) Weddenschap “Koppel Winnend Orde”
a) In het geval van “dead-heat” van twee of meer paarden die op de eerste plaats
geklasseerd zijn, zijn de betaalbare combinaties “Koppel Winnend Orde” alle
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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 bepaald is, zijn de
betaalbare “Koppel Winnend Orde” combinaties alle combinaties die het als eerste
geklasseerde paard combineren met elk van de paarden die “dead-heat” op de tweede
plaats geklasseerd zijn;
c) Onderlinge combinaties van “dead-heat” op de tweede plaats geklasseerde paarden
geven geen aanleiding tot uitbetaling van een “Koppel Winnend Orde” opbrengst.
Artikel 16. Niet vertrekkende paarden
a) “Koppel Winnend”, “Koppel Geplaatst” of “Koppel Winnend Orde” combinaties waarin
de twee paarden niet vertrekkers zijn, worden terugbetaald;
b) Als een “Koppel Winnend” of “Koppel Winnend Orde” combinatie een niet vertrekkend
paard bevat en het als eerste geklasseerde paard aan de finish van de ren, wordt er een
“winnende” opbrengst uitbetaald. De “winnende” opbrengst kan echter niet hoger zijn
dan de opbrengst “Koppel Winnend” of “Koppel Winnend Orde”, naar gelang van de
gespeelde weddenschap;
c) Als een “Koppel Geplaatst” 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 “geplaatste” opbrengst uitbetaald. Niettemin kan de “geplaatste” opbrengst niet
hoger zijn dan de kleinste opbrengst “Koppel Geplaatst” die deze deelnemer bevat.
Artikel 17. Berekening van de opbrengsten
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald door het totaal van de
inzetten, na aftrek van de afhoudingen.

Hoodstuk 3. “Overdracht” weddenschap
Artikel 18. De weddenschap Overdracht bestaat uit een opeenvolging van weddenschappen, gekozen uit
verschillende rennen, opeenvolgend of niet. Hierbij wordt de winst voortkomend uit de eerste
weddenschap, gebruikt als inzet voor de volgende weddenschap. Een Overdracht weddenschap kan
enkel selecties van paardenrennen die op het Franse grondgebied worden gelopen onder elkaar
combineren. De weddenschap Overdracht kan de weddenschappen Winnend, Geplaatst, Show, Trita,
Koppel Winnend, Koppel Geplaatst en Twee uit Vier (2/4) op rennen die op het Franse grondgebied
worden gelopen, onder elkaar combineren. Deze rennen kunnen opeenvolgend zijn of niet en
kunnen alle wedwijzen aanbieden of een deel ervan. De overdracht weddenschap kan bestaan uit
een opeenvolging van hetzelfde type weddenschap of verschillende.
Artikel 19. Dead-heat
De andere bepalingen die slaan op de weddenschappen waaruit de Overdracht weddenschap is
samengesteld zijn mutatis mutandis van toepassing op de overdracht weddenschappen.
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Artikel 20. Niet vertrekkende paarden
De andere bepalingen die slaan op de weddenschappen waaruit de Overdracht weddenschap is
samengesteld zijn mutatis mutandis van toepassing op de overdracht weddenschappen.
Artikel 21. Berekening van de opbrengsten
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald door het totaal van de
inzetten, na aftrek van de afhoudingen. De opbrengsten worden bepaald overeenkomstig de
weddenschap in kwestie : Een Koppel Winnend weddenschap die deel uitmaakt van een Overdracht
weddenschap wordt afgehandeld zoals bepaald in de bepalingen van de Koppel Winnend
weddenschap.

Hoodstuk 4. “2/4” weddenschap (2/4)
Artikel 22. Bij sommige wedstrijden van het officiële programma kunnen zogenaamde “Twee uit Vier”
weddenschappen worden georganiseerd. Bij een “Twee uit Vier” weddenschap worden twee
paarden uit eenzelfde ren aangeduid. Een “Twee uit Vier” weddenschap is betaalbaar als de twee
gekozen paarden twee van de eerste vier plaatsen van de wedstrijd innemen.
Artikel 23. ”Dead-heat”
Bij een “dead-heat” finish zijn de volgende 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 aan de “Twee uit Vier” opbrengst 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 “Twee uit Vier” 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 “Twee uit Vier” opbrengst;
c) 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 “Twee uit Vier”
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” 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;
d) 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 “Twee uit Vier” 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 “deadheat” op de vierde plaats geklasseerde paarden aanleiding geven tot de betaling van de “Twee
uit Vier” opbrengst;
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e) In het geval van “dead-heat” van drie of meer op de tweede plaats geklasseerde paarden zijn de
betaalbare “Twee uit Vier” 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;
f) In het geval van “dead-heat” van twee, als tweede geklasseerde paarden en van één of meer als
vierde geklasseerde paarden zijn de betaalbare “Twee uit Vier” 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 “Twee uit Vier” opbrengst;
g) In het geval van “dead-heat” van twee of meer op de derde plaats geklasseerde paarden zijn de
betaalbare “Twee uit Vier” 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;
h) In het geval van “dead-heat” van twee of meer op de vierde plaats geklasseerde paarden zijn de
betaalbare “Twee uit Vier” 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 “Twee uit Vier” opbrengst.
Artikel 24. Niet vertrekkende paarden
“Twee uit Vier” Combinaties waarin de twee paarden niet vertrekkende paarden waren, worden
terugbetaald. 1 niet-vertrekker en 1 van de eerste 4 paarden geven recht op een speciale opbrengst.
Indien er geen speciale opbrengst is, geven 1 niet-vertrekker en 1 van de eerste 4 paarden recht op
€1.1 voor €1.
Artikel 25. Berekening van de opbrengsten
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald door het totaal van de
inzetten, na aftrek van de afhoudingen.
Artikel 26. Alle “Twee uit Vier” weddenschappen worden terugbetaald als er bij de finish minder dan
twee paarden geklasseerd zijn.

Hoodstuk 5. “Tiercé” weddenschap
Artikel 27. Bij een “tiercé” weddenschap worden drie paarden van eenzelfde ren aangeduid en wordt
hun volgorde van klassering bij aankomst gepreciseerd. Een “tiercé” weddenschap is betaalbaar als
de drie gekozen paarden de eerste drie plaatsen van de wedstrijden innemen. Ze geeft aanleiding
tot een zogenaamde opbrengst “in de juiste volgorde” als de volgorde die de wedder stipuleerde
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overeenstemt met de volgorde van aankomst van de wedstrijd. Ze is betaalbaar met een
zogenaamde opbrengst “in de onjuiste volgorde” als de volgorde van aankomst die de wedder
stipuleerde verschilt van de orde van aankomst van de wedstrijd.
Artikel 28. “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;
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;
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;
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.
Artikel 29. Niet vertrekkende paarden
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, mits dit paard als eerste geklasseerd is bij aankomst van
de ren.
c) Als een “tiercé” combinatie een niet vertrekkend paard bevat onder de drie aangeduide
paarden, wordt de overeenkomstige weddenschap behandeld als een “Koppel Speciaal”
weddenschap op de twee paarden die aan de ren hebben deelgenomen, mits deze twee
paarden op de eerste twee plaatsen van de wedstrijd geklasseerd waren. De opbrengst
“Koppel Speciaal” wordt beperkt tot de opbrengst “tiercé wanorde”.
Artikel 30. Berekening van de opbrengsten
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald door het totaal van
de inzetten, na aftrek van de afhoudingen.

Hoodstuk 6. “Trio” weddenschap
Artikel 31. 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. Een “Trio”
weddenschap is betaalbaar als de drie gekozen paarden de eerste drie plaatsen van de wedstrijd
innemen, ongeacht hun klassering bij aankomst.
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Artikel 32. 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 33. Niet vertrekkende paarden
a) 1 niet-vertrekker met de eerste 2: Koppel Winnend, beperkt tot de Trio-opbrengst;
b) 2 niet-vertrekkers met de winnaar: Winnend, beperkt tot de opbrengst Koppel Winnend;
c) 3 niet-vertrekkers of meer in de selectie: Terugbetaling van de enkelvoudige combinatie(s) die 3
niet-vertrekkers bevat(ten).
Artikel 34. Berekening van de opbrengsten
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald door het totaal van de
inzetten, na aftrek van de afhoudingen.

Hoodstuk 7. “Trio orde” weddenschap
Artikel 35. Voor sommige wedstrijden van het officiële programma kunnen zogenaamde “Trio Orde”
weddenschappen worden georganiseerd. Bij een “Trio Orde” weddenschap worden de eerste drie
paarden bij de aankomst van een ren in de juiste volgorde gepreciseerd en dit voor rennen met een
maximum van zeven vertrekkers.
Artikel 36. Dead-heat
In geval van een “dead-heat” finish zijn dit de betaalbare verwisselingen:
a) 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 Orde” 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 Orde” 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 Orde” 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.
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d) In het geval van “dead-heat” van twee of meer paarden op de derde plaats zijn de
betaalbare verwisselingen van de “Trio Orde” 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.
Artikel 37. Niet vertrekkende paarden
a) De combinaties “Trio Orde” waarvan de drie paarden niet aan de ren hebben
deelgenomen, worden terugbetaald;
b) Als een “Trio Orde” combinatie twee niet vertrekkende paarden bevat en het eerste
paard bij de aankomst, wordt de weddenschap behandeld als een weddenschap
“winnend” (beperkt tot de opbrengst “Koppel Winnend Orde”);
c) Als een “Trio Orde” combinatie een niet vertrekkend paard bevat onder de drie
aangeduide paarden wordt de overeenkomstige weddenschap behandeld als een
“Koppel Winnend Orde” (beperkt tot de opbrengst “Trio Orde”) op de twee paarden die
aan de ren hebben deelgenomen, mits deze twee paarden de eerste twee plaatsen van
de wedstrijd innemen en ze in de juiste volgorde van aankomst werden aangeduid.
Artikel 38. Berekening van de opbrengsten
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald door het totaal van de
inzetten, na aftrek van de afhoudingen.

Hoodstuk 8. “Super 4” weddenschap
Artikel 39. Voor sommige wedstrijden van het officiële programma kunnen zogenaamde “Super 4”
weddenschappen worden georganiseerd. Bij een “Super 4” weddenschap worden de eerste vier
paarden bij de aankomst van een ren in de juiste volgorde gepreciseerd.
Artikel 40. Dead-heat
In geval van een “dead-heat” finish zijn dit de betaalbare verwisselingen:
a) In het geval van “dead-heat” van vier of meer paarden die op de eerste plaats
geklasseerd zijn, zijn de betaalbare verwisselingen van de “Super 4” weddenschap alle
verwisselingen van elke combinatie die bestaat uit de als eerste geklasseerde paarden,
vier per vier genomen;
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, zijn de betaalbare verwisselingen van de
“Super 4” weddenschap, de combinaties waarin de drie, als eerste geklasseerde paarden
als eerste, tweede of derde werden aangeduid met één van de paarden als vierde;
c) In het geval van een “dead-heat” van twee paarden die op de eerste plaats geklasseerd
zijn en twee of meer paarden op de derde plaats, zijn de betaalbare verwisselingen van
de “Super 4” weddenschapen, de combinaties waarin de twee, als eerst geklasseerde
paarden als eerste of tweede werden aangeduid met twee van de als derde
geklasseerde paarden;
d) In het geval van een “dead-heat” van drie paarden of meer die op de tweede plaats
geklasseerd zijn, zijn de betaalbare verwisselingen van de “Super 4” weddenschap, de
combinaties waarin het als eerste geklasseerde paard als eerste werd aangeduid met
alle als tweede geklasseerde paarden, drie per drie genomen;
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e) In het geval van een “dead-heat” van twee paarden die op de tweede plaats geklasseerd
zijn en één of meer paarden die op de vierde plaats geklasseerd zijn, zijn de betaalbare
verwisselingen van de “Super 4” weddenschap, de combinaties waarin het als eerste
geklasseerde paard, als eerste werd aangeduid, de twee als tweede geklasseerde
paarden, als tweede of derde werden aangeduid met één van de als vierde geklasseerde
paarden;
f) In geval van een “dead-heat” van twee paarden of meer die op de vierde plaats
geklasseerde zijn, zijn de betaalbare verwisselingen van de “Super 4” weddenschap, de
combinaties waarin de paarden op de eerste, tweede en derde plaats aangeduid werden
op de eerste, tweede en derde plaats met één van de als vierde geklasseerde paarden;
g) In geval van “dead-heat” van twee of meer paarden die op de derde plaats geklasseerd
zijn, zijn de betaalbare verwisselingen van de “Super 4” weddenschap, de combinaties
waarin de eerste en tweede geklasseerde paarden, als eerste en tweede aangeduid
werden met elke combinatie van de als derde geklasseerde paarden, twee per twee
genomen;
h) In geval van “dead-heat” van één of meer paarden geklasseerd op de vierde plaat, zijn
de betaalbare verwisselingen van de “Super 4” weddenschap, de combinaties waarin de
de eerste, tweede en derde geklasseerde paarden, als eerste, tweede en derde werden
aangeduid met één van de als vierde geklasseerde paarden.
Artikel 41. Niet vertrekkende paarden
a) De combinaties “Super 4” waarvan drie of meer van de paarden niet aan de ren hebben
deelgenomen, worden terugbetaald;
b) Als een “Super 4” combinatie twee niet vertrekkende paarden bevat en het eerste paard
bij de aankomst, wordt de opbrengst bepaald door het te verdelen totaalbedrag, gelijk
aan het totaal van de inzetten op unitaire combinaties die twee niet-vertrekkende
paarden bevatten, na aftrek van de afhoudingen, te delen door het aantal winnende
unitaire combinaties, of wordt de opbrengst bepaald door de overeenkomstige
weddenschap te behandelen als een weddenschap “Koppel Winnend Orde” (beperkt tot
de opbrengst “Trio Orde” en “Super 4”);
c) Als een “Super 4” combinatie een niet vertrekkend paard bevat onder de vier
aangeduide paarden, wordt de opbrengst bepaald door het te verdelen totaalbedrag,
gelijk aan het totaal van de inzetten op unitaire combinaties die één niet-vertrekkend
paard bevatten, na aftrek van de afhoudingen, te delen door het aantal winnende
unitaire combinaties, of wordt de opbrengst bepaald door de overeenkomstige
weddenschap te behandelen als een “Trio Orde” (beperkt tot de opbrengst “Super 4”)
op de drie paarden die aan de ren hebben deelgenomen, mits deze drie paarden de
eerste drie plaatsen van de wedstrijd innemen en ze in de juiste volgorde van aankomst
werden aangeduid;
d) In het geval van minder dan vier vertrekkers, worden alle weddenschappen
terugbetaald.
Artikel 42. Berekening van de opbrengsten
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald door het totaal van de
inzetten, na aftrek van de afhoudingen.
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Hoodstuk 9. “Quarté plus” weddenschap (Quarté+)
Artikel 43. Berekening van de opbrengsten
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. Van het totale bedrag van de inzetten van de “Quarté Plus”, met inbegrip van het
bedrag resulterende op basis van het toepassen van de bepalingen van Artikel 61 a), wordt het
bedrag van de terugbetaalde inzetten afgetrokkken. Na toepassing van de proportionele afhouding
op inzetten, wordt de te verdelen massa bekomen. 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
als de volgorde van aankomst die de wedder voor de vier aangeduide paarden stipuleerde, verschilt
van de volgorde van 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.
Artikel 44.
1) 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;
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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;
f) Voor elke combinatie bevat de juiste volgorde de zes verwisselingen waarin het als
eerste geklasseerde paard op de eerste plaats is aangeduid. Voor elke 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;
g) 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;
h) 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;
i) 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
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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.
2) Bij een “dead-heat” finish wordt een “Bonus” opbrengst uitbetaald aan de volgende
combinaties:
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.
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 45. 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 een niet vertrekkend paard telt en de eerste drie bij de
aankomst van de ren, wordt twee maal de “Bonus” opbrengst uitbetaald.
Artikel 46. Berekening van de opbrengsten
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald door het totaal van de
inzetten, na aftrek van de afhoudingen.

Hoodstuk 10. “Multi” weddenschap
Artikel 47. 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 en dit voor rennen met een
minimum van veertien vertrekkers.
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
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echter minder dan acht paarden effectief aan de wedstrijd hebben deelgenomen, worden alle
“MULTI” weddenschappen op deze wedstrijd terugbetaald.
Artikel 48. De wedders kunnen hun “MULTI” weddenschappen in de vorm van unitaire combinaties
registreren:
• van vier paarden, “MULTI en 4” “MULTI 4” genoemd;
• van vijf paarden, “MULTI en 5” “MULTI 5” genoemd;
• van zes paarden, “MULTI en 6” “MULTI 6” genoemd;
• van zeven paarden, “MULTI en 7” “MULTI 7” genoemd.
Artikel 49. Dead-heat
Bij de “dead-heat” finish zijn dit de betaalbare combinaties:
a) 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 die op de eerste plaats geklasseerd zijn met de op de
derde plaats geklasseerde paarden, twee per twee genomen;
d) 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;
e) 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;
f) 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;
g) 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;
h) 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.
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Artikel 50. Niet vertrekkende paarden
1)
a) De “MULTI” combinaties van vier paarden (MULTI 4) met één of meer paarden die niet aan
de ren hebben deelgenomen, worden terugbetaald;
b) De “MULTI” combinaties van vijf paarden (MULTI 5) met twee of meer paarden die niet aan
de ren hebben deelgenomen, worden terugbetaald;
c) De “MULTI” combinaties van zes paarden (MULTI 6) met drie of meer paarden die niet aan
de ren hebben deelgenomen, worden terugbetaald;
d) De “MULTI” combinaties van zeven paarden (MULTI 7) met vier of meer paarden die niet
aan de ren hebben deelgenomen, worden terugbetaald.
2)
a) “MULTI” combinaties van vijf paarden (MULTI 5) met een niet vertrekkend paard worden
omgezet in “MULTI” van vier paarden (MULTI 4);
b) “MULTI” combinaties van zes paarden (MULTI 6) met een niet vertrekkend paard worden
omgezet in “MULTI” van vijf paarden (MULTI 5). “MULTI” combinaties van zes paarden
(MULTI 6) met twee niet vertrekkende paarden worden omgezet in “MULTI” van vier
paarden (MULTI 4);
c) “MULTI” combinaties van zeven paarden (MULTI 7) met een niet vertrekkend paard worden
omgezet in “MULTI” van zes paarden (MULTI 6);
d) “MULTI” combinaties van zeven paarden (MULTI 7) met twee niet vertrekkende paarden
worden omgezet in “MULTI” van vijf paarden (MULTI 5);
e) “MULTI” combinaties van zeven paarden (MULTI 7) met drie niet vertrekkende paarden
worden omgezet in “MULTI” van vier paarden (MULTI 4).
Artikel 51. Bijzonder geval
Wanneer er minder dan vier paarden geklasseerd zijn bij de aankomst van een ren, worden alle
“MULTI” weddenschappen terugbetaald.
Artikel 52. Berekening van de opbrengsten
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald door het totaal van de
inzetten, na aftrek van de afhoudingen.

Hoodstuk 11. “Mini-Multi” weddenschap
Artikel 53. Berekening van de opbrengsten
Bij sommige wedstrijden die op het officiële programma vermeld zijn, kunnen “MINI-MULTI”
weddenschappen georganiseerd worden waarbij vier, vijf of zes paarden aangeduid worden zonder
dat hun volgorde van aankomst gepreciseerd moet worden en dit voor rennen met een minimum
van tien vertrekkers en een maximum van dertien vertrekkers.
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. Als er echter
minder dan zeven paarden effectief aan de wedstrijd hebben deelgenomen, worden alle
weddenschappen die onder dit hoofdstuk vallen en op deze ren worden aangegaan, terugbetaald.
Artikel 54. De wedders kunnen deze weddenschap in de vorm van unitaire combinaties registreren:
• van 4 paarden, “MINI-MULTI 4” genoemd;
• van 5 paarden, “MINI-MULTI 5” genoemd;
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•

van 6 paarden, “MINI-MULTI 6” genoemd. Ongeacht het aantal paarden dat de wedder koos,
wordt er voor deze wedwijze een en dezelfde minimuminzet vastgelegd.

Artikel 55. ”Dead-heat”
Bij de “dead-heat” finish zijn dit de betaalbare combinaties:
a) 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;
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 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 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;
d) 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;
e) 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;
f) 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;
g) 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;
h) 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.
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Artikel 56. Niet vertrekkende paarden
1)
a) De unitaire combinaties van vier paarden (“Mini Multi 4”) met één of meer paarden die niet
aan de ren hebben deelgenomen, worden terugbetaald;
b) De unitaire combinaties van vijf paarden (“Mini Multi 5”) met twee of meer paarden die niet
aan de ren hebben deelgenomen, worden terugbetaald;
c) De unitaire combinaties van zes paarden (“Mini Multi 6”) met drie of meer paarden die niet
aan de ren hebben deelgenomen, worden terugbetaald.
2)
a) Unitaire combinaties van vijf paarden (“Mini Multi 5”) met een niet vertrekkend paard
worden omgezet in unitaire combinaties van vier paarden (“Mini Multi 4”);
b) Unitaire combinaties van zes paarden (“Mini Multi 6”) met een niet vertrekkend paard
worden omgezet in unitaire combinaties van vijf paarden (“Mini Multi 5”). Unitaire
combinaties van zes paarden (“Mini Multi 6”) met twee niet vertrekkende paarden worden
omgezet in unitaire combinaties van vier paarden (“Mini Multi 4”).
Artikel 57. Berekening van de opbrengsten
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald door het totaal van de
inzetten, na aftrek van de afhoudingen.
Artikel 58. Bijzonder geval
Wanneer er minder dan vier paarden geklasseerd zijn bij de aankomst van een ren, worden alle
“MINI MULTI” weddenschappen terugbetaald.

Hoodstuk 12. “Quintet Plus" weddenschap (Quintet+)
Artikel 59.
1) Bij sommige wedstrijden die op het officiële programma zijn aangeduid, kunnen zogenaamde
“Quintet Plus” weddenschappen worden georganiseerd. Bij een “Quintet Plus” weddenschap
worden vijf paarden van eenzelfde ren aangeduid en hun volgorde van klassering bij aankomst
gepreciseerd. Een “Quintet 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) hieronder.
a) Ze geeft aanleiding tot een zogenaamde “Quintet 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 “Quintet Plus in de onjuiste volgorde” opbrengst 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, recht op een opbrengst: “Bonus 4” als deze vier paarden zich op de
eerste vier plaatsen van de wedstrijd klasseerden;
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
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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.
Artikel 60.
1) Bij een “dead-heat” finish wordt op de volgende combinaties een “Quintet Plus” opbrengst
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 “Quintet 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 “Quintet 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 “Quintet
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 “Quintet 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 “Quintet 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
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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;
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 combinaties waarop een “Quintet 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 “Quintet 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 “Quintet 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 “Quintet Plus” opbrengst wordt uitbetaald, de
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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 “Quintet 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 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;
k) 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 “Quintet 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;
l) 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;
m) 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 “Quintet 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;
n) In het geval van “dead-heat” van drie of meer paarden die op de derde plaats geklasseerd
zijn, zijn de combinaties waarop een “Quintet 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
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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;
o) 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 “Quintet 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;
p) In het geval van “dead-heat” van twee of meer paarden op de vierde plaats zijn de
combinaties waarop een “Quintet 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 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;
q) In het geval van “dead-heat” van twee of meer paarden die op de vijfde plaats geklasseerd
zijn, zijn de combinaties waarop een “Quintet 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:
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
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

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;
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;
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;
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;
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;
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;
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;
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 3” opbrengst
uitbetaald:
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;
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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;
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 61. Niet vertrekkende paarden
a) Eén niet-vertrekker: een “Quintet Plus” eenhiedscombinatie, met inbegrip van elke
eenheidscombinatie onderdeel van een weddenschap “combinatie in lijn” of “combinatie
met het veld” zoals gedefineerd in Artikel 59, dat een niet-vertrekkend paard bevat, zal
hervormd worden naar een “Quarté Plus” weddenschap in orde of wanorde, indien de ren
van de “Quintet Plus” een “Quarté Plus” aanbiedt, en zal verwerkt worden in
overeenstemming met de bepalingen van Hoodstuk 9 voor de vier vertrekkende paarder.
Indien de ren van de “Quintet Plus”, de “Quarté Plus” niet aanbiedt, wordt de
eenheidscombinatie terugbetaald;
b) Twee niet-vertrekkers of meer: de eenheidscombinaties “Quintet Plus”, met inbegrip van
elke eenheidscombinatie onderdeel van een weddenschap “combinatie in lijn” of
“combinatie met het veld” zoals gedefineerd in Artikel 59, dat twee of meer nietvertrekkende paarden bevat, wordt terugbetaald;
c) Wanneer het aantal paarden dat effectief deelnam aan de ren minder is dan zeven, worden
alle “Quintet Plus” weddenschappen, ingezet op de ren terugbetaald, met uitzondering van
het toepassen van de bepalingen in Artikel 61 a).
Artikel 62. Berekening van de opbrengsten
Voor elk type weddenschap wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald door het totaal van de
inzetten, na aftrek van de afhoudingen.
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Hoodstuk 13. “Bingoal 5” weddenschap
Artikel 63. Berekening van de opbrengsten
Voor sommige wedstrijden die op het officiële programma zijn aangeduid, kan een weddenschap
met vijf 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.
Artikel 64. “Dead-heat”
1) 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,
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i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

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;
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.

2) Bij een “dead-heat” finish zijn de betaalbare combinaties voor een Bingoal5 opbrengst met een
niet vertrekker, 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;
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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 eenBingoal5 opbrengst met een niet vertrekker 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 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 Bingoal5 opbrengst met een niet-vertrekker 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 Bingoal5 opbrengst met een
niet-vertrekker 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 Bingoal5 opbrengst met een niet vertrekker 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 Bingoal5 opbrengst met een niet-vertrekker 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 Bingoal5 opbrengst met een niet-vertrekker 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 65. Niet vertrekkende paarden
De combinaties met 1 niet-vertrekker en de eerste 4 paarden aan de aankomst geven recht op een
opbrengst Bingoal5 met niet-vertrekker.
De combinaties waarvan twee of meer paarden niet hebben deelgenomen aan de ren, worden
terugbetaald.
Artikel 66. Berekening van de opbrengsten
Bij alle soorten weddenschappen wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald door het totaal van
de inzetten, na aftrek van de afhoudingen.
Artikel 67. Bijzonder geval
Alle weddenschappen worden terugbetaald als minder dan vijf paarden zijn geklasseerd bij
aankomst.
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Hoodstuk 14. Enkel Geplaatst Internationaal
In overeenstemming met Hoodstuk 1, waaraan de weddenschappen “enkel internationaal” onderhevig
zijn, zijn de volgende bijzondere bepalingen van toepassing:
Rennen in Ierland
Alle weddenschappen “enkel Geplaatst internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat deelnam aan de ren lager is dan 5.
Een weddenschap “Geplaatst internationaal” geeft aanleiding tot de betaling van een opbrengst
“Geplaatst internationaal” wanneer het aangeduide paard bekleedt:
•
•

Ofwel één van de eerste twee plaatsen wanneer het aantal paarden dat effectief deelnam aan
de ren zich bevindt tussen 5 en 7 (inclusief);
Ofwel één van de eerste drie plaatsen wanneer het aantal paarden dat effectief deelnam aan de
ren gelijk is aan of groter dan 8.

Rennen in de Verenigde Staten in de staat New Jersey
Alle weddenschappen “enkel Geplaatst internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat de ren aanving lager is dan 6.
Een weddenschap “Geplaatst internationaal” geeft aanleiding tot de betaling van een opbrengst
“Geplaatst internationaal” wanneer het aangeduide paard één van de eerste drie plaatsen bekleedt.
Rennen in de Verenigde Staten in de staat Californië
Alle weddenschappen “enkel Geplaatst internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat de ren aanving lager is dan 5.
Een weddenschap “Geplaatst internationaal” geeft aanleiding tot de betaling van een opbrengst
“Geplaatst internationaal” wanneer het aangeduide paard één van de eerste drie plaatsen bekleedt.
Rennen in Zuid-Afrika
Alle weddenschappen “enkel Geplaatst internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat de ren aanving lager is dan 6.
Een weddenschap “Geplaatst internationaal” geeft aanleiding tot de betaling van een opbrengst
“Geplaatst internationaal” wanneer het aangeduide paard bekleedt:
•
•

Ofwel één van de eerste twee plaatsen wanneer het aantal paarden dat effectief deelnam aan de
ren zich bevindt tussen 6 en 7 (inclusief);
Ofwel één van de eerste drie plaatsen wanneer het aantal paarden dat effectief deelnam aan de ren
gelijk is aan of groter dan 8.

Rennen in de Verenigde Staten in de staat New York
Alle weddenschappen “enkel Geplaatst internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal
paarden dat de ren aanving lager is dan 5.
Een weddenschap “Geplaatst internationaal” geeft aanleiding tot de betaling van een opbrengst
“Geplaatst internationaal” wanneer het aangeduide paard één van de eerste drie plaatsen bekleedt.
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Hoodstuk 15. Koppel Orde Internationaal
In overeenstemming met Hoodstuk 2, waaraan de weddenschappen “koppel orde internationaal”
onderhevig zijn, zijn de volgende bijzondere bepalingen van toepassing:
Rennen in Ierland
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal paarden
dat de ren aanving lager is dan 3.
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan twee
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.
Rennen in de Verenigde Staten in de staat New Jersey
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal paarden
dat de ren aanving lager is dan 3.
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan twee
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.
Rennen in de Verenigde Staten in de staat Californië
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal paarden
dat de ren aanving lager is dan 2.
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan twee
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.
Rennen in Zuid-Afrika
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal paarden
dat de ren aanving lager is dan 2.
Alle weddenschappen “Koppel Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan twee
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.

Hoodstuk 16. Trio Orde Internationaal
In overeenstemming met Hoodstuk 7, waaraan de weddenschappen “Trio Orde internationaal”
onderhevig zijn, zijn de volgende bijzondere bepalingen van toepassing:
Rennen in de Verenigde Staten in de staat New Jersey
Alle weddenschappen “Trio Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal paarden dat
de ren aanving lager is dan 5.
Alle weddenschappen “Trio Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan drie
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.
Rennen in de Verenigde Staten in de staat Californië
Alle weddenschappen “Trio Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal paarden dat
de ren aanving lager is dan 3.
Alle weddenschappen “Trio Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan drie
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.
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Rennen in Zuid-Afrika
Alle weddenschappen “Trio Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer het aantal paarden dat
de ren aanving lager is dan 3.
Alle weddenschappen “Trio Orde internationaal” worden terugbetaald wanneer minder dan drie
paarden geklasseerd zijn bij aankomst.
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Deel 5 : Paardenrennen “ATG Zweden”
Herkenning van een onderlinge weddenschap ATG
Op elk ticket kan een onderlinge weddenschap die wordt georganiseerd in samenwerking met ATG
herkend worden door de wedder door middel van de volgende weergave: “IN SAMENWERKING MET
ATG”.
De aanwezigheid hiervan op het ticket is het essentiële element dat toelaat om een onderlinge
weddenschap te herkennen die georganiseerd wordt in samenwerking met ATG. Dit type van
weddenschap wordt exclusief geregeld door de regels die deel uitmaken van Deel 1 en Deel 5 van
het 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 ATG zoals ze van
toepassing zijn, met uitsluiting van elke andere regel, op het Belgische grondgebied voor de
weddenschappen die uitgaan van WFA.
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Hoofdstuk 1: Algemeen reglement
1. Inleiding
Het voorliggend reglement wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke Belgische 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 Engelse versie op de site www.atg.se van voorliggend reglement voor op
de Nederlandstalige.
Door een weddenschap aan te gaan bij World Football Association Bvba (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 WFA kan
daarna geen enkele wijziging in aanmerking genomen worden.
Toch kan WFA 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 elektriciteitspanne 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 ren 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.
De weddenschappen op draf- en vluchtrennen worden beheerd door ATG. Dit reglement handelt over de
weddenschappen in herverdelingssysteem voor de volgende types van weddenschappen: Winnend,
geplaatst, Quinella (combinatie van het eerste en tweede paard ongeacht de volgorde), Exacta
(combinatie van de eerste en tweede geplaatste paarden in de juiste volgorde), Trifecta (weddenschap
van eerste, tweede en derde geplaatste paarden in de juiste volgorde), Dubbel (waarvan de namen
respectievelijk in het Zweeds zijn: Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio en Dagns Dubel), V4, V5, V65, V64,
V75 en V86. Dit als de paardenrennen plaatsvinden in Zweden of wanneer de meeting in een ander land
wordt gelopen, maar als de weddenschappen door ATG beheerd worden door de ATG en alleen maar
kunnen uitgevoerd worden door een lokale pool van ATG.
Deze reglementen zijn gratis en beschikbaar op www.atg.se. Het moet duidelijk vermeld worden dat alle
weddenschap activiteiten uitgevoerd worden overeenkomstig de voorwaarden die vermeld staan en
voortvloeien uit dit reglement over weddenschappen.
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2. Begripsbepalingen
In dit reglement worden de volgende termen gebruikt in de volgende betekenis:
Arranger of organistor
ATG of de actor(en) die, in naam van ATG, de totalisator weddenschappen beheren met betrekking tot
paardenrennen.
Arranging Track
Renbaan die paardenrennen organiseren.
Main bets
Weddenschappen die geplaatst kunnen worden onafhankelijk van andere types weddenschappen.
Programma
Het officieel programma van de totalisator voor de renmeeting.
Enkelvoudige weddenschappen
Het Winnend, Geplaatst, Quinella, Exacta, Trifecta en Dubbel programma: Het officiële programma van
de organistor voor de renmeeting.
Programma nummer
Nummer van het paard op het programma.
Raketen
In Zweden gebruikte term om samengestelde ATG weddenschappen aan te duiden. Dit is een methode
die aan de wedder toelaat om op één ticket en op één meeting weddenschappen in stijgende lijn in te
zetten op elke categorie van Winnend of Geplaatst weddenschappen, op slechts één paard in niet
minder dan twee of niet meer dan zeven rennen van de zelfde meeting. De winsten van elke ren van een
lopende “raketen” weddenschap worden als inzet geplaatst op de volgende ren. De samengestelde of
“rolled- over” weddenschap in een “raketen” combinatie moet berekend worden overeenkomstig de
regels voor de betaling van de winsten die in paragraaf 23 nader worden bepaald.
“Raketten” combinatie
Een klant die de “raketen” combinatie wenst te spelen, moet de paarden aanduiden overeenkomstig de
voorwaarden die van kracht zijn voor elke afzonderlijke coupon.
Harry Boy of Quick Pick
Een weddenschapsmethode waarin de wedder zijn paarden niet vermeld of waarin hij slechts enkele
paarden vermeldt die in zijn weddenschap moeten opgenomen worden. Een Harry Boy kan gespeeld
worden zonder een weddenschapcoupon in te vullen.
Betting ticket
Bewijs dat een weddenschap werd ingezet.
Race-Meeting Regulations
Regels die vastgelegd werden door de Zweedse Harness- Racing vereniging (Svensk Travsport, hierna
aangeduid met de Zweedse initialen ST), de Zweedse Jockey Club (hierna aangeduid met de Zweedse
initialen SG) of om het even welke totalisator van renmeetings, die door de ATG werd goedgekeurd.
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Klant
De houder van het weddenschapticket, of in geval van een weddenschap account (weddenschappen via
internet) van een elektronische (internet) weddenschap coupon.
V betting
V4, V5, V65, V64, V75 en V86.
Eigenaar van de paarden
Een persoon die meer dan 5% eigenaar is van een paard of ingeschreven is als eigenaar in de ST, SG of
een andere organisatie van paardenrennen.
3. Voorwaarden voor de wedders
Een wedder die een weddenschap inzet aanvaardt de voorwaarden en de schikkingen voorzien in de
reglementen over de weddenschappen.
4. Het reglement van de weddenschappen heeft voorrang op het reglement van de Race-

Meeting
Tijdens de meetings van paardenrennen waarop weddenschappen worden opgenomen, wordt het
reglement van de ren maatschappij in aanmerking genomen. In geval de schikkingen van het reglement
van de ren maatschappij niet verenigbaar is met de regels van de weddenschappen, zijn het de
wedreglementen die van toepassing zijn.
5. Totalisator Beheerder
De uiteindelijke verantwoordelijkheid om zich te verzekeren dat de reglementen correct worden
toegepast ligt bij de totalisator beheerder van ATG.
De organistor ("arranger") moet in kwesties betreffende de totalisator weddenschappen
vertegenwoordigd worden door de Totalisator Beheerder, die elk geschil betreffende de toepassing van
de weddenschapregels zal regelen.
De Totalisator beheerders van de renbanen worden aangesteld door ATG voor een welbepaalde tijd, De
beheerders worden voorgedragen door de betrokken Draf of Paardenrennen federaties.
Een Totalisator beheerder moet ofwel op de renbaan ofwel bij ATG aanwezig zijn, gedurende de ganse
periode dat er weddenschappen op de renbaan kunnen ingezet worden.
Van zodra ATG zijn toestemming heeft verleend, kan een totalisator beheerder ook als totalisator
manager van een andere renbaan optreden.
De Totalisator beheerders moeten de richtlijnen van ATG navolgen wat de toepassing van de
reglementen betreft.
6. Programma
De organisators van de renmeetings voor weddenschappen in herverdelingssysteem zijn belast met het
opmaken van een programma voor de meeting. De informatie die in deze programma’s wordt vermeld
dient als basis voor het wedprogramma. Het programma is alleen onder digitale vorm te verkrijgen.
Het programma maakt een lijst op van de deelnemende paarden. Het programma moet aanduiden op
welke weddenschappen de paarden kunnen gespeeld worden. Het herneemt de naam en het nummer
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dat aan het paard wordt toegekend, met uitzonderling van de rennen of de eliminatie rennen en
gelijkaardige competities. Een lijst van afzonderlijke weddenschappen kan opgesteld worden voor de
rennen die georganiseerd worden onder de vorm van “heats plus final”, of afvallingsrennen of
gelijkaardige competities. In dit geval zullen de eindweddenschappen gebaseerd worden op de nummers
die gekozen zullen worden vanaf een afzonderlijke weddenschaplijst.
Geen enkel paard dat deelgenomen heeft aan een “heat” maar dat niet hernomen werd in de “finale” zal
als niet vertrekker in aanmerking genomen worden en de klanten zullen in dergelijk geval geen recht
hebben op terugbetaling van hun inzet.
In sommige gevallen kunnen de paarden samengevoegd worden voor een gezamenlijke weddenschap
met een enkel programmanummer. Bv. als meer dan 15 paarden definitief werden ingegeven als
startende paarden.
Indien, tijdens een race, weddenschaptypes beschikbaar zijn waarbij de weddenschap meer dan één ren
overkoepelt, moet het programma duidelijk aangeven welke rennen deelnemen met welke
weddenschappen. ATG, ST en SG kunnen programma’s publiceren, die één ren of meerdere rennen
bevatten of meerdere renbanen. Deze programma's kunnen onder digitale vorm gepubliceerd worden.
Als er een afwijking is tussen de door de organisator gegeven informatie en deze die in de programma’s
vermeld staan die door ATG, ST en SG worden gepubliceerd, zijn de volgende beschikkingen van
toepassing:
Indien de afwijking een belangrijke invloed heeft op de weddenschappen voor bijvoorbeeld het
toekennen van de nummers aan de paarden die aan de start verschijnen, een verschil in de
vermeldingen voor het gewicht of de afstand, kunnen de betrokken paarden uit de ren genomen
worden, of de ren kan volledig geschrapt worden voor weddenschappen.
De regels over de orde van prioriteit worden vastgelegd in §§ 4-6 in hoofdstuk 3.
7. Verplaatsen van de rennen/van race meetings
Als een race meeting op een bepaalde renbaan niet georganiseerd kan worden zoals voorzien in het
gedetailleerd en gepubliceerd programma omwille van overmacht, (bv. ongunstige
weersomstandigheden, besmettelijke ziekte van een paard, een verbod uitgevaardigd door een
dierenarts, een technisch accident of een ongeluk), dan kan ATG beslissen dat de meeting, in zijn geheel
of gedeeltelijk plaats zal vinden op een andere renbaan en op een ander ogenblik. De rennen zullen, in
dat geval, herlopen worden binnen de 72 uren volgend op de datum van de meeting die in het
programma was vermeld.
Als ATG beslist om een verandering zoals in voorgaande paragraaf te implementeren, zullen deze rennen
die verplaatst werden naar een andere renbaan niet als geannuleerd beschouwd worden. De ingezette
weddenschappen zullen hun status terugkrijgen, in bepaalde gevallen zullen de weddenschappen
terugbetaald worden (zie § 19).
ATG zal zijn beslissing zo vlug mogelijk publiek maken en zal de Zweedse Wed autoriteiten van zijn
beslissing op de hoogte brengen.
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8. Terugtrekking
Een paard dat definitief werd ingeschreven, kan slechts teruggetrokken worden van de startlijn als er
een officiële beslissing is om dit paard terug te trekken.
Een dergelijke beslissing om een paard terug te trekken kan genomen worden door ATG, ST, SG, de
organisatoren, de leiding van de meeting of de dienstdoende dierenarts van de ren.
9. Het terugtrekkingen wegens veranderde omstandigheden
De beslissing om een paard terug te trekken moet genomen worden als er een fout werd gevonden in
het programma of als er zich om het even welk ander belangrijk feit heeft voortgedaan, dat van
dergelijke aard is dat de weddenschappen op een doorslaggevende manier beïnvloed worden. De nietvertrekkers moeten zo vlug mogelijk aangekondigd worden.
10. Inzetten van de weddenschappen
Een weddenschap wordt geplaatst door de klant door aanduiding van het speltype, het bedrag van de
weddenschappen dat betaald moet worden, en in het algemeen het nummer van het paard of de
paarden zoals het in het programma werd aangeduid en waarop hij wenst te wedden. Eens dat het spel
werd betaald, ontvangt de klant een weddenschapticket als bewijs van zijn gespeelde weddenschap. De
weddenschap wordt als gespeeld beschouwd vanaf het moment dat WFA deze informatie heeft
geregistreerd.
ATG beslist in welke eenheden de weddenschappen geregistreerd mogen worden. ATG beslist welke de
minimum inzet zal zijn per coupon voor elke type van weddenschappen.
ATG geeft de nodige inlichtingen betreffende de prijs per combinatie die gebruikt wordt in de
berekening van de betalingen. ATG heeft de machtiging om de onkosten te bepalen op alle soorten
weddenschappen en winstuitkeringen. Als het over weddenschappen gaat, kan ATG beslissen om de
bedragen naar boven af te ronden.
De hier vermelde informatie wordt eveneens gepubliceerd op de website van ATG www.atg.se.
11. Ingezette weddenschappen
Weddenschappen met een inzet van €200 of minder worden in aanmerking genomen als zijnde ingezet
indien deze niet geannuleerd worden door de klant meer dan 5 minuten voor de officiële start van de
ren of van de eerste ren voor weddenschappen met meerdere rennen. Weddenschappen met een
inzet van meer dan €200 kunnen niet meer geannuleerd worden. Een annulatie kan in ieder niet
aangevraagd worden later dan bij het vertrek van de ren. De annulatie kan slechts gedaan worden op de
plaats waar de weddenschap werd ingezet.
12. Deadline voor het wedden
De weddenschappen kunnen niet ingezet worden na het geldig vertrek van de ren, of – als het gaat over
de weddenschappen van type Dubbel, V4, V5, V65, V64, V75 en V86, of de weddenschapmethode
“Raketen” - na de geldige start van de eerste ren waarop de weddenschap werd ingezet.
Er kunnen verschillende deadlines in gebruik zijn op de verschillende plaatsen waar de weddenschappen
kunnen gespeeld worden.
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13. Verbod om te wedden
Iedereen die de resultaten van de weddenschappen kan beïnvloeden of die bepaalde bindingen heeft
met weddenschappen of paardenrennen en zo de veiligheid in het gedrang kan brengen, mag geen
weddenschappen inzetten. De weddenschappen mogen niet ingezet worden door bv, het personeel van
de totalisator of door stewards van de renbanen, die dienst hebben. Jockeys en drivers mogen niet
wedden op die rennen waaraan zij deelnemen, of trainers op die rennen waaraan de door hen
getrainde paarden deelnemen. Daarenboven mogen personen die in de eerste paragraaf werden
vermeld geen weddenschappen inzetten via derden of als tussenpersoon voor rekening van derden.
14. Weddenschappen ingezet door eigenaars van paarden
De eigenaars van paarden mogen slechts op de rennen waarin hun eigen paard deelneemt wedden,
Hieronder staan de details:
•
•

•

Wedden op Winnend en Geplaatst: De inzetten mogen alleen geplaatst worden op het eigen
paard van de eigenaar;
Wedden op Exacta en Trifecta: De weddenschappen kunnen ingezet worden op rennen waarin
slechts één paard deelneemt en dat toebehoort aan de eigenaar. Het paard van de eigenaar
moet als eerste paard van de weddenschap vermeld staan;
Wedden op Quinella, Dubbel, V4, V5, V65, V64, V75 en V86: Het paard van de eigenaar moet
deel uit maken van de weddenschap. Ingeval van een weddenschap in beperkt systeem, moet
het paard van de eigenaar begrepen zijn in de hoogst geklasseerde groep voor de betrokken
branche.

15. Geldigheid van de weddenschappen
De ingezette weddenschappen die tegenstrijdig zijn met de hierboven vermelde details van de
reglementen, vermeld in §§ 13-14, zijn van generlei waarde en geven geen recht op betaling van de
winsten of terugbetaling van de gespeelde inzet.
16. Mankementen in de uitrusting van de Totalisator
Indien, door een fout in het materiaal van de totalisator, de berekening van de opbrengsten niet op een
voldoende betrouwbare manier kan gebeuren, wordt de weddenschap stopgezet. De geplaatste
weddenschappen worden van generlei waarde beschouwd en de klanten hebben recht op een
terugbetaling van hun inzetten. ATG zal haar klanten op een passende manier van de situatie op de
hoogte brengen.
17. Paarden die teruggetrokken worden
In de weddenschappen van het type Winnend, Geplaatst, Quinella, Exacta, Trifecta en Dubbel, heeft de
klant recht op een terugbetaling van zijn inzet als het paard waarop hij zijn weddenschap gespeeld heeft
teruggetrokken wordt. Indien een paard echter teruggetrokken wordt in een ren die begrepen is in een
nog niet afgehandelde “Raketen” combinatie, dan heeft de klant geen recht op terugbetaling, maar het
geld wordt overgeheveld naar de volgende manche van de “Raketen” weddenschap. Voor de “Raketen”
weddenschappen, wordt de inzet alleen maar terugbetaald als alle paarden die in de weddenschap
voorkomen teruggetrokken worden.
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18. Onjuiste ontvangst en veranderingen in de manier van starten
Alle klanten hebben voor alle type van weddenschappen recht op terugbetaling van hun inzet als de
start methode werd veranderd (bv, als de “autostart” auto niet kan gebruikt worden terwijl het
programma voorziet in een “autostart” auto) of indien een ren georganiseerd wordt op een andere piste
dan deze die voorzien is op het officiële programma, of indien de discipline van de ren werd gewijzigd
(hagen/steeple in plaats van vlak). Om te kunnen genieten van een terugbetaling moeten ze aan de
volgende drie vereisten voldoen: De klant heeft zijn weddenschap ingezet voordat de startwijze werd
veranderd of voordat de ren op een andere soort piste wordt gelopen. De terugbetalingen mogen
gedaan worden tijdens de periode waarin de weddenschappen nog geregistreerd kunnen worden op dit
type weddenschap of op die manche van een “raketen” weddenschap die als eerste plaats vindt.
19. Stilgelegde ren of als geannuleerd beschouwde ren, uitgesteld vertrek
In het geval van een incident tijdens de ren met als gevolg de annulatie van deze ren, zal geen enkele
inzet worden terugbetaald. Een ren wordt als geannuleerd beschouwd indien er zich een incident
voordoet, de ren wordt dan geannuleerd, maar kan hernomen worden van zodra alle paarden klaar zijn
voor een nieuwe start.
In het geval de ren of competitie "abandoned" is (een ren met een incident waarbij de ren op het einde
van de rendag kan worden herlopen), volledig geannuleerd (de ren of competitie wordt niet gelopen)
of uitgesteld worden de inzetten terugbetaald. Indien de klant geen terugbetaling aanvraagd, zal de
weddenschap geldig zijn indien de ren of competitie geregeld wordt binnen de 3 dagen na de
presentatie van het renprogramma. Dit gezegd zijnde heeft de klant geen recht op terugbetaling als een
manche van een “raketen” combinatie al begonnen is. Maar het geld wordt dan overgezet op de
volgende etappe van de”raketen” weddenschap.
ATG bepaalt of er terugbetaling is of niet. De algemene voorwaarden over de race meetings moeten
duidelijk vermelden wat begrepen wordt onder de termen van geschrapte ren, stilgelegde ren,
geannuleerde ren, opnieuw gelopen ren of uitgestelde ren.
20. Resultaten van de weddenschappen
De volgorde waarop de paarden de aankomstlijn overschrijden bepaalt het resultaat van de
weddenschap, waarbij rekening moet gehouden worden met de terugtrekkingen, diskwalificaties en/of
de aanpassingen naar boven of beneden van de plaats in overeenstemming met de reglementen van de
race meetings.
21. Dead-Heat
Indien in de definitieve uitslag van de ren, twee of meer paarden op dezelfde plaats eindigen, dan is er
een dead-heat aankomst.
Als er een dead-heat aankomst is voor de eerste plaats tussen twee of meer paarden, dan wordt elk van
deze paarden als winnaar in aanmerking genomen.
Als er een dead-heat aankomst is voor de eerste plaats tussen twee paarden, dan is er geen tweede
plaats.
Indien er een dead-heat aankomst is voor de plaatsen 1 tot 7, er dan geen paard zal geplaatst zal zijn op
de plaatsen volgend op de dead-heat plaats. Het aantal plaatsen, volgend op de dead-heat plaats,
waarop er geen paard geplaatst zal zijn is gelijk aan het aantal paarden met de dead-heat plaats min 1.
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Bijvoorbeeld: Indien de paarden als volgt eindigen: één enkel paard, gevolgd door 2 paarden in deadheat, gevolgd door 3 paarden in dead-heat, dan zijn de plaatsen als volgt toegekend:
•
•
•
•
•
•

Plaats 1: Het paard dat alleen eindigde op plaats 1
Plaats 2: De 2 paarden in dead-heat
Plaats 3: Geen paard geplaatst op plaats 3
Plaats 4: De 3 paarden in dead-heat
Plaats 5: Geen paard geplaatst op plaats 5
Plaats 6: Geen paard geplaatst op plaats 6

22. Te verdelen totaalbedrag, afhoudingen
Voor elk type weddenschap wordt het te verdelen totaalbedrag bepaald na aftrek van de afhoudingen
die door de regering werden vastgelegd en aftrek van de terugbetaalde weddenschappen van de totale
inzetten. Het te verdelen totaalbedrag wordt in verhouding tot het aantal inzetten verdeeld tussen de
winnende klanten in overeenstemming met de reglementen voor de weddenschappen.
De afhoudingen en het te verdelen totaalbedrag worden afgerond naar beneden (zie § 23).
De bedragen worden gepubliceerd op website van AGT, www.atg.se.
23. Berekening van de opbrengsten
Wat de weddenschappen betreft op de weddenschaptype Winnend, Geplaatst, Quinella, Exacta (eerste
en tweede paard), Trifecta (eerste, tweede en derde paard), dubbel, zullen noteringen worden
berekend.
Deze noteringen worden vastgelegd tot op twee cijfers na de komma, er wordt geen rekening gehouden
met het derde cijfer na de komma.
De berekening van de opbrengsten gebeurt door de noteringen te vermenigvuldigen met het bedrag dat
ingezet werd op de weddenschappen. Als de noteringen kleiner zijn dan 1.00 zal de winnaar zijn inzet
terug betaald krijgen.
In de weddenschappen V4, V5, V64, V65, V75 en V86 de opbrengst berekend wordt per winnende
uitbetalingsgroep.
Voor alle weddenschapvormen, worden de uit te betalen opbrengsten afgerond naar beneden. Dit
gezegd zijnde zullen de bedragen die voortspruiten uit de afrondingen niet in aanmerking worden
genomen, maar zal verdeeld worden tussen de ATG en de Zweedse staat onder de vorm van bijkomende
taks vermindering.
24. Verbod om weddenschappen te registreren
ATG kan beslissen om in bepaalde gevallen te weigeren om weddenschappen te aanvaarden van
individuele partners of klanten. Deze beslissingen moeten genomen worden voordat de
weddenschappen worden afgesloten. De klant moet geïnformeerd worden van deze maatregel en van
de reden waarom ATG geweigerd heeft deze weddenschap te accepteren. Waarneer de klant deze
beslissing niet eerbiedigt, is ATG gemachtigd om deze klant uit te sluiten van verdere spelen.
Voor het type weddenschappen V4, V5, V65, V64, V75 en V86, is het niet toegelaten om in het geheel of
gedeeltelijk zijn eigen systemen gebaseerd op statistieken te gebruiken, en die gebaseerd zijn op de
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zuivere probabiliteitsresultaten voor één van de hierboven vermelde weddenschapformules. In geval
van herhaalde inbreuken, moeten de weddenschappen van de klant in beslag genomen worden en de
klant verliest zijn recht op uitbetaling van de winsten. ATG heeft het recht om een klant uit te sluiten en
zijn account te sluiten. Deze regel is van toepassing zelfs als de klant samenwerkt met andere personen
of indien de klant verschillende van zijn persoonlijke accounts of accounts van derden, van
weddenschapfirma’s, of de combinaties van deze laatste, gebruikt.
ATG zal bepalen wat bedoeld wordt met statistische gegenereerde systemen gebaseerd op zuivere
probabiliteit resultaten.
ATG informeert de Zweedse kansspelcommissie iedere keer als er een weddenschap wordt verworpen of
als een klant wordt uitgesloten.
25. Naam van het paard op het spelticket
Het nummer en de naam van de paarden kunnen vermeld staan op het weddenschapticket. Als het
nummer en de naam verschillen met de informatie die op de lijst van de ren informatie staat, zal het
nummer geldig zijn.
26. Beperking van aantal systemen
ATG heeft het recht om het aantal combinaties, die de klant voorlegt, te beperken. Deze beperking kan
algemeen zijn en van toepassing zijn per competitie en type weddenschap of individueel en beperkt tot
één klant. Voor een update van deze beperkingen, zie www.atg.se. De klant wordt op de hoogte
gebracht van individuele beperkingen.
27. Maximum inzet
ATG heeft het recht om de inzet van de door de klant gespeelde weddenschap te beperken. Deze
beperking kan algemeen zijn en van toepassing zijn per competitie en type weddenschap of individueel
en beperkt tot één klant. Voor een update van deze beperkingen, zie www.atg.se. De klant wordt op de
hoogte gebracht van individuele beperkingen.
28. Jackpot regels voor geschrapte weddenschaptypes
Als een weddenschaptype niet meer gebruikt wordt (niet meer als een product wordt aangeboden), zal
elke jackpot/Carry-forward fonds afkomstig van de laatste meeting wordt gestort in een equatie
(vereffenings) fonds voor uitbetalingen.
29. Wedden onder dezelfde voorwaarden
Wedden moet toegankelijk en geïmplementeerd zijn onder gelijke voorwaarden.
De personen die vanwege ATG weddenschappen voor klanten registreren en het geld ontvangen voor
hun deelname in de weddenschap, mogen geen prijsvermindering, een bonus of elk andere aanbieding
of voorkeursbehandeling geven aan de klanten. Dat betekent dat de personen die weddenschappen
registreren voor klanten en de spelinzetten ontvangen, het ontvangen geld niet mogen gebruiken voor
de betaling van de producten van ATG als basis voor de berekening van elk type van betaling/beloning,
aftrek van ontkosten of korting, als terugbetaling van het geld, toekenning van goederen of diensten
onder welke vorm ook.
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Als iemand die de weddenschappen van de klanten ontvangt en het geld om aan de wed poules die door
ATG worden georganiseerd deel te nemen de regelgeving overtreedt, zal ATG deze persoon onmiddellijk
uitsluiten.
30. Samenwerking tussen klanten
Hetgeen verklaard werd in §§ 24, 26 en 27 geldt zelfs indien klanten samenwerken met anderen bij het
plaatsen van weddenschappen, of indien klanten gebruikmaken van verschillende eigen accounts,
accounts van andere personen, of van wedbedrijven of een combinatie van bovenstaande.
31. Annulatie van weddenschappen
ATG kan, ongeacht welk type weddenschap, de beslissing nemen om het wedden te annuleren.
Wanneer dit het geval is, worden alle weddenschappen geannuleerd en weddenschappen plus enige
andere kosten zullen terugbetaald worden aan de klanten.

Hoofdstuk 2: Enkelvoudige weddenschappen
2.1. Winnend
1. Winnend weddenschap
De weddenschap “Winnend” bestaat uit het aanduiden van een paard dat gekozen wordt uit de
paarden die aan een wedstrijd deelnemen. Een weddenschap “Winnend” geeft aanleiding tot betaling
van een opbrengst “Winnend” als het aangeduide paard de eerste plaats inneemt in de ren.
Indien er geen inzetten geplaatst werden op het paard dat de eerste plaats inneemt, worden de inzetten
aan de klanten terugbetaald.
2. Berekening van de opbrengsten
Het te verdelen totaalbedrag wordt in verhouding tot het aantal inzetten op het als eerste geklasseerde
paard verdeeld.
In geval van een dead-heat finish, wordt het te verdelen totaalbedrag eerst gedeeld in zoveel delen als er
winnende paarden zijn. Ieder van deze paarden waarop geen weddenschap werd ingezet wordt niet in
aanmerking genomen voor de berekening.
De noteringen van elk winnend paard worden vervolgens berekend door het te verdelen totaalbedrag te
verdelen in verhouding tot het aantal inzetten op het paard in kwestie.
3. Opbrengst kleiner dan de inzet
Indien de opbrengst lager is dan de inzet , krijgt een winnende klant zijn inzet terugbetaald, maar niet de
eventuele kosten die hij betaald heeft.

2.2. Geplaatst (Show genoemd bij ATG)
1. Geplaatst weddenschap
De weddenschap “Geplaatst” geeft aanleiding tot betaling van een opbrengst “geplaatst” indien het het
aangeduide paard op één van de volgende plaatsen eindigt:
•

Een van de eerste drie plaatsen (eerste, tweede of derde plaats) in geval er weddenschappen
kunnnen ingezet worden op 7 paarden of meer;
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•

Een van de eerste twee plaatsen (eerste of tweede plaats) indien er weddenschappen ingezet
kunnen worden op 4 tot 6 paarden.

Het aantal paarden waarop weddenschappen kunnen geplaatst worden, wordt bepaald door het aantal
definitieve starters.
2. Niet meer dan drie vertrekkende paarden
Als er niet meer dan drie paarden aan de start verschijnen van een ren waarvoor de weddenschap
“Geplaatst” wordt georganiseerd, zal de weddenschap worden geschrapt en de inzetten terugbetaald.
Voor het geval een dergelijke ren begrepen is in een bezig zijnde “Raketen” weddenschap, heeft de
klant geen recht op terugbetaling van zijn weddenschap, maar het geld wordt naar de volgende ren van
de “raketen” weddenschap overgeheveld.
3. Berekening van de opbrengst
Het bedrag van alle inzetten op de diverse te betalen paarden wordt eerst van het verdeelbare
totaalbedrag afgenomen. Het aldus verkregen overschot wordt in even veel gelijke delen verdeeld als er
te betalen paarden zijn. De aldus verkregen opbrengst wordt verdeeld door de totale inzetten voor elk
respectievelijk paard. Aan het bekomen quotiënt wordt 1.00 toegevoegd, en het aldus bekomen bedrag
geeft de noteringen.
4. Dead-heat
In geval van ex-aequo op de eerste plaats tussen twee paarden, zal er geen paard als tweede geplaatst
worden.
In geval van ex-aequo op de eerste plaats van meer dan twee paarden, zal er geen paard als tweede en
als derde geplaatst worden.
In geval van ex-aequo op de tweede plaats, zal er geen paard als derde geplaatst staan.
Indien bij een dead-heat aankomst, het aantal geplaatste paarden groter is dan het aantal paarden dat
als geplaatst werd aangewezen in overeenstemming met § 1 hierboven vermeld, dan zal de uit te
betalen opbrengst, toekomende aan de dead-heat plaats gelijkmatig verdeeld worden tussen de paarden
die op deze plaats eindigden. Het netto totaal zal gedeeld worden door het aantal plaatsen resulterende
uit de dead-heat.
5. Te weinig aantal geplaatste paarden
In het geval dat een kleiner aantal paarden zich plaatste dan het aantal paarden dat, in
overeenstemming met § 1 hierboven vermeld, als geplaatst moeten aangeduid worden, moet de
berekeningen van de opbrengsten gebeuren op basis van de paarden die zich plaatsen. Het zelfde geldt
als er op de geplaatste paarden niet werd gewed.
Indien bijgevolg in een ren slechts één paard zich plaatste, zal het totaal bedrag van de opbrengsten aan
dit ene paard worden gegeven.
6. Opbrengst kleiner dan inzet
Indien de opbrengst lager is dan de inzet , krijgt een winnende klant zijn inzet terugbetaald, maar niet de
eventuele kosten die hij betaald heeft.
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2.3. Quinella
1. “Quinella” weddenschap
De Quinella weddenschap is een type van weddenschappen waarin de klant tracht, in een ren waarin
tenminste vier paarden vertrekken waarop gewed kan worden, die paarden aan te duiden die als eerste
en tweede de ren beëindigen, zonder dat de volgorde van belang is. De klanten die de paarden die als
eerste en tweede eindigen juist heeft aangeduid, winnen de weddenschap.
2. Niet meer dan drie vertrekkers
Indien in een ren waarop de weddenschappen kunnen ingezet worden niet meer dan drie paarden
vertrekken, wordt de weddenschap geannuleerd en de inzetten worden terugbetaald.
3. Berekening van de opbrengsten
De berekening van de opbrengsten wordt zo berekend dat het te verdelen totaalbedrag gedeeld wordt
door de totale inzetten die geplaatst werden op de twee paarden die op de eerste en tweede plaats
eindigen. Dit quotiënt vormt de notering.
4. Dead-heat
Als er in de ren een dead-heat is tussen een of meerdere paarden voor de eerste twee plaatsen, bestaan
er verschillende winnende combinaties.
In dergelijk geval wordt het te verdelen totaalbedrag gedeeld in zo veel gelijke delen als er winnende
combinaties zijn. Er wordt geen rekening gehouden met de combinaties waarop geen weddenschappen
werden ingezet voor deze berekening.
De aldus te verdelen opbrengsten wordt daarna gedeeld door de totale inzet op elke respectievelijke
winnende combinatie. Het aldus bekomen quotiënt vormt de notering.
5. Geen winnende combinatie
Indien geen enkele wedder de eerste twee paarden van de aankomst juist heeft aangeduid, of indien er
slechts een paard de aankomstlijn behaalt, worden de inzetten terugbetaald.

2.4. Exacta
1. “Exacta” weddenschap
De Exacta weddenschap is een weddenschap waar op het eerste en tweede paard gewed kan worden.
De wedder moet, in rennen waar er tenminste drie paarden aan de start verschijnen waarop gewed kan
worden, de paarden die als eerste en tweede aan de aankomst komen aanduiden en dit in de juiste
volgorde.
De klanten die de juiste winnende combinatie hebben aangeduid winnen de weddenschap.
2. Niet meer dan twee vertrekkers
Als er niet meer dan twee paarden aan de start verschijnen van een ren waarop gewed kan worden,
wordt de weddenschap geannuleerd en de inzetten terugbetaald.
3. Berekening van de opbrengsten
De opbrengst wordt berekend door het te verdelen totaalbedrag te delen door de totale inzetten
geplaatst op de winnende combinatie. Dit quotiënt vormt de notering.
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4. Dead-Heat
Als er in de ren een dead-heat is tussen een of meerdere paarden voor de eerste twee plaatsen, bestaan
er verschillende winnende combinaties.
In dergelijk geval wordt het te verdelen totaalbedrag gedeeld in zo veel gelijke delen als er winnende
combinaties zijn. Er wordt geen rekening gehouden met de combinaties waarop geen weddenschappen
werden ingezet voor deze berekening.
De aldus te verdelen opbrengsten worden daarna gedeeld door de totale inzet op elke respectievelijke
winnende combinatie. Het aldus bekomen quotiënt vormt de notering.
5. Geen winnende combinatie
Indien geen enkele wedder de juiste winnende combinatie heeft aangeduid, of indien slechts één paard
de aankomst bereikt, wordt het te verdelen totaalbedrag overgedragen naar een “exacta” speelpot die
binnen de volgende twaalf maanden zal plaatsvinden.

2.5. Trifecta
1. “Trifecta” weddenschap
De “Trifecta” weddenschap is een type weddenschap waarbij de wedder tracht om in een ren van
tenminste vier paarden en waarop weddenschappen mogen opgenomen worden om, in de juiste
volgorde, de paarden aan te duiden die de ren in eerste, tweede en derde positie zullen eindigen.
De klanten die op correcte manier de winnende combinatie van de paarden in eerste, tweede en derde
positie hebben aangeduid, winnen de weddenschap.
2. Niet meer dan drie vertrekkers
Als er niet meer dan drie paarden aan de start verschijnen van een ren waarop gewed kan worden,
wordt de weddenschap geannuleerd en de inzetten terugbetaald.
3. Berekening van de opbrengsten
De opbrengst wordt berekend door het te verdelen totaalbedrag te delen door de totale inzetten
geplaatst op de winnende combinatie. Dit quotiënt vormt de notering.
4. Systeem met vaste prijs
De wedders kunnen kiezen voor een vaste prijs voor hun systeem weddenschap, ongeacht het aantal
combinaties. Het te verdelen totaalbedrag van de klanten die deze optie hebben gekozen, wordt op
gelijke manier verdeeld tussen de respectievelijke combinaties, met naar beneden afgeronde bedragen
tot op 10 cent (er wordt geen rekening gehouden met de bedragen na de komma).
De kleinste uit te betalen winst per ticket is 1 SEK omgezet naar Euro.
Als de prijs per combinatie kleiner is dan 1 SEK, zal de uit te betalen winst niet groter zijn dan dat deel
van het te verdelen totaalbedrag dat overeenstemt met proportionele grootte van de inzetten ten
opzichte van 1 SEK.
5. Dead-Heat
In geval van dead-heat van een of meer paarden op de drie eerste plaatsen, zijn er verschillende
winnende combinaties.
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In dergelijk geval wordt het te verdelen totaalbedrag gedeeld in zo veel gelijke delen als er winnende
combinaties zijn. Er wordt geen rekening gehouden met de combinaties waarop geen weddenschappen
werden ingezet voor deze berekening.
De al dus te verdelen opbrengsten worden daarna gedeeld de totale inzet op elke respectievelijke
winnende combinatie werd ingezet. Het aldus bekomen quotiënt vormt de notering.
6. Geen winnende combinaties
Indien geen enkele wedder de juiste winnende combinatie heeft aangeduid, of indien slechts twee
paarden de aankomst bereiken, moet het te verdelen totaalbedrag in een “trifecta” speelpot geplaatst
worden voor een ren die binnen de volgende zes maanden zal plaatsvinden. Als slechts één of twee
paarden over de aankomst komt, moeten de inzetten van de klanten terugbetaald worden.

2.6. Dubbel (Daily Double DD, Lunch Double LD)
1. “Dubbel” weddenschap
De “Dubbel” weddenschap is een type weddenschap waarin de wedder het winnend paard van twee
rennen tracht te vinden (deze rennen zijn gekend als “dubbele manches”).
De wedders die de twee winnende paarden juist hebben aangeduid (de dubbele winnaar) in de dubbele
manches winnen de weddenschap.
2. Berekening van de opbrengsten
De opbrengst wordt berekend door het te verdelen totaalbedrag te delen door de totale inzetten
geplaatst op de dubbele winnende combinatie. Dit quotiënt vormt de notering.
3. Verschillende winnende “Dubbel weddenschappen”
Als er een dead-heat aankomst in één of de twee Dubbel rennen, zijn er verschillende winnende
Dubbels. In dat geval, gebeurt de berekening van de opbrengsten als volgt: het te verdelen totaalbedrag
wordt eerst op een gelijke manier verdeeld tussen de dubbels waarop weddenschappen werden ingezet,
de aldus bekomen som – de opbrengst per dubbel – wordt dan gedeeld door de totale inzet op op elke
respectievelijke winnende Dubbel. Het aldus bekomen quotiënt vormt de notering.
4. Geen winnende dubbels
Indien geen enkele wedder de winnende dubbel heeft gevonden, zullen de wedders die de winnaar van
een van de Dubbel rennen hebben aangeduid de weddenschap winnen.
5. Berekening van de winsten in het geval van §4
In het geval hier bovenvermeld van § 4, zal de berekening van de opbrengsten als volgt gebeuren.
Het te verdelen totaalbedrag wordt verdeeld in twee gelijke delen, tussen de wedders die het winnend
paard correct hebben aangeduid in de eerste dubbele manche en de wedders die het winnend paard
correct hebben aangeduid in de tweede Dubbele manche. De uit te betalen winst die aldus wordt
bekomen wordt daarna gedeeld door de totale inzetten op elk respectievelijk paard ingezet. De aldus
bekomen quotiënten vormen de notering.
Als er een dead-heat aankomst is, zal de uit te betalen winst met betrekking tot deze ren gedeeld
worden in zoveel gelijke delen als er winnende paarden in de ren zijn. De noteringen voor elk

World Football Association BVBA

Reglement voor weddenschappen op paardenrennen online

81

individueel winnend paard in die ren zal dan berekend worden door elk aldus bekomen deel te delen
door de totale inzetten ingezet op elk van de respectievelijke paarden.
Als er geen enkele winnaar het winnende paard in een van de twee dubbel manches heeft kunnen
aanduiden, dan is de uit te betalen winst het te verdelen totaalbedrag met betrekking tot het winnende
paard in de andere Dubbel manche. De uitbetaling wordt berekend door dit bedrag te delen door de
totale inzetten op het winnend paard. De aldus bekomen quotiënten vormen de notering.
6. Annulatie van een dubbele manche, nietig verklaarde dubbel, uitgestelde dubbele manche
Indien één van de dubbele manches is geannuleerd, stopgezet of nietig verklaard, of als er geen enkel
winnend paard is, dan wordt de ren niet gevoegd bij de weddenschappen van de totalisator. Als er
echter een dergelijke ren op een later uur dezelfde dag wordt herlopen, dan zal het resultaat van de
herlopen ren gevoegd worden bij de weddenschappen van de totalisator. ATG heeft echter het recht,
refererend naar Hoofdstuk 1: § 7, om de ren op een andere datum te laten lopen en in een andere
meeting.
7. Afgelaste Dubbele manche
Indien één van de dubbele manches uitgesloten wordt bij weddenschappen van de totalisator als gevolg
van de bepalingen die vermeld worden in § 6 hierboven, dan winnen de wedders die het winnend paard
in de andere Dubbele manche juist hebben aangeduid, de weddenschap.
8. Terugbetalingen
Als beide dubbele manches geen deel uitmaken van de weddenschappen die door de totalisator worden
verwerkt omwille van de bepalingen die vermeld staan in § 6 hierboven, of als er geen winnende klant is,
dan worden de ingezette weddenschappen terugbetaald.

Hoofdstuk 3: V-weddenschappen
1. V-weddenschappen
De term V-weddenschap duidt op het feit dat de klant de winnende paarden van vier tot acht rennen
moet aanduiden afhankelijk van het type weddenschap.
2. Berekening van de inzet
Klanten duiden aan op welke paarden zij een weddenschap willen plaatsen door midden van één of
meerdere nummers te selecteren per manche (selecties).
Indien een klant één selectie per manche uitvoert, dan beslaat deze weddenschap één combinatie
(enkele combinatie). Indien een klant meer dan een selectie maakt in één of meer manches, dan wordt
de weddenschap een multiple weddenschap genoemd, dat wil zeggen dat deze weddenschap meer dan
één combinatie inhoudt. Het aantal combinaties van een systeem wordt bepaald door het aantal
selecties in elk van de manches op te tellen en deze resulterende getallen met elkaar te
vermenigvuldigen.
De totaal te betalen inzet wordt berekend door het aantal combinaties met de prijs per combinatie, en
ook, indien van toepassing, met het aantal keren dat de klant de weddenschap wilt plaatsen.
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3. Reserve selecties
Voor iedere manche mogen er, bovenop de selectie, tot twee andere paarden aangeduid worden
(reserve selecties). ATG kan reserves toekennen die geregistreerd worden op het moment van de
weddenschap. De reserve selectie is van toepassing, in volgorde van aangegeven prioriteit en in
overeenstemming met de instructies, als vervanging van de selectie van een paard dat niet vertrekt. Het
is toegelaten om hetzelfde programmanummer te gebruiken, zowel voor de gewone als voor de reserve
selectie.
Indien de wedder geen reserve selectie aanduidt, dan zal ter vervanging van een selectie op een niet
vertrekkend paard een reserve gekozen worden in overeenstemming met de opgemaakte reserve
volgorde.
4. Het opstellen van een reserve selectie, reserve volgorde
Voor deze type weddenschappen geldt dat, nadat de eerste manche afgerond is en afgesloten, er zal
vastgelegd worden in welke volgorde van prioriteit de paarden in elke manche zullen worden
opgenomen in de weddenschap in de onderstaande gevallen.
Als een en hetzelfde programmanummer werden aangeduid, zowel voor de gewone als de reserve
selectie, bevat de weddenschap meer winnende combinaties, mits aan de andere voorwaarden is
voldaan. Gelijkaardig onstaat een hoger aantal winnende combinaties indien de reserves, in
overeenstemming met de opgestelde reserve volgorde, een of meerdere keren worden gebruikt.
Als een reserve wordt opgesteld voor een niet-vertrekkend paard, wordt er prioriteit gegeven aan de
reserves die door de wedder werden geselecteerd en in de door de wedder aangeduide
voorkeursvolgorde idien de wedder één of meerdere reserve paarden selecteerde. Indien niet dan
worden de reserves genomen in de opgestelde reserve lijst, hierbij wordt gebruik gemaakt van het niet
gebruikte nummer uit de volgorde van het programma met de reserve nummers. Geen reserve van de
opgestelde reserve lijst, met inbegrip van aangeduide reserves, zal meer dan een keer gebruikt worden.
De toekenning van de reservenummers moet zo gelijkmatig mogelijk gebeuren tussen de paarden die
aan de start verschijnen. Indien echter al de paarden die aan een ren deelnemen al gebruikt werden als
reserve en bijkomende reserve paarden vereist zijn, dan zal de opgestelde reserve volgorde altijd
gebruikt worden.
Voor de V4 weddenschappen wordt altijd de reserve volgorde gebruikt die vermeld staat in het
programma dat digitaal gepubliceerd wordt op www.atg.se zelfs indien het fouten bevat.
Als om het even welk paard individueel geschrapt wordt van de reserve volgorde, dan zullen ze in de
reserve volgorde naar de laatste plaats worden verplaatst met de laagste nummers eerst.
Indien er geen reserve volgorde is, of als meer dan de helft van de paarden geschrapt worden van de
reserve volgorde, dan zal de organistor een toe te passen reserve volgorde opstellen en deze zo snel
mogelijk publiceren op de ATG website www.atg.se.
5. Een te hoog nummer, slechts één reserve, geen reserve volgorde
Indien een weddenschap geregistreerd wordt voor een nummer dat niet overeenstemt met het
programmanummer, dan zal deze registratie beschouwd worden als de selectie van een niet vertrekker.
Indien slechts één reserve werd geregistreerd, dan zal achteraf de opgestelde reserve volgorde
toegepast worden.
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Indien er geen voorkeursvolgorde werd geregistreerd voor twee geselecteerde reserve paarden, dan zal
de toegepaste prioriteitsvolgorde deze zijn die in de reserve volgorde werd opgesteld.
6. Wedticket
ATG kan, met betrekking tot bepaalde meeting, de klanten de optie te bieden om te kiezen om enkel
deel te nemen aan de hoogste opbrengst poule. Eenmaal ATG de informatie verstrekt heeft dat voor
een bepaalde meeting, klanten ervoor kiezen kiezen om enkel deel te nemen aan de hoogste opbrengst
poule, kan ATG de beslissing om deze optie beschikbaar te maken niet meer ongedaan maken.
7. Annulatie van een wedticket
Een V-weddenschap kan niet geannuleerd worden.
8. Te hoge inzet
Indien de wedder een bedrag heeft aangegeven en betaald dat te hoog is voor het aantal paarden dat
start, dan zal het verschil niet terugbetaald worden. In overeenstemming met de regelgeving die handelt
over de reserve paarden, zullen één of meer paarden twee keer of meer dan twee keer geselecteerd
worden.
9. Uit te betalen opbrengsten in geval van dead heat
In geval van een dead heat op de eerste plaats in een of meer manches, zal de berekening van
opbrengst toekomende aan de winnende wedder die meer dan één zulk paard heeft aangeduid, worden
toegekend door de winnende paarden die door de wedder in elke manche werden aangeduid onder
elkaar te vermenigvuldigen.
10. Herlopen of uitgestelde ren
Als een ren herlopen wordt of op een latere datum wordt georganiseerd, zal de uitslag van deze ren
ingebrepen worden in de weddenschappen.
11. Annulatie van een manche, nietig verklaarde manche, gestopte ren
Als een manche is geannuleerd, stopgezet of nietig verklaard zonder dat ze naar een latere datum werd
uitgesteld, zullen de resultaten van de andere manches doorslaggevend zijn voor het vastleggen van de
resultaten van de weddenschap.
Dezelfde regel is van toepassing indien de race nietig werd verklaard of indien geen enkel paard aan de
aankomst de winner is. Een winnende wedder die in geval van een dergelijke manche, twee of meer
selecties maakte, zal zoveel opbrengsten toegekend krijgen als de uitbetalingen die overeenstemming
met de berekening van 1 en het (de) cijfer(s) die aanduiden hoeveel selecties er werden gemaakt in
zulke manche door de wedder.
Indien de in de weddenschap aangeduide paarden in elk van de manches hun ren winnen, maar de
winnende wedder de winnende paarden niet in alle manches juist heeft aangeduid, dan ontvangt de
winnende wedder zoveel opbrengsten uitbetaald als er opbrengsten zijn die overeenkomen met de
berekening van 1 en het (de) cijfer(s) die aanduiden hoeveel selecties er werden gemaakt door de
wedder in deze manche of manches waarin hij het winnende paard niet heeft gespeeld.
12. Het schrappen van een of meer manches
Voor de V4 weddenschap, indien meer dan een manche werd geschrapt, of in het geval van andere Vweddenschappen, meer dan twee manches geschapt werden, gedurende een meeting, en als deze
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manches niet kunnen herlopen worden op een later datum zoals voorzien in Hoofdstuk 1 § 7, zal de
weddenschap geannuleerd worden en de inzetten zullen terugbetaald worden.

3.1. V4
1. V4 weddenschap
De V4 weddenschap is een type van weddenschappen waar de klant de winnende paarden van vier
rennen moet aanduiden, vier rennen die in de zelfde discipline op dezelfde dag plaatsvinden. Voor de
V4 weddenschap worden de rennen aangeduid als de manches 1 tot en met 4.
2. Het winnen van de weddenschap
In de V4 wint die weddenschap met de grootst aantal manches waarin de correcte winnende paarden
werden aangeduid.
Het aantal winnende combinaties in een gecombineerde weddenschap wordt bepaald door het aantal
winnende enkelvoudige combinaties die hierin begrepen zijn.
3. Berekening van de opbrengsten
Voor de V4 weddenschap wordt de opbrengst berekend door het te verdelen totaalbedrag op een gelijke
manier het te verdelen over het aantal winnende lijnen (deze gelijke delen worden opbrengsten
genoemd).

3.2. V5
1. V5 weddenschap
De V5 weddenschap is een type van weddenschappen waar de klant de winnende paarden van vijf
rennen moet aanduiden, vijf rennen die op dezelfde hippodromm en op dezelfde dag plaatsvinden. Voor
de V5 weddenschap worden de rennen aangeduid als de manches 1 tot en met 5.
2. Het winnen van de weddenschap
In de V5 wint die weddenschap met de grootst aantal manches waarin de winnende paarden werden
aangeduid.
Het aantal winnende combinaties in een gecombineerde weddenschap wordt bepaald door het aantal
winnende enkelvoudige combinaties die hierin begrepen zijn.
Voor geselecteerde renmeetings kan ATG besluiten, voor het geval dat er een enkele winnende
combinatie is met vijf juiste weddenschappen, om een winst uit te betalen die hoger ligt dan het te
verdelen totaalbedrag.
3. Berekening van de opbrengsten
In de V5 weddenschap wordt de opbrengst berekend door op gelijke manier het totale netto bedrag van
de inzet te verdelen tussen het aantal winnende lijnen (deze gelijke delen worden de uit te betalen
winsten genoemd).
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3.3. V65
1. V65 weddenschappen
De V65 weddenschap is een type van weddenschappen waarbij de klant de winnende paarden van zes
rennen moet aanduiden, zes rennen die in dezelfde meeting op dezelfde dag plaatsvinden. Voor de V65
weddenschap worden de rennen aangeduid als de manches 1 tot en met 6.
2. Het winnen van de weddenschap
In de V65 is de gespeelde weddenschap winnend als de combinatie de winnende paarden bevat, in 6 en
5 manches. Deze vormen elk een opbrengstgroep, tenzij anders vermeld in § 3.
3. Berekening van de opbrengsten, Jackpot, Carry-forward Fonds
De berekening van de opbrengsten wordt als volgt uitgevoerd: In de V65 weddenschap wordt het te
verdelen totaalbedrag verdeeld in twee delen. Deze delen worden vervolgens aan elke
opbrengstgroep toegekend volgends de volgende tabel:
Opbrengstgroep
6 correcte aanduidingen
5 correcte aanduidingen

Deel van het te verdelen totaalbedrag in %
50
50

De aldus bekomen sommen worden verdeeld tussen het aantal winnende combinaties in elk van de
opbrengstgroepen.
Het te verdelen totaalbedrag afkomstig van de klanten die ervoor kozen om enkel deel te nemen aan de
poule van 6 correcte weddenschappen wordt enkel aan deze poule toegevoegd.
Van de wedders die besloten hebben om alleen mee te doen aan de poule van 6 correcte
weddenschappen, zal ieder die er in slaagt om 6 correcte uitslagen aan te duiden, twee keer de gewone
opbrengst betaald krijgen voor de 6 correcte uitslagen. Er wordt geen opbrengst uitbetaald als deze
wedders slechts 5 correcte uitslagen hebben aangeduid.
In geval dat het uit te betalen bedrag dat per combinatie berekend werd in de groep met 5 correcte
weddenschappen kleiner is dan een bepaald bedrag dat vastgelegd werd door de regering, zal de winst
niet uitbetaald worden. De bedragen die niet uitbetaald worden in overeenstemming met de
voorzieningen zullen in een Carry-forward fonds worden gestort. ATG zal naderhand deze bedragen
voegen bij de uit te betalen winsten voor 6 correcte weddenschappen van een V65 weddenschap die
georganiseerd wordt binnen de daaropvolgende 12 maanden. Als ATG heeft beslist naar welke V65
meeting de bedragen van het Carry-forward fonds zullen gaan, kan er niet meer teruggekomen worden
op deze beslissing.
Voor de huidige minmale opbrengst per combinatie, zie ATG website, www.atg.se.
Indien er geen winnaar is in een of meer van de opbrengstgroepen voor 6 en 5 juiste aanduidingen, dan
zullen de totale inzetten overgedragen worden naar de opbrengstgroep voor 6 juiste weddenschappen
van een of meer V65 meetings die binnen de 12 maanden worden gelopen.
Het aantal combinaties met 6 of 5 juiste weddenschappen die in een systeem werden gespeeld, wordt
vastgelegd door het aantal winnende enkelvoudige combinaties (of gewone selecties) met 6 of 5
correcte weddenschappen die begrepen zijn in een meervoudige weddenschap.
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Als de prijs per combinatie kleiner is dan 1 SEK, wordt de opbrengst beperkt tot dat deel van het te
verdelen totaalbedrag dat overeenstemt met de proportionele inzet van de weddenschap t.o.v. 1 SEK.
4. Uit te betalen opbrengsten in geval van dead-heat
Als er een dead-heat is op de eerste plaats in een of meerdere manches, zal de berekening van het
aantal uit te betalen uitbetalingen die aan een winnende wedder, die meer dan een zo’n paard heeft
aangeduid, wordt uitbetaald, worden toegekend door de winnende paarden die door de wedder in elke
manche werden aangeduid onder elkaar te vermenigvuldigen.
5. Herlopen of uitgestelde ren
Als een ren herlopen wordt of op een latere datum wordt georganiseerd, zal de uitslag van die ren
meedoen voor de weddenschap.
6. Annulatie van een manche, nietig verklaarde manche, gestopte ren
Als een manche is geannuleerd, stopgezet of nietig verklaard zonder dat ze naar een latere datum werd
uitgesteld, zullen de resultaten van de andere manches doorslaggevend zijn voor het vastleggen van de
resultaten van de weddenschap. Dezelfde regelgeving zal van toepassing zijn als de race nietig werd
verklaard of als geen enkel paard aan de aankomst is. Een winnende wedder die, in geval van een
dergelijke manche, twee of meer selecties maakte, zal verschillende uitbetalingen krijgen die
overeenstemmen met de berekening van 1 en het (de) cijfers die aanduiden hoeveel selecties er werden
gemaakt in zulke manche door de wedder. Als de in de weddenschap aangeduide paarden in elk van de
manches hun race winnen, maar een winnende wedder de winnende paarden niet in alle manches juist
heeft aangeduid, dan krijgt de wedder zoveel uitbetalingen uitbetaald, bedrag dat overeenkomst met de
berekening van 1 en het (de) cijfers die aanduiden hoeveel selecties er werden gemaakt door de wedder
in deze manche of manches waarin hij het winnende paard niet heeft gespeeld.
7. Het schrappen van meer dan twee manches.
Als meer dan twee manche werden geschrapt in een meeting, en als deze manches niet kunnen
herlopen worden of op een latere datum worden gelopen zoals voorzien in Hoofdstuk 1: § 7, zal de
weddenschap als geannuleerd in aanmerking worden genomen en de inzetten zullen terugbetaald
worden.

3.4. V64
1. V64 weddenschap
De V64 weddenschap is een type van weddenschappen waar de klant de winnende paarden van zes
rennen moet aanduiden, zes rennen die in de zelfde meeting op dezelfde dag plaatsvinden. Voor de V64
weddenschap worden de rennen aangeduid als de manches 1 tot en met 6.
2. Het winnen van de weddenschap
In de V64 is de gespeelde weddenschap winnend als de combinatie de winnende paarden bevat, in 6, 5
en 4 manches. Deze vormen elk een opbrengstgroep, tenzij anders vermeld in § 3.
3. Berekening van de opbrengsten, Jackpot, Carry-forward Fonds
De berekening van de opbrengsten wordt als volgt uitgevoerd: In de V64 weddenschap wordt het te
verdelen totaalbedrag verdeeld in drie delen. Deze delen worden vervolgens aan elke opbrengstgroep
toegekend volgends de volgende tabel:
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Opbrengstgroep
6 correcte aanduidingen
5 correcte aanduidingen
4 correcte aanduidingen

Deel van het te verdelen totaalbedrag in %
40
20
40

De aldus bekomen bedragen worden verdeeld tussen het aantal winnende combinaties in elk van de
opbrengstroepen. Het te verdelen totaalbedrag afkomstig van de klanten die ervoor kozen om enkel deel
te nemen aan de poule van 6 correcte weddenschappen wordt enkel aan deze poule toegevoegd.
Van de wedders die besloten hebben om alleen mee te doen aan de poule van 6 correcte
weddenschappen, zal ieder die er in slaagt om 6 correcte uitslagen aan te duiden, 2.5 keer de gewone
opbrengst betaald krijgen voor de 6 correcte uitslagen. Er wordt geen opbrengst uitbetaald als deze
wedders slechts 5 en 4 correcte uitslagen hebben aangeduid.
In geval dat de opbrengst per combinatie berekend in de groep met 5 en 4 correcte weddenschappen
kleiner is dan een bepaald bedrag dat vastgelegd werd door de regering, zal de winst niet uitbetaald
worden. De bedragen die niet uitbetaald worden, in overeenstemming met de bepalingen, zullen in een
Carry-forward fonds worden gestort. ATG zal vervolgens deze bedragen voegen bij de uit te betalen
winsten voor 6 correcte weddenschappen van een V64 weddenschap die georganiseerd zal worden
binnen de daaropvolgende 12 maanden. Als ATG heeft beslist naar welke V64 meeting de bedragen van
de Carry-forward zullen gaan, kan er niet meer teruggekomen worden op deze beslissing.
Voor de huidige minmale opbrengst per combinatie, zie ATG website, www.atg.se.
Indien er geen winnaar is in een of meer van de betalingsgroepen voor 6, 5 en 4 juiste weddenschappen,
dan zal de inzet gestort worden in een Carry forward fonds voor 6 juiste weddenschappen voor een of
meer V64 meetings die binnen de 12 maanden worden gelopen.
Het aantal combinaties met 6, 5 of 4 juiste weddenschappen die in samengestelde combinaties werden
gespeeld, wordt bepaald door het aantal winnende enkelvoudige combinaties met 6, 5 en 4 correcte
weddenschappen die begrepen zijn in een meervoudige weddenschap.
Als de prijs per combinatie kleiner is dan 1 SEK, wordt de opbrengst beperkt tot dat deel van netto uit te
betalen winsten die overeenstemmen met de proportionele inzet van de weddenschap t.o.v. 1 SEK.

3.5. V75
1. V75 weddenschap
De V75 weddenschap is een type van weddenschappen waarbij de klant de winnende paarden van zeven
rennen moet aanduiden die voor een en dezelfde meeting plaatsvinden. Voor de V75 weddenschap
worden de rennen aangeduid als de manches 1 tot en met 7.
2. Het winnen van de weddenschap
In de V75 is de gespeelde weddenschap winnend als de combinatie de winnende paarden bevat, in 7, 6
of 5 manches. Deze vormen elk een opbrengstgroep tenzij anders vermeld in § 3.
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3. Berekening van de opbrengsten, Jackpot, Carry-forward Fonds
De berekening van de opbrengsten wordt als volgt uitgevoerd: In de V75 weddenschap wordt het te
verdelen totaalbedrag verdeeld in drie delen. Deze delen worden vervolgens aan elke opbrengstgroep
toegekend volgends de volgende tabel:
Opbrengstgroep
7 correcte aanduidingen
6 correcte aanduidingen
5 correcte aanduidingen

Deel van het te verdelen totaalbedrag in %
40
20
40

De aldus bekomen bedragen worden verdeeld tussen het aantal winnende combinaties in elk van de
opbrengstgroepen. Het te verdelen totaalbedrag afkomstig van de klanten die ervoor kozen om enkel
deel te nemen aan de poule van 7 correcte weddenschappen wordt enkel aan deze poule toegevoegd.
Van de wedders die besloten hebben om alleen mee te doen aan de poule van 7 correcte
weddenschappen, zal ieder die er in slaagt om 7 correcte uitslagen aan te duiden, 2.5 keer de gewone
uitbetaling betaald krijgen voor de 7 correcte weddenschappen. Er wordt geen winst uitbetaald als deze
wedders slechts 6 of 5 correcte uitslagen hebben aangeduid.
In geval dat de opbrengst per combinatie, berekend werd in de groep met 6 en 5 correcte
weddenschappen, kleiner is dan een bepaald bedrag dat vastgelegd werd door de regering, zal de winst
niet uitbetaald worden. De bedragen die niet uitbetaald worden in overeenstemming met de bepalingen,
zullen in een Carry-forward fonds worden gestort. ATG zal vervolgens deze bedragen voegen bij de uit te
betalen winsten voor 7 correcte weddenschappen van een V75 weddenschap die georganiseerd zal
worden binnen de daaropvolgende 12 maanden.
Als ATG heeft beslist naar welke V75 meeting de bedragen van de Carry-forward zullen gaan, kan er niet
meer teruggekomen worden op deze beslissing.
Voor de huidige minimale opbrengst per combinatie, zie ATG website, www.atg.se.
Indien er geen winnaar is in een of meer van de betalingsgroepen voor 7, 6 en 5 juiste weddenschappen,
dan zal de inzet gestort worden in een Carry forward fonds voor 7 juiste weddenschappen in een of
meer V75 meetings die binnen de 12 maanden worden gelopen.
Het aantal combinaties met 7, 6 of 5 juiste weddenschappen die in samengestelde combinaties werden
gespeeld, wordt bepaald door het aantal winnende enkelvoudige combinaties met 7, 6 en 5 correcte
weddenschappen die begrepen zijn in een meervoudige weddenschap.
Als de prijs per combinatie kleiner is dan 0.50 SEK, wordt de opbrengst beperkt tot dat deel van netto uit
te betalen winsten die overeenstemmen met de proportionele inzet van de weddenschap voor 0.50 SEK.

3.6. V86
1. V86 weddenschap
De V86 weddenschap is een type van weddenschappen waarbij de klant de winnende paarden van acht
rennen moet aanduiden, acht rennen die voor een en dezelfde meeting. Voor de V86 weddenschap
worden de rennen aangeduid als de manches 1 tot en met 8.
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2. Het winnen van de weddenschap
In de V86 weddenschap is de gespeelde weddenschap winnend als de combinatie de winnende paarden
bevat in 8, 7 of 6 manches. Deze vormen elk een opbrengstgroep tenzij anders vermeld in § 3.
3. Berekening van de opbrengsten, Jackpot, Carry-forward Fonds
De berekening van de opbrengsten wordt als volgt uitgevoerd: In de V86 weddenschap wordt het te
verdelen totaalbedrag verdeeld in drie delen. Deze delen worden vervolgens aan elke opbrengstgroep
toegekend volgends de volgende tabel:
Opbrengstgroep
8 correcte aanduidingen
7 correcte aanduidingen
6 correcte aanduidingen

Deel van het te verdelen totaalbedrag in %
40
20
40

De aldus bekomen bedragen worden verdeeld tussen het aantal winnende combinaties in elk van de
opbrengstgroepen. Het te verdelen totaalbedrag afkomstig van de klanten die ervoor kozen om enkel
deel te nemen aan de poule van 8 correcte weddenschappen wordt enkel aan deze poule toegevoegd.
Van de wedders die besloten hebben om alleen mee te doen aan de poule van 8 correcte
weddenschappen, zal ieder die er in slaagt om 8 correcte uitslagen aan te duiden, 2.5 keer de gewone
uitbetaling betaald krijgen voor de 8 correcte weddenschappen. Er wordt geen winst uitbetaald als deze
wedders slechts 7 of 6 correcte uitslagen hebben aangeduid.
In het geval dat het uit te betalen bedrag dat per combinatie berekend werd in de groep met 7 en 6
correcte weddenschappen kleiner is dan een bepaald bedrag dat vastgelegd werd door de regering, zal
de winst niet uitbetaald worden. De bedragen die niet uitbetaald worden in overeenstemming met de
voorzieningen zullen in een Carry-forward fonds worden gestort. ATG zal vervolgens deze bedragen
voegen bij de uit te betalen winsten voor 8 correcte weddenschappen van een V86 weddenschap die
georganiseerd zal worden binnen de daaropvolgende 12 maanden.
Wanneer ATG heeft beslist heeft naar welke V86 meeting de bedragen van de Carry-forward zullen gaan,
kan er niet meer teruggekomen worden op deze beslissing.
Voor de huidige minimale opbrengst per combinatie, zie ATG website, www.atg.se.
Indien er geen winnaar is in een of meer van de opbrengstgroepen voor 8, 7 of 6 juiste
weddenschappen, dan zal de inzet gestort worden in een Carry forward fonds voor 8 juiste
weddenschappen in een of meer V86 meetings die binnen de 12 maanden worden gelopen. Het aantal
combinaties met 8, 7 of 6 juiste weddenschappen die in samengestelde combinaties werden gespeeld,
wordt bepaald door het aantal winnende enkelvoudige combinaties met 8,7 of 6 correcte
weddenschappen die begrepen zijn in een meervoudige weddenschap.
Als de prijs per combinatie kleiner is dan 0.25 SEK, wordt de winst beperkt tot dat deel van netto uit te
betalen winsten die overeenstemmen met de proportionele lengte van de weddenschap voor 0.25 SEK.
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Hoofdstuk 4: Winsten
1. Uitbetaling winsten
Het uitbetalen van de winsten begint als de uitslag en de berekening van de winsten definitief werden
opgemaakt en vastgelegd en ter kennis van het publiek gebracht.
Van het moment dat de betalingen zijn gestart, kan de opbrengstberekening niet meer gewijzigd
worden. Als echter de betaling van de winsten gestart is geweest op een manier die in tegenspraak is
met de bepalingen in Hoofdstuk 1: §§ 16, 20-21, dan zullen de bepalingen van paragrafen 3 en 4 van dit
hoofdstuk van toepassing zijn.
Met betrekking tot de categorieën Winnend, Geplaatst, Dubbel, Quinella, Exacta, Trifecta, V4, V5, V65,
V64, V75 en V86 weddenschappen, zal de betaling van de winsten stopgezet worden en nieuwe
opbrengsten zullen berekend worden, in het geval dat deze nieuwe opbrengstberekening kan aangevat
worden binnen de 10 minuten na het begin van de betaling van de winsten, en (ongeacht deze 10
minuten regeling) voor de aanvang van de volgende ren of competitie.
Elke overschot dat ontstaat als resultaat van een onjuiste opbrengstberekening of winstuitbetaling, en
voor de welke het niet mogelijk is om deze onmiddellijk uit te betalen aan de winnende klanten, zal
worden gestort in het winstuitkeringfonds voor winnende wedders. Dit bedrag wordt verdeeld onder de
weddende klanten bij een geschikte gelegenheid, binnen de twaalf maanden volgend op deze foute
berekening.
Indien met betrekking tot een winnende “Raketen” weddenschap, het niet mogelijk is om de inzetten zo
in te zetten dat ze overeenkomen met de selectie van de wedders in elke manche (bv door technische
problemen), dan zal WFA aan de wedder het verschil uitbetalen tussen het juiste berekende bedrag en
de uitbetaling dat door de totalisator werd berekend.
ATG behoudt zich het recht voor om onkosten aan te rekenen voor de betaling van de winsten.
2. Geldigheid van het ticket
De winsten worden in overeenstemming met de instructies van ATG, die gepubliceerd zijn op de website
van ATG, www.atg.se.
3. Betaling in schijven
De uitbetaling van de winsten kan gebeuren in schijven. De uitbetaling kan gebeuren in schijven indien
het uit te betalen bedrag een vooraf bepaalde limiet overschrijdt. Deze limieten worden gepubliceerd op
de ATG website, www.atg.se.

Hoofdstuk 5: Internationale weddenschap
1. Internationale weddenschap
De term “Internationale weddenschap” refereert naar weddenschappen op rennen die gelopen worden
op renbanen in een ander land dan Zweden.
De weddenschap kan georganiseerd worden in een gezamelijke weddenschapspeelpot, waarin het geld
van de inzetten die verzameld werden door totalisators uit verschillende landen samengebracht worden.
De ren- en wedreglementen die van kracht zijn in de verschillende landen waarin de meeting wordt
gehouden zullen toegepast worden. Als een alternatieve organisatorische vorm, mogen de
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weddenschapsactiviteiten uitgevoerd worden in een locale Zweedse weddenschapspeelpot; in dit geval,
zullen de renreglementen deze zijn die van kracht zijn in het land waar de ren wordt gelopen, terwijl de
wedreglementen de Zweedse zullen zijn. Uitzonderingen mogen gemaakt worden op deze
voorzieningen. Als er uitzonderingen plaatsvinden zal de informatie hieromtrent op elke afzonderlijke
gelegenheid worden voorzien.
2. Gekoppelde paarden
ATG kan beslissen om toe te staan dat twee of meer paarden gekoppled worden als een gezamenlijk
“object” met een enkel programmanummer, beschouwd als een enkel paard in alle
weddenschapsbepalingen ; anderzijds kunnen bepaalde paarden uitgesloten worden van de
weddenschappen.
In dat type van weddenschappen waar de wedder meer dan een paard selecteert en moet trachten de
juiste aankomstplaats ervan te bepalen, zal de beste plaats aan de aankomst van het programma
nummer (door een paard dat begrepen is in een gezamenlijke weddenschap object) als resultaat in
aanmerking genomen voor dat programma nummer voor de weddenschap.
3. Belemmeringen voor Internationale Weddenschappen
Bij averij van de computer, bij onderbreking van de verbindingen met de computers, of elke andere
incident waardoor er obstakels rijzen voor internationale weddenschappen, is ATG gemachtigd om de
weddenschappen af te leiden naar een lokale Zweedse speelpot, waarin de Zweedse weddenschap
reglementen en de ren reglementen van het land waar de race meeting werd georganiseerd van
toepassing zijn. Deze bevoegdheid geldt, zelfs als voorgaande informatie vermeldde dat de
weddenschappen werden ingezet op een gezamenlijke weddenschapsspeelpot. Als er dergelijke
obstakels zich voordoen is ATG gemachtigd om een alternatieve ren te nemen of om de ingezette gelden
te herschikken. Als de ren wordt aangenomen, moeten de buitenlandse partij in kwestie en de Zweedse
Kansspelcommissie, hiervan geïnformeerd worden.
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Deel 6 : Paardenrennen “Phumelela Gaming”
Herkenning van een onderlinge weddenschap Phumelela Gaming
Op elk ticket kan een onderlinge weddenschap die wordt georganiseerd in samenwerking met
Phumelela Gaming herkend worden door de wedder door middel van de volgende weergave: “IN
SAMENWERKING MET PHUMELELA GAMING”.
De aanwezigheid hiervan op het ticket is het essentiële element dat toelaat om een onderlinge
weddenschap te herkennen die georganiseerd wordt in samenwerking met Phumelela Gaming. Dit type
van weddenschap wordt exclusief geregeld door de regels die deel uitmaken van Deel 1 en Deel 6 van
het 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 Phumelela Gaming zoals
ze van toepassing zijn, met uitsluiting van elke andere regel, op het Belgische grondgebied voor de
weddenschappen die uitgaan van WFA.
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1. Hoofstuk 1: Definities
In deze regels, zal het enkelvoud het meervoud omvatten en omgekeerd en zal het mannelijke het
vrouwelijke omvatten, tenzij in strijd met de context.

1.1

Wedticket

1.2

Volledige combinatie

1.3

Voorlopige inschrijvingslijst

1.4

Totale inzet

1.5

Klant

1.6

Opbrengst

1.7

Enkelvoudig winnend en
geplaatst

1.8

Evenement

1.9

Werknemer

1.10

“First timer rule”

1.11

Bruto pool
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Het officiële wedticket uitgegeven door de operator met als
doel het selecteren van paarden, paardencombinaties,
sportresultaten of andere resultaten dat uitgelezen moet
worden door de machines voor uitgifte van tickets.
De manier van wedden waarbij de geselecteerde paarden of
sportresultaten op alle manieren worden gepermuteerd in
relatie tot het type weddenschap. Deze geldt voor onder
andere de type weddenschappen Swinger, Exacta, Trifecta
en Quartet.
Elk paard dat opgenomen is op het programma/de
inschrijvingslijst van de deelnemende paarden voor een ren,
ongeacht of dit paard een reserve is en ongeacht enige
wijzigingen na het afdrukken van het programma (de
racekaart).
De som van de inzetten voor een bepaalde weddenschap
binnen een vooraf bepaalde gemeenschap van
weddenschappen en de bepaling van een
gemeenschappelijke opbrengst binnen deze gemeenschap
aan weddenschappen. De gastjurisdictie is hierop van
toepassing.
Een persoon die een weddenschap plaatst bij een erkende
operator. Synoniemen zoals onder andere speler of wedder
hebben dezelfde betekenis.
Het geld dat betaald wordt aan de houders van winnende
tickets met betrekking tot elke eenheid weddenschap
berekend volgens deze regels aangezien deze van toepassing
zijn op elke vorm van wedden.
Een win en plaats weddenschap op één paard, uitgegeven
op hetzelfde ticket.
Een sportevenement of wettelijke gebeurtenis waarop
weddenschappen toegestaan zijn.
Een persoon die als zodanig optreedt, hetzij permanent of
tijdelijk, namens de operator.
Indien het winnende paard nooit eerder racete, wordt ook
het paard op de 2de plaats als winnaar beschouwt op een
selectie van weddenschappen tenzij de pool wordt
aangeboden op rennen of evenement die buiten de
Republiek Zuid-Afrika worden gehouden, in welk geval deze
“First timer rule” niet van toepassing is, tenzij anders
vermeld.
Het totaal ontvangen geld ten aanzien van een bepaalde
weddenschapspool.
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1.12

Gastjurisdictie

1.13

Overdracht weddenschap

1.14

Minderjarige

1.15

NHA

1.16

Netto pool

1.17

Een “official”

1.18

Officiële resultaat

1.19

Operator

1.20

Renkaart / Renprogramma
/ Racekaart

1.21

Reserve paard

1.22

Regels

1.23

Deelnemend paard of
deelnemer

1.24

Spotprijs

1.25

Steward
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De jurisdictie geldend daar waar de totale inzetten
gehouden worden op een evenement.
Weddenschap waarbij op verschillende rennen gewed
wordt. Elke ren/koers/evenement binnnen deze
weddenschap wordt een “been” genoemd. De eerste
ren/koers/event die plaatsvindt is het eerste been, de
tweede is het tweede been enz. afhankelijk van het aantal
rennen of evenementen voor een bepaald type
weddenschap.
Een persoon jonger dan 18 jaar.
De Nationale Instantie voor Paardenrennen, een vereniging
bestaande uit vertegenwoordigers van de
paardenrennenindustrie die belast is met het toezicht of de
arbitrage van de fysieke paardenrennen.
De bruto pool min de wettelijke of toelaatbare aftrek.
Een persoon die als zodanig optreedt, hetzij permanent of
tijdelijk, namens de operator.
De officiële aankondiging en/of publicatie van de officiële
resultaten of de uitkomst van het evenement, bepalend
hoeveel opbrengst betaald moet worden. Dit omvat elk
rechtgezet of gewijzigd resultaat door de operator na de
initiële aankondiging en/of publicatie.
Een bedrijf of andere entiteit, met inbegrip van haar
dochterondernemingen of wettelijke agenten, een Club of
anderszins, erkend voor het uitvoeren van een totalisator
weddenschapssysteem.
De officiële kaart, het officiële programma uitgegeven door
de operator voor een specifieke paardenrenbijeenkomst(en)
of evenement, met vermelding van de deelnemers en
andere relevante informatie met betrekking tot het
evenement.
Een paard dat dat deel uitmaakte van de inschrijvingslijst op
de officiële renkaart als vervangend paard voor elk ander
paard en dat geschrapt kan worden van de deelnemerslijst
voorafgaand een bepaald tijdstip. Dit paard behoudt zijn
nummer en vormt een deel van het veld.
De regels voor operationele weddenschappen: totalisator
hierin bevat, zoals hierna van tijd tot tijd gewijzigd.
Een paard of deelnemer in een ren of evenment, dat voor of
na de start van een dergelijke ren of evenement niet werd
teruggetrokken.
De prijs van een product, een veiligheid of een valuta die
genoteerd is voor onmiddellijke (spot) afwikkeling (betaling
en levering).
Een persoon in dienst van of die optreedt in naam van de
NHA.
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Een officieel uitgegeven wedticket dat onderworpen is aan
de bepalingen van deze regels.
Het individuele paard waarop het meeste aantal wineenheden werden aangenomen. In het geval van 2 of meer
paarden met precies hetzelfde aantal eenheden, zullen deze
als Gezamenlijke Favorieten aangegeven worden.
De handelsweek met betrekking tot deze regels is de
periode van 5 weekdagen die begint om 9 uur op een
maandag en wordt afgesloten om 18 uur op een vrijdag,
waarbij de handel plaatsvindt op de JSE of enige periode
bepaald door de JSE.
Geen enkel ticket is geldig tenzij het is uitgegeven door een
operationele terminal op officieel ticketpapier en de
volgende minimum informatie bevat met betrekking tot de
locatie, evenement, selectie, type weddenschap, ingezet
bedrag, datum en ticketnummer.

1.26

Uitgegeven ticket

1.27

Favoriet

1.28

Handelsweek

1.29

Geldig ticket

1.30

Houder van een geldig
ticket

Een persoon die een geldig ticket voor uitbetaling voorlegt.

2. Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen
2.1. Toepasbaarheid van regels
2.1.1. Deze regels zijn van toepassing op weddenschappen op paardenrennen,
sportevenementen of elke wettelijke gebeurtenis geplaatst met of door de operator of
door elke uitbetaling toegestaan door de operator naargelang het geval, op voorwaarde
dat ze werden goedgekeurd door de Provinciale Vergunningverlenende Instantie
(Provincial Licensing Authority, PLA) die jurisdictie heeft over de totalisator operator.
2.1.2. Voorzover een regel betrekking kan hebben op een specifieke totalisator pool is deze
regel alleen van toepassing indien de operator dergelijke pool aanbiedt.
2.1.3. Paardenrennen worden uitgevoerd onderworpen aan de regels van de Nationale
Paardenrennen Instantie en enige andere voorwaarde(n) opgelegd door de PLA.
2.1.4. Deze regels omvatten alle weddenschappen op evenementen die door de operatoren
gehost worden in Zuid-Afrika, en gelden niet voor evenementen die in buitenlandse
jurisdicties gehost worden. De regels van de buitenlandse gastjurisdictie zullen worden
toegepast bij weddenschappen in dergelijke buitenlandse pools (totale inzet), op
voorwaarde dat deze buitenlandse gastregels werden doorgegeven door de relevante
operator aan elk van de PLA’s en vooraf ter beschikking worden gesteld van de klanten die
een weddenschap wensen te plaatsen. De operators moeten ervoor zorgen dat nieuwe
buitenlandse weddenschappen duidelijk worden uitgelegd en eventuele verschillen
duidelijk worden gemarkeerd en gepubliceerd.
2.1.5. Deze regels maken geen deel uit van een aanbieding van de operatoren aan enig persoon
die een weddenschap plaatst op de totalisator en bijgevolg zullen de operators niet
verplicht zijn om enig type weddenschap aan te bieden voorzien in deze regels op een
bepaalde renbijeenkomst of voor een bepaalde paardenren, sportevenement of wettelijke
gebeurtenis.
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2.2. Belastingen en commissies
Afwijkingen zoals bepaald door de relevante provinciale of nationale wetgeving zoals van tijd
tot tijd neergelegd zal worden afgetrokken van elke bruto pool voor de berekening van elk
opbrengst.

2.3. Paarden die een stal vormen of aan elkaar gekoppeld worden voor de weddenschappen
2.3.1. Indien 2 of meer paarden van de deelnemerslijst (met ingebrip van de reserve paarden)
in een ren dezelfde trainer hebben, zullen deze paarden een “stal” vormen. Dit wil zeggen
dat deze paarden aan elkaar gekoppeld worden uitsluitend voor de Pick 6, 7, 8, 9 en 10
totalisator pools.
2.3.2. Behoudens de bepalingen van deze regels, zal telkens een paard dat deel uitmaakt van
een stal de ren wint, alle paarden die eveneens deel uitmaken van deze stal gekwalificeerd
zijn voor het doel van de berekening en de betaling van de Pick 6, 7, 8, 9 en 10
opbrengsten, tenzij anders vermeld.
2.3.3. In het geval dat één of meerdere paarden binnen een stal worden geschrapt zal/zullen
dergelijke paarden vervangen worden door het hoogst geplaatste paard in volgorde van
aankomst van ofwel:
2.3.3.1. De totalisator favoriet; of
2.3.3.2. Paard(en) binnen de stal.
2.3.4. De wijziging van de trainer van een paard na het printen van de racekaart zal niet erkend
worden voor het doel van het toekennen van de paarden tot een stal. De status
voorafgaand aan de wijziging zal blijven.

2.4. Terugbetalingen voor paardenrennen weddenschappen
2.4.1. Wanneer een paard uit een ren wordt teruggetrokken voor of na onder startbevel te
hebben gestaan, of als een of meer van de startpoorten niet open gaan, waardoor een
eerlijke start verhinderd wordt; wordt het paard beschouwd als geschrapt en de inzetten
op dit paard in een Win, Place, Exacta, Quartet, Swinger, Trifecta of pool, zal, onder
voorbehoud van de bepalingen van deze regels, terugbetaald worden aan de klant. Als om
welke reden dan ook een ren, renbijeenkomsten of evenementen wordt/worden
opgezegd of geannuleerd, zal een volledige terugbetaling van de totale inzet gebeuren
zoals voorzien in de kostenvergoedingsbeschikking voor elk type weddenschap.
2.4.2. Een terugbetaling wordt alleen uitgevoerd bij het presenteren van een geldig ticket dat
het nummer van het geschrapte paard draagt.
2.4.3. Wijziging van locatie renbaan/hippodroom
Wanneer de locatie van een ren of een hippodroom is veranderd ten opzichte van het
oorspronkelijke geadverteerde, zal de weddenschap behouden blijven en de pools worden
overgedragen. Terugbetalingen op verzoek van de klant zullen niet aanvaard worden,
tenzij de ren wordt stopgezet/verlaten, in welk geval de bepalingen van regel 2.4.1 van
toepassing zullen zijn.
2.4.4. Uitstel van een evenement
Wanneer een ren, geadverteerd om op een bepaalde dag gelopen te worden, wordt
uitgesteld naar een toekomstige datum:
2.4.4.1. Binnen de 48 uur na de oorspronkelijk geadverteerde datum op dezelfde locatie, zal
de weddenschap behouden blijven; of
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2.4.4.2. Meer dan 48 uur na de intitële planning, zal de ren beschouwd worden als
stopgezet/verlaten voor weddenschapsdoeleinden en zullen de bepalingen van regel 2.4.1
van toepassing zijn.

2.5. Opbrengsten
2.5.1. Alle opbrengsten van een eenheidsweddenschap zullen berekend worden volgens de
ingevulde R10-10 en het eventuele resterende saldo na een dergelijke berekening zal
toegekend worden aan en naargelang het geval eigendom worden van de operator.
2.5.2. Fractionele/gedeeltelijke opbrengsten van een weddenschap zullen berekend worden
door de opbrenst van een eenheidsweddenschap te vermenigvuldigen met het percentage
van de gekochte eenheidsweddenschap en naar beneden afgerond naar de dichtstbijzijnde
cent. Deze resterende opbrengst wordt dan vermenigvuldigd met het aantal keren dat de
weddenschap gewonnen is en naar beneden afgerond naar de dichtstbijzijnde cent. Het
eventuele resterende saldo zal toegekend worden aan en naargelang het geval eigendom
worden van de operator.

2.6. Verloren of beschadigde tickets
Geen enkele vordering zal erkend of aanvaard worden met betrekking tot een verloren of
beschadigd ticket tenzij de operator in zijn interne controleprocedure anders voorziet.

2.7. Voorschrift
2.7.1. Geen vordering tot betaling van een opbrengst of voor terugbetaling zal worden
toegelaten tenzij gemaakt binnnen de voorgeschreven periode (in de relevante wetgeving)
van de datum van uitgifte van het ticket, tenzij anders voorzien in de interne
controleprocedure van de operator.
2.7.2. Geld dat niet gevorderd wordt binnen de voorgeschreven periode na de datum van
uitgifte van een ticket zal verbeurd verklaard worden en toegekend worden aan en
eigendom worden van de operator, onderhevig aan betaling van de voorgeschreven
belasting.

2.8. Betaling van opbrengsten
Behoudens de bepalingen van deze regels, zal de betaling van opbrengsten zo spoedig mogelijk
beginnen nadat elke ren of evenement werd besloten, resultaten werden bevestigd en
“officieel” verklaard werden. De operator zal de opbrengst wijzigen als resultaat van een
gerectificeerd of gewijzigd officieel resultaat, of gerectificeerde berekening van de opbrenst en
een dergelijke gecorrigeerde opbrengst betalen, in welk geval een klant geen vordering heeft
op een voordien onjuist verklaarde opbrengst.

2.9. Bezwaren
Wanneer een bezwaar tegen het resultaat van een ren werd ingediend, zullen eventuele
betalingen uitgevoerd worden overeenkomstig de beslissingen van de “officials”/officiële
instanties of stewards van de renbijeenkomst.

1

De Zuid-Afrikaanse Rand, de munteenheid van Zuid-Afrika

World Football Association BVBA

Reglement voor weddenschappen op paardenrennen online

98

2.10. Klachten
Geen enkele klacht met betrekking tot de juistheid van een ticket, de juistheid van wisselgeld of
de betaling van een opbrengst zal aanvaard worden tenzij deze wordt gemaakt alvorens de
aanklager het loket van de teller/operator verlaat.

2.11. Minderjarigen
Geen enkele weddenschap mag gemaakt worden door of namens en minderjarige en geen
enkele opbrengst zal betaald worden aan een minderjarige of aan iemand namens een
minderjarige.

2.12. Beperking van aansprakelijkheid
De operator of steward, “official”, lid, onafhankelijke geautoriseerde aannemer, agent of
werknemer zal niet aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit een eventuele
contractbreuk of een eventuele handeling die op één of andere wijze betrekking heeft op de
totalisator weddenschap waarvoor hij direct, indirect, plaatsvervangend of op welke wijze dan
ook aansprakelijk is, en in het bijzonder is geen van de voornoemde direct, indirect,
plaatsvervangend of op welke wijze dan ook aansprakelijk voor verlies, vernietiging of
verdwijning van een eventueel origineel wedticket, of voor een eventuele fout gemaakt door
één van de voornoemde personen, onder voorbehoud van regel 2.24.

2.13. Sluitingstijden van de weddenschappen
De weddenschappen moeten ofwel geaccepteerd worden door het inzetsysteem van de
operator voor de aangegeven sluitingstijd of wanneer het inzetsysteem sluit voor het
accepteren van weddenschappen voor de betreffende pool waarvoor de weddenschap wordt
geplaatst. Een weddenschap kan niet geaccepteerd worden nadat het resultaat van het
evenement bekend is, als een inzetsysteem van de operator foutief een weddenschap
accepteert zal in dit geval de weddenschap terugbetaald worden.

2.14. Verbod op weddenschappen door het personeel
Geen enkele werknemer, permanent of tijdelijk, van de operator is is bevoegd om deel te
nemen, hetzij direct of indirect, op welke manier dan ook in een totalisator pool of opbrengst
tijdens de dienstverlening, onderworpen aan de relevante provinciale wetgeving.

2.15. Vertrouwelijk
Informatie en details verkregen met betrekking tot enig type van weddenschapstransacties zijn
strikt vertrouwelijk en geen enkele medewerker van de operator mag dergelijke informatie
bekendmaken tenzij in de uitvoering van hun taak.

2.16. Verantwoordelijkheid van de klant en afstand van vorderingen
2.16.1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat een wedticket
correct is ingevuld en dat het ticket dat uitgegeven wordt overeenkomt met de selecties
die op dat wedticket worden aangevraagd of in het geval van een verbale weddenschap
dat het ticket dat uitgegeven wordt overeenkomt met de weddenschap die door
genoemde klant wordt opgeroepen of in het geval van een telefonische weddenschap, dat
de weddenschap die door de operator wordt teruggeroepen overeenkomt met de
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weddenschap die door de genoemde klant wordt opgeroepen. De operator zal deze
vereisten in al zijn wedkantoren prominent weergeven.
2.16.2. De klant zal geen aanspraak hebben op een fout die gemaakt is door de operator en het
niet voldoen door de klant aan de bepalingen van regel 2.16 en onder voorbehoud van
regel 2.24.

2.17. Assistentie door het personeel
2.17.1. Personeel dat advies aanbiedt over wedden en/of assistentie aan de klanten ter
voltooiing van een wedticket of in de uitgifte van een ticket in overeenstemming met deze
regels, zal niet aansprakelijk zijn voor de niet naleving van de vereisten door een dergelijke
klant, evenmin zal er een vordering tegen de operator ingediend kunnen worden
2.17.2. De operator is ook niet contractueel gebonden voor eventueel verzuim of nalatigheid
veroorzaakt door een eventueel personeelslid dat zich bezighoudt met een klant.

2.18. Apparatuurstoring
In geval van een storing in apparatuur, instrument of communicatiemiddelen gebruikt door de
operator voor het verwerken van weddenschappen, kan de operator de favoriet voor de ren
aangeven (gebaseerd op de opbrengsten op het moment van het voorvallen van een dergelijke
storing) en dergelijke opbrengst of terugbetaling zoals in de omstandigheden van toepassing
kan zijn, rekening houdend met de beschikbare informatie.

2.19. Logband of auditbestanden
2.19.1. Het enige toelaatbare bewijs voor een weddenschapstransactie is de opname van de
originele transactie opgenomen op een logband of auditbestanden van het goedgekeurde
inzetsysteem van de operator.
2.19.2. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de details van een weddenschap afgedrukt op
het uitgegeven ticket en de hiervoor genoemde geregistreerde opnamen, gelden de
details van de weddenschap die in de opnamen worden weergegeven, onder voorbehoud
van regel 2.24.

2.20. Minimum gegarandeerde opbrengsten
Er is een minimum gegarandeerde opbrengt voor alle types weddenschappen, gelijk aan de
inzeteenheid zoals voorzien in Hoofdstuk 4: Eenheid van wedden & minimum
weddenschapslimieten, behalve wanneer een dead-heat resulteert in meer winnende
combinaties dan anders beoogd. De uitzondering is echter niet van toepassing op paarden die
niet door de dead-heat zijn getroffen.

2.21. Meer dan 20 paarden
Wanneer er een veld is van meer dan 20 paarden, worden alle paarden die het nummer 20 of
hoger dragen behandeld als een enkele deelnemer (dragen het nummer 20, zelfs als het paard
dat daadwerkelijk het nummer 20 draagt, is geschrapt), en, desondanks het officiële resultaat
worden alle paarden geacht aan te komen op de plaats waar de eerste van dergelijke paarden
aankomt, tenzij anders gespecificeerd door de operator.
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2.22. Verplichtingen
Klanten zijn verplicht om zich te houden aan alle wetten of voorwaarden met betrekking tot de
uitbetaling van opbrengsten met inbegrip van de Akte van het Financieel Inteligentiecentrum,
38 van 2001.

2.23. Regels met betrekking tot wedden door middel van interactieve goksystemen, met
inbegrip van telefoon, online, GPRS en ander door technologie gefaciliteerd wedden
2.23.1. Alle telefoon, online, GPRS en andere technologisch gefaciliteerde wedtransacties zijn
onderhevig aan deze regel die van tijd tot tijd herzien kan worden.
2.23.2. Een klant moet een actieve account hebben bij de operator om via de telefoon, online,
GPRS en andere technologisch gefaciliteerde weddenschap inzetsystemen een transactie
uit te voeren.
2.23.3. Weddenschappen aangenomen via telefoon
2.23.3.1. Na het plaatsen van een weddenschap via een telefoon, zal de operator of
consultant mondeling bevestigen wat hij heeft ingevoerd en de autoriteit van de klant
hebben verkregen om de weddenschap door te sturen naar het systeem.
2.23.3.2. Indien de klant de mondelinge bevestiging van de weddenschap niet opvraagt of
corrigeert, wordt hij geacht de door de operator of consultant herbevestigde gegevens te
hebben geaccepteerd als correct en wordt hij gebonden door deze oproeping van de
weddenschap.
2.23.4. Wijziging van weddenschappen
Geen enkele weddenschap kan nog gewijzigd worden nadat deze geaccepteerd is.
2.23.5. Opbrengsten
Opbrengsten worden zo spoedig mogelijk op de rekening van de klant bij de operator
gecrediteerd nadat deze “officieel” zijn verklaard.
2.23.6. Terugbetalingen
Terubgetalingen met betrekking tot schrappingen worden op de rekening van de klant
gecrediteerd door de operator op hetzelfde moment dat opbrengsten worden betaald.
2.23.7. Afstand van vorderingen in geval van defecte communicatie
De klant heeft geen recht op vorderingen van enige aard tegen de operator en/of één van
zijn werknemers als gevolg van het niet accepteren van zijn/haar weddenschappen
wegens vertragingen veroorzaakt door een storing in het telefoonsysteem en/of ander
telecommunicatiesysteem om welke reden dan ook.
2.23.8. Onbeschikbaar systeem
Weddenschappen kunnen enkel worden geaccepteerd terwijl het goedgekeurde
weddenschappensysteem in werking is.
2.23.9. Opnamemateriaal en afstand van rechten
2.23.9.1. Voor de bescherming van de klanten zullen alle telefoontransacties worden
opgenomen.
2.23.9.2. De opname zal worden behouden voor een minimumperiode van 14 dagen na de
ren of het evenement, voordat ze wordt gewist. In het geval dat een geschil wordt
ingediend, behoudt de operator de opnames totdat het geschil is opgelost.
2.23.9.3. Geschillen met betrekking tot rekeningbalansen en weddenschaptransacties
moeten binnen 14 dagen na de betreffende ren of evenement schriftelijk worden
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overgemaakt. De klant zal geen recht op vorderingen hebben zodra deze termijn is
verstreken en het geschil niet ingediend is.
2.23.10. Veiligheid
2.23.10.1. De beveiligings- of persoonlijke identificatiecode van de klant moet onbevoegd
gebruik van zijn account voorkomen en mag niet aan andere partijen worden onthuld.
2.23.10.2. De klant zal de operator onmiddellijk in kennis stellen indien hij zijn
accountgegevens verliest.
2.23.10.3. Geen weddenschaptransactie of opname van geld van een account zijn
toegestaan, tenzij de klant zijn beveiligings- of persoonlijke identificatiecode of enige door
de operator vereiste gegevens ter verificatie verstrekt.
2.23.11. Onbevoegd gebruik van een account
De operator is niet aansprakelijk voor enig verlies dat door een klant wordt veroorzaakt
door het onbevoegde gebruik van zijn account.
2.23.12. Stopzetting van een account
De operator is gerechtigd om het contract of account met de operator met onmiddellijke
ingang naar eigen goeddunken stop te zetten. De klant heeft geen recht op vordering van
welke aard dan ook tegen de operator die voortvloeit uit de wettelijke opzegging van een
dergelijk contract of account anders dan een terugbetaling van het uitstaande geld op zijn
rekening te eisen.

2.24. Geschillen
Onder voorbehoud van de bepalingen van de toepasselijke provinciale of nationale wetgeving,
wedden of anderszins, zal de operator beslissen over elk geschil dat op welke wijze dan ook
voorkomt bij het uitvoeren van de totalisator weddenschap transacties. Daartoe is de operator
gerechtigd een onderzoek te verrichten, welke de klager verplicht zal zijn om bij te wonen,
vragen te beantwoorden en het recht te hebben om gehoord te worden,
vertegenwoordigingen te maken en getuigen op te roepen. Elk geschil dat onopgelost blijft, kan
naar de relevante PLA worden verwezen.

2.25. Opnames vanop accounts
Klanten zullen enkel gemachtigd zijn door de operator om hun opbrengsten op te nemen en
niet hun stortingen. De enige uitzondering op deze regel zal de finale afsluiting zijn van het
account door de klant.

2.26. Officële resultaten
Het resultaat van een ren zal officieel zijn wanneer dit als zodanig wordt verklaard volgens de
termen van deze regels, dat wil zeggen wanneer de “All Clear” door de renbaan wordt
verklaard en het "officiële resultaat" door de operator wordt aangekondigd.

2.27. Beschikbaarheid en bindend effect van regels
2.27.1. Deze regels zullen worden gepubliceerd en ter beschikking worden gesteld van de klant.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zichzelf bekend te maken met de
wijzigingen van deze regels.
2.27.2. Een klant die weddenschappen of vorderingen plaatst wordt geacht deze regels te
hebben gelezen en eventuele andere regel(s) of voorwaarde(en) aangaande de
gebeurtenis in kwestie.
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2.28. Slapend account
Indien een klant geen transacties heeft uitgevoerd of een vordering heeft gemaakt op een
storting die is gemaakt in een weddenschapsaccount die door de operator wordt gehouden, zal
de klant het recht op dit geld na een periode van 3 jaar verliezen. Dit geld wordt door de klant
aan de operator verbeurd en als inkomen verklaard.

2.29. Uitsluiting of verbod van personen om te wedden
2.29.1. De operator behoudt zich het recht voor om eender welke persoon of groep van
personen of zijn, haar of hun agent uit te sluiten of te verbieden te wedden in één of al zijn
pools als weddenschappen die worden geplaatst door een dergelijk persoon of groep van
personen de integriteit van één van zijn pools of producten of reputatie bedreigen door
middel van één van zijn, haar of hun acties. Dit geldt ook voor, maar niet beperkt tot,
gevallen waarin de operator van mening is dat een dergelijke persoon/en of zijn, haar of
hun agent de acties kunnen ondermijnen of manipuleren van één van de pools, resultaten
of opbrengsten.
2.29.2. In het geval dat een persoon, die is uitgesloten of verboden in termen van deze
bepalingen, erin slaagt om met de operator een weddenschap te plaatsen ondanks het
verbod of uitsluiting, hetzij direct of indirect, of het nu persoonlijk of door een agent is, zal
de operator dergelijke weddenschappen niet terugbetalen of een opbrengst betalen als
een dergelijke weddenschap een winnende weddenschap is en de operator behoudt zich
het recht voor om elke actie die hij nodig acht te treffen tegen die persoon, groep van
personen en/of zijn, haar of hun agent.

3. Hoofstuk 3: Fractioneel wedden
3.1. Doel
Fractionele weddenschappen maken het mogelijk om een deel van de weddenschap aan te
kopen, of een aantal keren te wedden, d.w.z een fractie groter dan 1.

3.2. Toepassing
Fractionele weddenschappen zijn beschikbaar op de types weddenschappen opgelijst in regel
3.3 en de totalisator regels die van toepassing zijn op deze types gelden voor hun gebruik bij
fractionele weddenschappen, en worden aangeboden vanaf alle weddenschapterminals,
waaronder telefoon, online, GPRS, en andere door technologie gefaciliteerde
weddenschappen.

3.3. Methode van aankoop
Onder voorbehoud van de bepalingen van regel 4.2, zijn fractionele weddenschappen van
toepassing op de volgende types weddenschappen: Pick 4 (Jackpot), Pick 6, Place Accumulator,
Trifecta, Quartet, Pick 7, Pick 8, Pick 9 en Soccer 13, tenzij anders aangegeven door de
operator.
De operator moet ervoor zorgen dat het weddenschappensysteem in staat is om:
3.3.1. De waarde te bepalen van de weddenschap door de paardselectie te vermenigvuldigen
(d.w.z het aantal weddenschappen) door de eenheid van wedden voor dat bepaalde type
weddenschap.
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3.3.2. De vergelijking te maken tussen de hoeveelheid ingezet geld met de waarde van de
weddenschap bij de eenheid van wedden zoals in regel 3.3.1 hierboven. Het resulterende
percentage wordt dan toegepast op de eenheid van wedden en afgerond naar de
dichtstbijzijnde cent. Aldus aankomen bij de fractionele waarde van elke aangekochte
wedeenheid, d.w.z. de basiseenheid van wedden.
3.3.3. De vermenigvuldiging te maken van deze basiseenheid van wedden met het aantal
weddenschappen die zijn genomen om de werkelijke kosten van de weddenschap te
bepalen. Dit zal worden afgerond naar de dichtstbijzijnde R0, 10.
3.3.4. Het verschil toe te voegen tussen de werkelijke kosten van de weddenschap en het
betaalde geld (afgerond tot de volgende R0, 10) aan de bruto pool voor dat bepaalde type
weddenschap.
3.3.5. Een wedticket af te printen en naast de weddenschapsgegevens die normaal afgedrukt
worden, het percentage weer te geven van de totale aangekochte weddenschap indien
minder dan 100%. Als de weddenschap meer dan een eenheid is, dan zal het wedticket het
aantal keren dat de weddenschap is gekocht weergeven en wordt een fractie die groter is
dan het hele getal weergegeven als een percentage van de eenheid van wedden.

4. Hoofdstuk 4: Eenheid van wedden & minimum weddenschapslimieten
4.1. Eenheid van wedden
De eenheid voor wedden voor elke pool is R1-00, met uitzondering van: gemengde pools (die
kunnen variëren als gevolg van de geldende wisselkoersen) Soccer 6; Soccer 4; Soccer 2; Rugby
4 en Rugby 2 waarvoor de eenheid van wedden R6-00 bedraagt; de Soccer 10 waarvoor de
eenheid van wedden R2-00 bedraagt; de Soccer 13 waarvoor de eenheid van wedden zal zijn
zoals bepaald door de regels van de gastjurisdictie; de Rugby 1 en Rugby 5 waarvoor de
eenheid van wedden R10-00 bedraagt; en de Sport Cocktail waarvoor de eenheid van wedden
R10 bedraagt. De operator kan van tijd tot tijd de eenheid van wedden van elke pool of
weddenschap herzien.

4.2. Minimum weddenschap
4.2.1. De minimum weddenschap op alle pools kan verschillen van uitbetaling tot uitbetaling en
zal zijn zoals voorgeschreven door de operator en kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.
Een dergelijke minimum weddenschap zal duidelijk in elke uitbetaling worden
weergegeven, en deze voorgeschreven niveaus kunnen van tijd tot tijd door de PLA
worden onderworpen aan herzieningen.
4.2.2. Deze minimum weddenschap zou van toepassing zijn ongeacht of een weddenschap
wordt aanvaard bij de volledige eenheid van wedden of aanvaard bij een fractie van een
eenheid van wedden volgens de termen van deze regels.
4.2.3. Deze minimum weddenschap zal alleen van toepassing zijn op de totale kosten ten
aanzien van de permutatie, volledige combinatie en “floating banker” wedddenschappen.
Voorbeelden hiervan zijn:
4.2.3.1. 600 weddenschapcombinaties aan R0.01 per weddenschap (een fractionele
weddenschap) zal R6-00 kosten en is toegestaan waar het minimum voor de uitbetaling R600 is of 300 weddenschapcombinaties aan R0.01 per weddenschap (een fractionele
weddenschap) zal R3-00 kosten en is toegestaan waar het minimum voor de uitbetaling R300 is;
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4.2.3.2. 60 weddenschapcombinaties aan R0.10 per weddenschap (een fractionele
weddenschap) zal R6-00 kosten en is toegestaan waar het minimum voor de uitbetaling R600 is of 30 weddenschapcombinaties aan R0.10 per weddenschap (een fractionele
weddenschap) zal R3-00 kosten en is toegestaan waar het minimum voor de uitbetaling R300 is;
4.2.3.3. Een “3-horse swinger volledige combinatie” kost R3-00 en zal tweemaal moeten
worden genomen, waar het minimum voor de uitbetaling R6-00 is; en
4.2.3.4. Een “2-horse exacta volledige combinatie” kost R2-00 en zal 3 keer moeten worden
genomen, waar het minimum voor de uitbetaling R6-00 bedraagt.
4.2.4. De minimum weddenschap zal van toepassing zijn op elke genomen Win, Place, Double,
Exacta of Swinger weddenschap. Als er tegelijkertijd meer dan één weddenschap wordt
genomen, zal het minimum gelden voor elke weddenschap.
4.2.5. De minimum enkelvoudig winnend en geplaatst weddenschap, in feite een overwinningsen een plaatsweddenschap op hetzelfde paard, zal R6-00 kosten - met andere woorden
een R3-00 overwinning en een R3-00 plaatsweddenschap, waar het minimum van de
uitbetaling R6-00 is.

5. Hoofdstuk 5: Paardenrennen weddenschappen
5.1. Weddenschap “Winnend”
5.1.1. Doel
Het doel is om de winnaar van een bepaalde ren te selecteren.
5.1.2. Eenheid van weden en minimum weddenschap
Kunnen geraadpleegd worden in Hoofdstuk 4: Eenheid van wedden & minimum
weddenschapslimieten.
5.1.3. Paarden die een stal vormen of aan elkaar gekoppeld worden voor de weddenschappen
Paarden die een stal vormen of aan elkaar gekoppeld worden voor de weddenschappen
zijn niet van toepassing voor deze pool.
5.1.4. Berekening van opbrengst
De opbrengst zal bepaald worden door de netto pool te delen door het aantal
eenheidsweddenschappen op het winnende paard.
5.1.5. Dead-heataankomst
5.1.5.1. In afwijking van het bepaalde in regel 5.1.4, wanneer er 2 of meer dead-heat (ex
aequo) paarden zijn, zal de betaalbare opbrengst als volgt berekend worden:
5.1.5.1.1. De netto pool zal worden verdeeld in zoveel gelijke delen als er dead-heaters
zijn en elk resulterend gedeelte zal dan worden verdeeld door het aantal
eenheidsweddenschappen ingezet op de individuele dead-heaters; of
5.1.5.1.2. In het geval dat er geen winnend ticket is op één van de dead-heaters, zal dat
gedeelte van de netto pool overgedragen worden en behandeld worden
volgens de termen van regel 5.1.6.
5.1.6. Overdracht
In het geval dat er geen ticket op het winnend paard is, zal de netto pool worden
overgedragen en toegevoegd aan een netto winst pool geselecteerd naar eigen
goeddunken van het management van de operator, mits deze overdracht binnen 1 maand
van de oorspronkelijke pool plaatsvindt.
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5.2. Weddenschap “Geplaatst”
5.2.1. Doel
Het doel is om een paard te selecteren dat eerste, tweede, derde of vierde geplaatst is in
een bepaalde ren, onder voorberhoud van de bepalingen van regel 5.2.3.3.
5.2.2. Eenheid van wedden en minimum weddenschap
Kunnen geraadpleegd worden in Hoofdstuk 4: Eenheid van wedden & minimum
weddenschapslimieten.
5.2.3. Weddenschap “Geplaatst”
Wanneer er:
5.2.3.1. 8 tot 15 paarden zijn, zullen de opbrengsten worden betaald ten opzichte van de
eerste, tweede en derde geplaatste paarden;
5.2.3.2. 6 of meer paarden, zullen de opbrengsten worden betaald ten opzichte van de
eerste, tweede, derde en vierde geplaatste paarden; en
5.2.3.3. de operatoren kunnen weddenschappen “geplaatst” aanbieden bij rennen met
minder of meer paarden dan gespecifieerd in regel 5.2.3.1 en 5.2.3.2. Bijvoorbeeld, een
weddenschap “geplaatst” kan worden aangeboden op rennen met 6 of 7 paarden, waar
opbrengsten worden betaald ten opzichte van de eerste en tweede geplaatste paarden of
opbrengsten bieden voor meer dan 4 plaatsen in geselecteerde rennen of evenementen.
5.2.4. Berekening van opbrengst
De netto pool zal worden verdeeld in zo veel gelijke delen als er paarden zijn geplaatst
volgens de termen van regel 5.2.3. De porties zullen respectievelijk worden verdeeld door
het aantal eenheidsweddenschappen op elk van de geplaatste paarden en de aldus
verkregen resultaten zullen de opbrengst zijn verschuldigd onder de bepalingen van regel
5.2.5.
5.2.5. Dead-heataankomst
5.2.5.1. Voor het doel van de berekening van opbrengsten zullen de ex aequo paarden voor
de eerste plaats worden geacht de eerste en tweede plaats te hebben gevuld, ex aequo
paarden voor de tweede plaats, de tweede en derde plaats te hebben gevuld, ex aequo
paarden voor de derde plaats, de derde en vierde plaats te hebben gevuld en ex aequo
paarden voor de vierde plaats, gezamenlijk de vierde plaats te hebben gevuld.
5.2.5.2. Wanneer een dead-heat tussen 2 paarden resulteert in de betaling van meer plaats
opbrengsten dan is voorzien volgens regel 5.2.3, zullen de betaalbare opbrengsten als volgt
worden berekend:
5.2.5.2.1. de netto pool zal in zo veel gelijke delen worden verdeeld, maar voor de deadheat zouden er plaatsen zijn geweest volgens de termen van Regel 5.2.3;
5.2.5.2.2. De opbrengsten op de paarden die niet bij de dead-heat betrokken zijn, zullen
worden berekend zoals bepaald in regel 5.2.4; en
5.2.5.2.3. Het overblijvende gedeelte zal worden verdeeld in twee gelijke delen, die
respectievelijk zullen worden verdeeld door het aantal
eenheidsweddenschappen op elk van de paarden in de dead-heat.
5.2.5.3. Zouden er 3 paarden in een dead-heat zijn, dan zullen de opbrengsten verschuldigd
ten opzichte van de ex aequo paarden berekend worden zoals voorzien in Regel 5.2.5.2,
behalve dat het geld dat beschikbaar is voor de distributie tussen de tickethouders op de ex
aequo paarden verdeeld zal worden in 3 gelijke delen.
5.2.6. Overdracht
In het geval dat er geen ticket is op één van de geplaatste paarden, zal de netto pool
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worden overgedragen en toegevoegd aan een netto pool “geplaatst” die geselecteerd is
naar eigen goeddunken van het management van de operator, mits deze overdracht
binnen 1 maand na de oorspronkelijke pool wordt overgemaakt.

5.3. Weddenschap “Exacta”
5.3.1. Het doel van de Exacta is om 2 paarden te selecteren die in deze volgorde eerste en
tweede eindigen van een ren die op de officiële racekaart als een Exacta ren aangeduid is.
5.3.2. Eenheid van wedden en minimum weddenschap
Kunnen geraadpleegd worden in Hoofdstuk 4: Eenheid van wedden & minimum
weddenschapslimieten.
5.3.3. Paarden die een stal vormen of aan elkaar gekoppeld worden voor de weddenschappen
Paarden die een stal vormen of aan elkaar gekoppeld worden voor de weddenschappen
zijn niet van toepassing voor deze pool.
5.3.4. Berekening van opbrengst
De opbrengst zal worden bepaald door de netto pool te delen door het aantal
eenheidsweddenschappen op de winnende paardencombinaties.
5.3.5. Dead-heataankomst
In afwijking van het bepaalde in regel 5.3.4, wanneer er 2 of meer dead-heat (ex aequo)
paarden zijn, zal de betaalbare opbrengst als volgt berekend worden:
5.3.5.1. De netto pool zal worden verdeeld in zoveel gelijke delen als er mogelijke dead-heat
combinaties zijn en elk resulterend gedeelte zal dan worden verdeeld door het aantal
eenheidsweddenschappen die op deze winnende combinaties werden ingezet. Met dien
verstande dat indien er geen eenheidsweddenschappen op één van de mogelijke winnende
combinaties zijn, dan zal dat gedeelte van de netto pool worden overgedragen en
behandeld volgens de termen van regel 5.3.6.
5.3.6. Overdracht
In het geval dat er geen ticket is op één van de winnende combinaties, dan zal de netto
pool worden overgedragen en toegevoegd aan een netto exacte pool geselecteerd naar
eigen goeddunken van het management van de operator, mits deze overdracht voorzien
wordt binnen 1 maand van de oorspronkelijke pool.

5.4. Weddenschap “Swinger”
5.4.1. Doel
Het doel van de “Swinger” weddenschap is om eender welke 2 paarden te selecteren die
op de eerste 3 plaatsen eindigen, ongeacht de volgorde waarin ze eindigen in een ren die
op de officële racekaart aangeduid is als een Swinger pool ren.
5.4.2. Eenheid van wedden en minimum weddenschap
Kunnen geraadpleegd worden in Hoofdstuk 4: Eenheid van wedden & minimum
weddenschapslimieten.
5.4.3. Paarden die een stal vormen of aan elkaar gekoppeld worden voor de weddenschappen
Paarden die een stal vormen of aan elkaar gekoppeld worden voor de weddenschappen
zijn niet van toepassing voor deze weddenschap.
5.4.4. Berekening van opbrengst
De netto pool zal worden verdeeld in gelijke delen en de delen worden respectievelijk
verdeeld door het aantal eenheidsweddenschappen op elk van de eerste 3 paarden,
namelijk:
5.4.4.1. De eerste en tweede geplaatste paarden of;
5.4.4.2. De eerste en derde geplaatste paarden of;
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5.4.4.3. De tweede en derde geplaatste paarden.
5.4.5. Dead-heataankomst
5.4.5.1. Voor het doel van de berekening van de opbrengsten in geval van een deadheataankomst:
5.4.5.1.1. Tussen 2 paarden voor de eerste plaats, zullen ze worden geacht de eerste en
tweede plaats te hebben bekleed;
5.4.5.1.2. Tussen 3 paarden voor de eerste plaats, zullen ze worden geacht de eerste,
tweede en derde plaats te hebben bekleed;
5.4.5.1.3. Tussen 2 paarden voor de tweede plaats, zullen ze worden geacht de tweede
en derde plaats te hebben bekleed.
5.4.5.2. Wanneer 3 paarden ex aequo aankomen voor de tweede plaats, zullen de winnende
combinaties het eerste paard zijn in combinatie met één van de ex aequo paarden en een
combinatie van eender welke 2 van de ex aequo paarden.
5.4.5.3. Wanneer 2 of meer paarden ex aequo aankomen voor de derde plaats, zullen de
winnende combinaties het eerste paard zijn in combinatie met het tweede paard, het eerste
paard in combinatie met eender welke van de ex aequo paarden en het tweede paard
gekoppeld met eender welke van de ex aequo paarden.
5.4.5.4. In afwijking van de bepalingen in regel 5.4.4, zullen wanneer regel 5.4.5.2 van
toepassing is, de opbrengsten berekend worden door de netto pool te delen in zoveel delen
als er winnende combinaties zijn en deze delen respectievelijk door het aantal
eenheidsweddenschappen op elke dergelijke combinatie.
5.4.5.5. In afwijking van de bepalingen in regel 5.4.4, zullen wanneer regel 5.4.5.3 van
toepassing is, de opbrengsten op volgende manier berekend worden:
5.4.5.5.1. Een derde van de netto pool zal verdeeld worden door het aantal
eenheidsweddenschppan op de eerste en tweede geplaatste paarden; en
5.4.5.5.2. Het saldo van de netto pool zal verdeeld worden in zoveel delen als er
winnende combinaties zijn en deze delen respectievelijk door het aantal
eenheidswedddenschappen op dergelijke combinatie.
5.4.6. Vermindering van het aantal paarden
5.4.6.1. In het geval dat voor een bepaalde Swinger pool ren, het aantal paarden wordt
verminderd naar slechts 4 of 5 paarden, zullen de opbrengsten enkel betaald worden ten
opzichte van de paarden die EERSTE en TWEEDE geplaats waren, ongeacht de volgorde
waarin ze zijn geëindigd.
5.4.6.2. In het geval dat voor een bepaalde Swinger pool ren, het aantal paarden wordt
verminderd naar minder dan 4 paarden, zal de Swinger pool afgelast worden en
terugbetaald aan de klanten.
5.4.7. Overdracht
In het geval dat er geen ticket is gespeeld op de winende combinaties, zal de netto pool
overgedragen worden en toegevoegd aan de netto Swinger pool geslecteerd naar eigen
goeddunken van het management van de operator, mits deze overdracht binnen één
maand van de oorspronkelijke pool wordt gemaakt.

5.5. Weddenschap “Double”
5.5.1. Doel
Het doel van de “Double” is het selecteren van het eerste paard in elk van de rennen en zal
van kracht zijn over elke 2 rennen aangeduid als “Double pool” rennen op de racekaart.
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5.5.2. Eenheid van wedden en minimum weddenschap
Kunnen geraadpleegd worden in Hoofdstuk 4: Eenheid van wedden & minimum
weddenschapslimieten.
5.5.3. Paarden die een stal vormen of aan elkaar gekoppeld worden voor de weddenschappen
Paarden die een stal vormen of aan elkaar gekoppeld worden voor de weddenschappen
zijn niet van toepassing voor deze pool.
5.5.4. Berekening van opbrengst
De opbrengst zal berekend worden door de netto pool te delen door het aantal
eenheidsweddenschappen op de winnende combinaties.
5.5.5. Dead-heataankomst
In het geval dat er 2 of meer paarden ex aequo zijn voor de eerste plaats in één van beide
rennen, zal de netto pool worden verdeeld in zoveel delen als er ex aequo paarden zijn en
deze delen zullen respectievelijk door het aantal eenheidsweddenschappen die eender
welk ex aequo paard selecteren in combinatie met het paard dat eerst is geplaatst in de
andere ren. Met dien verstande dat als geen enkel ex aequo paard geselecteerd is in
combinatie met het winnende paard in de andere ren, dat gedeelte van de netto pool
wordt overgedragen en behandeld volgens de bepalingen van regel 5.5.8.
5.5.6. Afgelaste of geannuleerde rennen
Wanneer voor om het even welke reden de eerste ren van de “Double” afgelast of
geannuleerd wordt, zal de pool terugbetaald worden en in het geval de tweede ren
geannuleerd wordt na de voltooiing van de eerste ren, zal de netto pool verdeeld worden
aan:
5.5.6.1. Tickethouders waarvan het ticket het nummer draagt van de winnaar van de eerste
ren; en
5.5.6.2. In geval van een dead-heat voor de eerste plaats, zal de netto pool in zoveel delen
verdeeld worden als er ex aequo paarden zijn en elk deel zal verdeeld worden onder de
tickethouders met respectievelijk één van de nummers van de ex aequo paarden.
5.5.7. Schrappingen
5.5.7.1. Wanneer een paard uit de eerste ren van een “Double” of uit de tweede ren van
een “Double” voordat de eerste ren gehouden wordt, wordt teruggetrokken, zal het paard
beschouwd worden als geschrapt en de houder van een ticket waarop dit paard
geselecteerd is, zal een terugbetaling ontvangen voor alle combinaties die door het
schrappen getroffen worden.
5.5.7.2. Wanneer een paard uit de tweede ren van een “Double” wordt teruggetrokken
nadat de eerste ren al beslist is, zal het paard worden beschouwd als geschrapt en zal het
vervangen worden door de Tote favoriet enkel op “Double” ticketten met het nummer van
de winnaar van de eerste ren en het nummer van het geschrapte paard uit de tweede ren.
5.5.7.3. In het geval gezamenlijke totalisator favorieten zijn verklaard in een bepaalde ren,
zal een geschrapt paard, dat vervangen moet worden door de totalisator favoriet volgens de
bepalingen van regel 5.5.7.2, vervangen worden door de gezamenlijke totalisator favoriet,
die het hoogste geplaatst is in de volgorde van het beëindigen van die ren.
5.5.7.4. In het geval de gezamenlijke favorieten ex aequo eindigen op de eerste plaats, zal
een geschrapt paard, dat vervangen moet worden volgens de bepalingen van regel 5.5.7.2
door de de gezamenlijke totalisator favoriet met het lagere nummer op de racekaart.
5.5.8. Overdracht
In het geval dat er geen ticket is gespeeld op één van de winende combinaties, zal de netto
pool overgedragen worden en toegevoegd aan de netto “Double” pool geslecteerd naar
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eigen goeddunken van het management van de operator, mits deze overdracht binnen
één maand van de oorspronkelijke pool wordt gemaakt.

5.6. Weddenschap “Trifecta”
5.6.1. Doel
Het doel van de “Trifecta” is om 3 paarden te selecteren die eerste, tweede en derde
eindigen van een ren in deze volgorde in een ren die aangeduid is als een Trifecta ren op
de racekaart en zal van kracht zijn in het geval er 3 of meer paarden zijn.
5.6.2. Eenheid van wedden en minimum weddenschap
Kunnen geraadpleegd worden in Hoofdstuk 4: Eenheid van wedden & minimum
weddenschapslimieten.
5.6.3. Paarden die een stal vormen of aan elkaar gekoppeld worden voor de weddenschappen
Paarden die een stal vormen of aan elkaar gekoppeld worden voor de weddenschappen
zijn niet van toepassing voor deze pool.
5.6.4. Types van invoer
Er zijn 5 mogelijkheden/types om in te voeren, namelijk:
5.6.4.1. Het “unieke” invoeren waarbij slechts 3 paarden moeten geselecteerd worden en in
deze exacte selectievolgorde moeten eindigen;
5.6.4.2. Het “volledige combinatie” invoeren waarbij 3 of meer paarden kunnen
geselecteerd worden en in de eerste 3 posities moeten eindigen, onafhankelijk van de
selectievolgorde;
5.6.4.3. Het “Single Floating Banker” invoeren waarbij 1 paard moet geselecteerd worden
dat ofwel eerste, tweede of derde moet eindigen met 3 of meer paarden geselecteerd voor
het opvullen van de overige 2 plaatsen;
5.6.4.4. Het “Double Floating Banker” invoeren waarbij 2 paarden moeten geselecteerd
worden om op om het even welk van de eerste 3 plaatsen te eindigen met een selectie van
2 of meer paarden voor de overige plaats; en
5.6.4.5. Het “Meervoudig” invoeren waarbij 1 of meer paarden geselecteerd worden voor
elke van de eerste 3 posities.
5.6.5. Berekening van opbrengst
5.6.5.1. De opbrengst zal bepaald worden door de netto pool te delen door het totaal aantal
eenheiden en fractionele weddenschappen op de winnende combinatie(s).
5.6.5.2. In het geval dat er geen volledig winnende eenheidsweddenschap zijn voor de
Trifecta pool, en tegelijkertijd, de som van de percentages van alle aangekochte
weddenschappen van alle fractionele winnaars minder is dan 100% van de eenheid van
wedden, dan zal de opbrengst wordeen bepaald voor een volledig eenheid van wedden en
het saldo van de opbrengst, d.w.z. niet toegewezen aan de fractionele winnaars, en zal
ofwel worden overgedragen volgens de bepalingen van regel 5.6.9 of verdeeld worden
volgens de bepalingen van regel 5.6.6.2.
5.6.6. Dead-heataankomst
5.6.6.1. In afwijking van de bepalingen van regel 5.6.5, zal wanneer er 2 of meer ex aequo
paarden zijn, de betaalbare opbrengst berekend worden op de volgende manier:
5.6.6.2. In geval van een dead-heat die resulteerd in meer dan één winnende combinatie,
zal de netto pool in zoveel gelijk delen verdeeld worden als er winnende combinaties zijn en
elk dergelijk deel zal dan worden verdeeld door het aantal eenheidsweddenschappen op elk
van de combinaties.
5.6.6.3. In geval van een dead-heat voor de eerste plaats tussen 2 paarden, zullen ze
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worden geacht eerst en tweede, tweede en eerste te hebben gelopen. Er zullen dus 2
winnende combinaties zijn. Zijn er 3 of meer paarden ex aequo voor de eerste plaats, zullen
er zoveel winnende combinaties zijn als er mogelijke combinaties zijn.
5.6.6.4. In geval van een ex aequo voor de tweede plaats tussen 2 paarden, zullen ze
worden geacht tweede en derde, derde en tweede te hebben gelopen. Er zullen dus 2
winnende combinaties zijn. Zijn er 3 of meer paarden dead-heat voor de tweede plaats,
zullen er zoveel winnende combinaties zijn als er mogelijke combinaties zijn.
5.6.6.5. In het geval van 2 of meer ex aequo paarden voor de derde plaats, zullen er zoveel
winnende combinaties zijn als er ex aequo paarden zijn.
5.6.6.6. Indien er geen eenheidsweddenschappen zijn op één of meer van de winnende
combinaties, zoals bepaald in regel 5.6.6.1, dan zal dat deel van de netto pool worden
overgedragen en behandeld volgens de bepalingen van regel 5.6.9.
5.6.7. Minder dan 3 paarden lopen de ren uit
In het geval 3 of meer paarden beginnen aan de ren en minder dan 3 paarden om het even
welke reden de ren eindigen, zal er een opbrengst op de eerste en tweede geplaatste
paarden worden aangegeven met het veld als de derde plaats, of als er maar één paard
eindigt, zal er een opbrengst op dat paard verklaard worden met het veld voor de tweede
plaats en het veld voor de derde plaats.
5.6.8. Terugbetalingen
5.6.8.1. In het geval dat een geselecteerd paard wordt geschrapt, zal er een terugbetaling
worden gedaan van het ingezette geld dat betrekking heeft op dat paard.
5.6.8.2. In het geval dat een Trifecta pool ren wordt geannuleerd of afgelast, om welke
reden dan ook, zal er een volledige terugbetaling worden gedaan.
5.6.9. Overdracht
In het geval dat er geen ticket op geen enkel van de winnende combinaties bestaat, zal de
netto pool worden overgedragen en toegevoegd aan een netto trifecta pool geselecteerd
naar eigen goeddunken van het management van de operator, mits deze overdracht
binnen één maand van de oorspronkelijke pool wordt gemaakt.

5.7. Weddenschap “Quartet”
5.7.1. Doel
Het doel van de Quartet is om 4 paarden te selecteren die eerste, tweede en derde, en
vierde eindigen in die volgorde, in een ren die in de officiële racekaart wordt aangeduid als
een Quartet Pool race en zal van kracht zijn wanneer er 4 of meer paarden zijn die de ren
lopen.
5.7.2. Eenheid van wedden en minimum weddenschap
Kunnen geraadpleegd worden in Hoofdstuk 4: Eenheid van wedden & minimum
weddenschapslimieten.
5.7.3. Paarden die een stal vormen of aan elkaar gekoppeld worden voor de weddenschappen
Paarden die een stal vormen of aan elkaar gekoppeld worden voor de weddenschappen
zijn niet van toepassing voor deze pool.
5.7.4. Types van invoer
Er zijn 6 mogelijkheden/types om in te voeren, namelijk:
5.7.4.1. Het “unieke” invoeren waarbij slechts 4 paarden moeten geselecteerd worden en in
deze exacte selectievolgorde moeten eindigen;
5.7.4.2. Het “volledige combinatie” invoeren waarbij 4 of meer paarden kunnen
geselecteerd worden en in de eerste 4 posities moeten eindigen, onafhankelijk van de
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selectievolgorde;
5.7.4.3. Het “Single Floating Banker” invoeren waarbij 1 paard moet geselecteerd worden
dat ofwel eerste, tweede of derde of vierde moet eindigen met 4 of meer paarden
geselecteerd voor het opvullen van de overige 3 plaatsen;
5.7.4.4. Het “Double Floating Banker” invoeren waarbij 2 paarden moeten geselecteerd
worden om op om het even welk van de eerste 2 plaatsen te eindigen van 4 met een
selectie van 2 of meer paarden voor de overige plaats;
5.7.4.5. Het “Triple Floating Banker” invoeren waarbij 3 paarden moeten geslecteerd
worden om op om het even welk van de eerste 3 plaatsen te eindigen van 4 met een
selectie van 2 of meer paarden voor de overige plaats; en
5.7.4.6. Het “Meervoudig” invoeren waarbij 1 of meer paarden geselecteerd worden voor
elke van de eerste 4 posities.
5.7.5. Berekening van opbrengst
5.7.5.1. De opbrengst zal worden bepaald door de netto pool te delen door het totaal aantal
eenheden en fractionele eenheidsweddenschappen op de winnende combinatie(s).
5.7.5.2. In geval dat dat er geen volledige winnende eenheden van wedden op een Quartet
pool zijn, en tegelijkertijd, is de som van het percentage van de weddenschappen van alle
fractionele winnaars gekocht voor minder dan 100% van de eenheden van wedden dan zal
de opbrengst worden bepaald voor een volledige eenheid van wedden en het saldo van de
opbrengst, d.w.z. niet toegewezen aan de fractionele winnaars, zal worden overgedragen
volgens de bepalingen van regel 5.7.9 of verdeeld volgens de bepalingen van regel 5.7.6.
5.7.6. Dead-heataankomst
In afwijking van de bepalingen van regel 5.7.5, zal de betaalbare opbrengst als volgt
berekkend worden wanneer er 2 of meer ex aequo paarden zijn:
5.7.6.1. In het geval van een dead-heat die resulteert in meer dan één winnende
combinatie, zal de netto pool worden verdeeld in zoveel gelijke delen als er winnende
combinaties zijn en elk deel wordt dan verdeeld door het aantal eenheidsweddenschappen
op elk van de combinaties.
5.7.6.2. In het geval van een dead-heat voor de eerste plaats tussen 2 paarden, zullen ze
worden geacht eerst en tweede, tweede en eerste te hebben gelopen. Er zullen dus 2
winnende combinaties zijn. Zijn er drie of meer paarden ex aequo voor de eerste plaats,
zullen er zoveel winnende combinaties zijn als er mogelijke combinaties zijn.
5.7.6.3. In het geval van een dead-heat voor de tweede plaats tussen 2 paarden, zullen ze
worden geacht tweede en derde, derde en tweede te hebben gelopen. Er zullen dus 2
winnende combinaties zijn. Zouden er drie of meer paarden ex aqueo zijn voor de tweede
plaats dan zullen er zoveel winnende combinaties zijn als er mogelijke combinaties zijn.
5.7.6.4. In het geval van 2 of meerdere paarden die ex aequo zijn voor de derde plaats
worden ze geacht derde en vierde, vierde en derde te hebben gelopen. Er zullen dus 2
winnende combinaties zijn. Zouden er drie of meer paarden ex aequo zijn voor de derde
plaats dan zullen er zoveel winnende combinaties zijn als er mogelijke combinaties zijn.
5.7.6.5. In het geval van 2 of meerdere paarden die ex aequo zijn voor de vierde plaats dan
zullen er zoveel winnende combinaties zijn als er ex aequo paarden zijn.
5.7.6.6. Zouden er geen eenheidsweddenschappen op één of meer van de winnende
combinaties zijn, zoals bepaald onder regel 5.7.6.1, dan zal dat deel van de netto pool
worden overgedragen en behandeld volgens de termen van regel 5.7.9.
5.7.7. Minder dan 4 paarden lopen de ren
In het geval van 4 of meerdere paarden die aan een ren beginnen en minder dan 4
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paarden die de ren beëindigen, om welke reden dan ook, zal er een opbrengst worden
verklaard op de geplaatste paarden die de ren hebben beëindigd met het veld in de
andere ongevulde positie(s).
5.7.8. Terugbetalingen
5.7.8.1. In het geval dat een geselecteerd paard wordt geschrapt, zal er een terugbetaling
worden gedaan van het ingezette geld dat betrekking heeft op dat paard.
5.7.8.2. In het geval dat een Quartet pool ren wordt geannuleerd of afgelast, om welke
reden dan ook, zal er een volledige terugbetaling worden gedaan.
5.7.9. Overdracht
In het geval dat er geen ticket op de winnende combinaties bestaat, zal de netto pool
worden overgedragen en toegevoegd aan een netto quartet pool geselecteerd naar eigen
goeddunken van het management van de operator, mits deze overdracht binnen één
maand van de oorspronkelijke pool wordt gemaakt.
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Deel 7 : Weddenschappen op de Belgische rennen georganiseerd door
NV Belgische PMU
Dit type van weddenschap wordt exclusief geregeld door de regels die deel uitmaken van Deel 1 en Deel
7 van het 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 door de NV Belgische PMU zoals ze van
toepassing zijn, met uitsluiting van elke andere regel, op het Belgische grondgebied voor de
weddenschappen die uitgaan van WFA.
In het hierna volgend reglement en zijn bijlagen, wordt de NV Belgische PMU wordt aangeduid met de
afkorting PMU.
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1. Hoofstuk 1: Definities
Benevens de in de volgende hoofdstukken bepaalde gevallen van terugbetaling, worden de
weddenschappen volledig terugbetaald wanneer om een of andere reden de ren definitief wordt
geannuleerd of aanleiding geeft tot een niet vooraf geplande splitsing. Voor PMU kan daarna geen
enkele wijziging in aanmerking genomen worden. Toch kan PMU of WFA 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.

2. Hoofstuk 2: Registratie van weddenschappen
Artikel 1: Nummering
Het officiële koersprogramma en de officiële lijst met vertrekkers 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 men 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

Artikel 2
Als de officiële lijst 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, zal PMU overgaan
tot terugbetaling of opschorting van de registratie van alle of een deel van de weddenschappen.

Artikel 3
Het officiële programma van de renbaan en de officiële lijst 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. Unitaire weddenschappen, in
gecombineerde of veld formules, die de aanduiding door de wedder van één of meerdere niet
vertrekkend verklaarde paarden bevatten, worden op het moment van de presentatie van de
weddenschap niet voor registratie aanvaard.

Artikel 4
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
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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 5
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. Alle winnende weddenschappen worden uitbetaald op basis van de
aldus berekende opbrengsten. Verliezende weddenschappen worden niet terugbetaald.

Artikel 6
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 brutoopbrengsten bepaald door de verdeling van de gecentraliseerde inzetten. Het effectieve tarief dat op
elke wedwijze wordt toegepast, tussen 10% van 35%, wordt uiterlijk bij aanvang van de registratie van
de betrokken weddenschap aan de wedders meegedeeld.
De berekening van de opbrengsten wordt naar de lagere tien eurocent afgerond. 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.

Artikel 7
Wanneer, bij een bepaalde wedwijze, na toepassing van de regels in artikel 6 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, behoudens toeslag door
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aftrek van het brutoproduct van de weddenschappen, de overeenkomstige weddenschappen
terugbetalen.

Artikel 8
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 berekeningen 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 9
Combinaties
• Combinatie “in lijn”, de paarden worden achter elkaar aangeduid in de voorkeurvolgorde van de
wedder.
• Combinatie “met veld” (Tiercé 3 X max)
1. Het gebruik van een schuine streep / om het of de “basis”paarden die links van de / staan te
scheiden van de “veld” paarden die rechts worden aangeduid: in een dergelijke combinatie
wordt de plaats van dit of deze paarden in elke gewone weddenschap aangeduid door
middel van een kruisje (X) waarvan het aantal kan variëren tussen 1 en 3 voor de Tiercé.
Voor de Tiercé moet de basis minimum 3 elementen bevatten (paarden of X-en).
Voor elke combinatie moeten het aantal in de basis aangeduide paarden van die aard zijn
dat het aantal resterende “veld”paarden gelijk of groter is dan het aantal aangeduide X - en.
2. Het gebruik van “omcirkelden” voor de aanduiding van de “basis”paarden. Op de tiercé is
het aantal omcirkelde paarden beperkt tot maximum 2. Een combinatie “met veld” zoals
beschreven in punt 1 kan basispaarden of omcirkelde kruisjes bevatten.
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)
AR (aller-retour)
Als een combinatie in AR wordt ingezet, wordt elk van de unitaire weddenschappen in de twee
richtingen in aanmerking genomen.
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TIBNV
Een “veld”combinatie ingezet in TIBNV (terugbetaling indien basis niet vertrekkend) wordt terugbetaald
als zij een basispaard bevat dat niet vertrekkend wordt verklaard, als de basispaarden “omcirkeld” zijn,
of indien de lengte van de basis 2 is voor de Koppel weddenschap, 3 voor de Tiercé weddenschap.

Artikel 10
De basisinzetten van de weddenschappen zijn de volgende:
Weddenschap
“Winnend”
“Geplaatst”
“Show”
“Koppel”
“Trio”
“Trio Orde”
“2/4”
“Multi”
“V5”

Basisinzet [€]
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

Hogere inzetten zijn toegelaten per stap van 5 Eurocent.

3. Hoofstuk 3: “Enkelvoudige” weddenschappen
Artikel 1: “Enkelvoudige” weddenschappen
Een “enkelvoudige” weddenschap bestaat uit het aanduiden van een paard dat gekozen wordt uit de
paarden die aan een wedstrijd deelnemen.
•
•
•

de weddenschappen “winnend” worden geregistreerd op alle rennen met minstens twee
vertrekkende paarden.
de weddenschappen “geplaatst” worden geregistreerd op alle rennen met meer dan drie
vertrekkende paarden.
de weddenschappen “show” worden geregistreerd op alle rennen met meer dan drie
vertrekkende paarden.

Artikel 2
Een weddenschap “winnend” geeft aanleiding tot betaling van een opbrengst “winnend” als het
aangeduide paard de eerste plaats inneemt in de race, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel
3.
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.
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Een weddenschap “show” geeft aanleiding tot betaling van een opbrengst “show” als het aangeduide
paard de tweede plaats inneemt in de race

Artikel 3: “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”.
de weddenschappen “show” die afgesloten zijn op alle paarden die op de tweede plaats
geklasseerd zijn, hebben recht op een opbrengst “show”.

Artikel 4: 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 5: 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.
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 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 de opbrengst “show”
Het verdeelbare totaalbedrag wordt in verhouding tot het aantal inzetten op het als tweede
geklasseerde paard verdeeld.
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
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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.
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 brutoopbrengsten 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 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 brutoopbrengsten 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
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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.
d) Berekening van de opbrengsten “show”
Als meerdere paarden als tweede 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 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
als tweede geklasseerde paarden.

Artikel 6: 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) Alle weddenschappen “Geplaatst” worden terugbetaald als er minder dan vier paarden aan de
ren deelnemen.
3) Alle weddenschappen “winnend” en “geplaatst” worden terugbetaald als er geen enkel paard
bij de finish van de ren is geklasseerd.
4) 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.

4. Hoofstuk 4: “Koppel” weddenschappen
Artikel 1: “Koppel” weddenschap
Voor bepaalde wedstrijden op het officiële programma kunnen zogenaamde “Koppel Winnend” of
“Koppel Geplaatst” weddenschappen worden georganiseerd.
Bij een weddenschap “koppel winnend” of “Koppel geplaatst” weddenschap worden twee paarden van
eenzelfde ren aangeduid en wordt de wedwijze “koppel winnend” of “Koppel geplaatst” gespecificeerd.
Een “koppel winnend” 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 “Koppel WInnend ORDE” dat wedders de eerste twee
paarden van de ren in de juiste volgorde van aankomst moeten aanduiden.
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 “Koppel
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geplaatst” 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 2: “Dead heat”
In geval van een “dead heat” finish zijn de volgende combinaties betaalbaar:
1) Weddenschap “Koppel winnend”:
a) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden die op de eerste plaats geklasseerd zijn,
zijn de betaalbare combinaties “koppel winnend” 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
“koppel winnend” 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 “koppel
winnend” 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.
d) Onderlinge combinaties van “dead heat” op de tweede plaats geklasseerde paarden geven geen
aanleiding tot uitbetaling van een “koppel winnend” opbrengst.
2) Weddenschap “Koppel geplaatst”
In het geval van “dead heat” van drie of meer paarden op de eerste plaats zijn de betaalbare “Koppel
geplaatst” combinaties alle twee per twee combinaties van de als eerste geklasseerde paarden.
1) 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 “Koppel
geplaatst” 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 “Koppel geplaatst” opbrengst.
2) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de tweede plaats zijn de betaalbare
“Koppel geplaatst” 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.
3) In het geval van “dead heat” van twee of meer paarden op de derde plaats zijn de betaalbare
combinaties “Koppel geplaatst” 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 “Koppel geplaatst” opbrengst.
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Artikel 3: Niet vertrekkende paarden
a) Koppel “winnend” of “geplaatst” combinaties waarin de twee paarden niet vertrekkers zijn,
worden terugbetaald.
b) Als een “Koppel winnend” combinatie een niet vertrekkend paard bevat en één van de als eerste
geklasseerde paarden aan de finish van de ren, wordt de “winnend” opbrengst uitbetaald.
c) Als een “Koppel geplaatst” 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 de “geplaatst” opbrengst uitbetaald.
d) De bepalingen b) en c) hierboven zijn echter niet van toepassing op de formule “totaal veld”
voorzien waarvan de basispaarden niet vertrekkende paarden zijn. In dat geval worden de
overeenkomstige formules terugbetaald.

Artikel 4: Berekening van de opbrengsten
Bij elke wedwijze “Koppel winnend” of “Koppel geplaatst” 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” of “geplaatst” worden behandeld, verkrijgt met in toepassing van de
bepalingen van artikel 3 en artikel 4, paragraaf 3 hieronder het verdeelbare totaalbedrag. De berekening
van de bruto-opbrengsten gebeurt als volgt:
1) Weddenschap “Koppel winnend”
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 “Koppel geplaatst”
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”.
a) 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.
b) “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 “Koppel
geplaatst” combinaties zijn die verschillen door de paarden waaruit ze bestaan. Elk van deze
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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, 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.

Artikel 5: Formules
De wedders kunnen hun weddenschap registreren in “koppel winnend” of in “Koppel geplaatst”. 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.
1) Gecombineerde formules:
De gecombineerde formules omvatten alle “koppel” weddenschappen waarbij een aantal paarden
die de wedder selecteerde, twee per twee onderling gecombineerd worden.
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a) In geval van een “koppel” weddenschap, hetzij “winnend” zonder vastgelegde volgorde van
aankomst, hetzij “geplaatst” en als de wedder K paarden selecteert, omvat zijn formule: K x (K1)/2 “koppel” weddenschap, hetzij “winnend”, hetzij “geplaatst”
b) In geval van een weddenschap “koppel winnend” 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)/2 weddenschappen “Koppel winnend orde”. 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 “Koppel winnend orde”.
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 “koppel winnend” 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 “koppel winnend ” 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, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met
paarden die op het moment van de registratie van de weddenschap niet vertrekkend werden
verklaard.

Artikel 6: Bijzondere gevallen
1. Alle “koppel winnend” en “Koppel geplaatst” weddenschappen worden terugbetaald als er bij de
finish minder dan twee paarden geklasseerd zijn.
2. Weddenschap “koppel winnend”:
a) Normale finish zonder “dead heat”:
Als het om een ren met of zonder vastgelegde volgorde van aankomst gaat en er geen enkele
inzet op de betaalbare combinatie is, wordt het verdeelbare totaalbedrag overgedragen naar
een andere ren.
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 overgedragen naar een andere ren.
b. Bij de “dead heat” finish van drie of meer paarden op de eerste plaats worden alle
overeenkomstige “koppel winnend” weddenschappen terugbetaald, met inbegrip van
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die met een niet vertrekkend paard bedoeld in artikel 3. 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.
3. Weddenschap “Koppel geplaatst” met of zonder “dead heat”
Als er geen enkele inzet is op één van de “Koppel geplaatst” combinaties wordt de te verdelen winst
die bij deze combinatie hoort overgedragen naar een andere ren.

5. Hoofstuk 5: “Trio” weddenschappen
Artikel 1: “Trio” weddenschap
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 2 tot 5 hieronder worden opgesomd, zijn ze
onderworpen aan de bepalingen van de artikels in hoofdstuk 7 artikels 1 en 2 tot 7 hieronder, 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.

Artikel 2: “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 3: Niet-vertrekkers
a)

De combinaties “Trio” waarvan de drie paarden niet aan de ren hebben deelgenomen, worden
terugbetaald.
b) Als een “Trio” combinatie twee niet vertrekkende paarden bevat van de drie aangeduide paarden,
wordt de weddenschap behandeld als een weddenschap “winnend” op het derde paard.
c) Als een “Trio” combinatie een niet vertrekkend paard bevat onder de drie aangeduide paarden
wordt de overeenkomstige weddenschap behandeld als een “Koppel” op de twee paarden die aan
de ren hebben deelgenomen, onder voorbehoud dat deze twee paarden de eerste twee plaatsen
van de wedstrijd innemen ongeacht de volgorde van aankomst.
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d) De regels voor behandeling in de paragrafen b) en c) hierboven zijn echter niet van toepassing op de
formule “totaal veld” waarvan alle basispaarden niet vertrekkende paarden zijn. In dat geval worden
de overeenkomstige formules terugbetaald.

Artikel 4: 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 als” winnend” en als “winnend koppel” weddenschappen zijn behandeld, 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 4: 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)
6 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠
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)
2 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠
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Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van een basispaard”:
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1)
2 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠
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 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.

Artikel 5: 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 massa overgedragen naar een andere ren.
b) De weddenschappen “Trio” worden terugbetaald wanneer, na aftrek van de wettelijke afhouding,
de verdeling aan de winnende wedders slechts een som toekent die lager ligt dan de minimum
basisinzet.

6. Hoofstuk 6: “Trio orde” weddenschappen
Artikel 1: “Trio orde” weddenschap
Voor sommige wedstrijden van het officiële programma kunnen zogenaamde “Trio Orde”
weddenschappen worden georganiseerd.
Bij een “Trio orde” 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 orde” weddenschap is betaalbaar als de drie gekozen paarden de eerste drie plaatsen van de
wedstrijd innemen, 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 2: “Dead Heat”
In geval van een “dead heat” finish zijn dit de betaalbare verwisselingen:
a) 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 orde” 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 orde”
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 orde” weddenschap die van combinaties waarin het als eerste
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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 orde” 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.

Artikel 3: Niet vertrekkende paarden
e) De combinaties “Trio orde” waarvan de drie paarden niet aan de ren hebben deelgenomen, worden
terugbetaald.
f) Als een “Trio orde” combinatie twee niet vertrekkende paarden bevat van de drie aangeduide
paarden, wordt de weddenschap behandeld als een weddenschap “winnend” op het derde paard.
g) Als een “Trio orde” combinatie een niet vertrekkend paard bevat onder de drie aangeduide paarden
wordt de overeenkomstige weddenschap behandeld als een “Koppel orde” op de twee paarden die
aan de ren hebben deelgenomen, 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.
h) De regels voor behandeling in de paragrafen b) en c) hierboven zijn echter niet van toepassing op de
formule “totaal veld” waarvan alle basispaarden niet vertrekkende paarden zijn. In dat geval worden
de overeenkomstige formules terugbetaald.

Artikel 4: 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 “Koppel orde” behandelde weddenschappen, verkrijgt men
in toepassing van artikels 3 en 7 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
verwisseling verdeeld.
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 5: Opbrengsten Niet vertrekkende paarden
a) In rennen met één of meer niet vertrekkende paarden is de 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 3 hierboven gelijk aan de “koppel
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orde ” opbrengst van de twee dezelfde paarden, onder voorbehoud van de bepalingen van de
paragrafen b) en e) hieronder.
b) De 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 3 hierboven, is gelijk aan de “winnend” opbrengst van dit paard.

Artikel 6: Formules
Wedders kunnen hun “Trio orde” 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
orde” weddenschappen waarbij drie per drie een bepaald aantal, door de wedder geselecteerde
paarden onderling worden gecombineerd.
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)
6 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑎𝑛𝑔𝑒𝑑𝑢𝑖𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒𝑛
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 orde” 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 orde” 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 orde”
weddenschappen in volledige formule en P “Trio orde” 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 orde” weddenschappen waarbij een basispaard dat de wedder aanduidde,
gecombineerd wordt met alle andere, officieel vertrekkend verklaarde paarden, twee per twee
genomen.
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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 orde” 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 verklaarde paarden van het officiële renprogramma en de officiële lijst van vertrekkers
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 7: Bijzondere gevallen
1) Alle “Trio orde” weddenschappen, inclusief die bedoeld in artikel 3 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 orde” weddenschap functioneert geen inzetten zijn op de
verwisseling van de eerste drie paarden die in de juiste volgorde van aankomst zijn aangeduid wordt
deze overgedragen naar een andere ren.
3) “Dead heat” finish
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 overgedragen naar een andere ren.

7. Hoofstuk 7: "Tiercé" weddenschappen
Artikel 1: Tiercé weddenschap
Bij bepaalde wedstrijden van het officiële programma kunnen “tiercé” weddenschappen 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
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verstaan als het geheel van de zes mogelijke verwisselingen van drie paarden. Bij een normale finish
komt één van deze 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 3 en 7. 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 2: “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 3: Niet vertrekkende paarden
a) De combinaties “tiercé” waarvan de drie paarden niet aan de ren hebben deelgenomen, worden
terugbetaald.
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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. Als een
“tiercé” combinatie een niet vertrekkend paard bevat onder de drie aangeduide paarden, wordt de
overeenkomstige weddenschap behandeld als een “koppel winnend” weddenschap op de twee
paarden die aan de ren hebben deelgenomen.
c) De behandelingsregels in de paragrafen b) en c) hierboven zijn echter niet van toepassing op de
formule totaal veld waarvan alle basispaarden niet vertrekkende paarden zijn. In dat geval worden
de overeenkomstige formules terugbetaald.

Artikel 4: 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 “Koppel winnend” weddenschap behandeld zijn, bekomt men
in toepassing van het artikel 3 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 5 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 bruto-opbrengsten 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 brutoopbrengsten voor elk van de betaalbare combinaties, onder voorbehoud van de bepalingen
van artikel 5 hieronder.
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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 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 5 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 5 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 hoofdstuk 2 artikel 6 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 hoofdstuk 2 artikel 7 toegepast.
b) In het geval bedoeld in paragraaf a) hierboven gelden de bepalingen van artikel 5 hieronder niet.

Artikel 5: 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 4 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 nettoopbrengst die betaald wordt voor de verwisseling in de juiste volgorde is dan gelijk aan vijf maal de
netto-basisopbrengst die betaald wordt voor de verwisselingen van dezelfde drie paarden in een
onjuiste volgorde.
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b) Bij een “dead heat” finish voorzien in paragraaf 2.d) van artikel 4 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 4
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 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 4 hierboven moet de
netto-opbrengst 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 4
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 nettobasisopbrengst die betaald wordt voor de verwisseling van dezelfde drie paarden in een onjuiste
volgorde.

Artikel 6: 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)
6 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠
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 (−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
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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 (N2) 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.
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.
Als de weddenschappen echter aangegaan zijn in een registratiepost die aangesloten is op het centrale,
in real time werkende systeem 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 vertrekkend verklaard zijn, waarbij in voorkomend geval op het moment
dat de weddenschap geregistreerd wordt, rekening wordt gehouden met niet vertrekkend verklaarde
paarden.
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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 3 aangaande niet
vertrekkende paarden.

Artikel 7: 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 overgedragen naar een andere ren.
b) De weddenschappen worden terugbetaald wanneer, na aftrek van de wettelijke afhouding, bij de
verdeling, aan de winnende spelers een bedrag wordt toegekend dat lager ligt dan de minimum
basisinzet.

8. Hoofstuk 8: ”2 uit 4” weddenschappen
Artikel 1: “2 uit 4” weddenschap
Bij sommige wedstrijden van het officiële programma kunnen zogenaamde “2/4” weddenschappen
worden georganiseerd. Bij een “2/4” weddenschap worden twee paarden uit eenzelfde ren aangeduid.
Een “2/4” 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 2: ”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 “2/4” 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 “2/4” 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 “2/4” opbrengst.
c) 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 “2/4”
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.
d) 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 “2/4” 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
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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 “2/4” opbrengst.
e) In het geval van “dead heat” van drie of meer op de tweede plaats geklasseerde paarden zijn de
betaalbare “2/4” 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.
f) In het geval van “dead heat” van twee, als tweede geklasseerde paarden en van één of meer als
vierde geklasseerde paarden zijn de betaalbare “2/4” 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 “2/4” opbrengst.
g) In het geval van “dead heat” van twee of meer op de derde plaats geklasseerde paarden zijn de
betaalbare “2/4” 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.
h) In het geval van “dead heat” van twee of meer op de vierde plaats geklasseerde paarden zijn de
betaalbare “2/4” 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 “2/4” opbrengst.

Artikel 3: Niet vertrekkende paarden
a) “2/4” Combinaties waarin de twee paarden niet vertrekkende paarden waren, worden terugbetaald.
b) Als een “2/4” combinatie een niet vertrekkend paard bevat en één van de paarden bij aankomst van
de ren bij de eerste vier is, wordt er een “2/4 speciaal” opbrengst uitbetaald, omschreven in artikel 4
(§ 2, a en c) hieronder.
c) De bepalingen van paragraaf b) hierboven zijn echter niet van toepassing op de formules totaal veld
voorzien in artikel 5 b) hierna waarvan het basispaard een niet vertrekkend paard is. In dat geval
worden de overeenkomstige formules terugbetaald.

Artikel 4: 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
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wordt gedeeld door het totaal van de inzetten op de verschillende betaalbare combinaties om de
bruto-opbrengst “2/4” 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 “2/4” weddenschappen die een niet vertrekkend paard bevatten,
van het totale bedrag van de inzetten afgetrokken. Zo verkrijgt men twee totaalbedragen
van inzetten, het ene bestaande uit “2/4” weddenschappen met slechts één enkel niet
vertrekkend paard dat het “totaalbedrag getransformeerde inzetten” wordt genoemd, het
andere dat het “totaalbedrag van de inzetten” “2/4” wordt genoemd;
b) De “2/4” opbrengst wordt in toepassing van de bepalingen van paragraaf 1 hierboven
berekend op basis van het totaalbedrag van de “2/4” inzetten;
c) De speciaal geplaatst opbrengst bedoeld in artikel 3 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 “2/4” combinaties met een niet vertrekkend paard en één
van de paarden die op de eerste vier plaatsen van de ren geklasseerd zijn om de “2/4
speciaal” bruto-opbrengst te bekomen.

Artikel 5: Formules
De wedders kunnen hun “2/4” 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 “2/4” 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)
2 𝑤𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛𝑠𝑐ℎ𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛 "2/4"
b) De formules “veld van een paard”:
De formules “totaal veld van een paard” omvatten alle “2/4” 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) “2/4” weddenschappen. De waarden van de “totaal veld” formules worden voor elke
ren bepaald in functie van het aantal vertrekkend verklaarde paarden in het officiële programma
van de renbaan of de officiële lijst en er wordt er in voorkomend geval rekening gehouden met
paarden die op het moment van registratie van de weddenschap niet vertrekkende paarden
verklaard zijn.
De formules “gedeeltelijk veld van een paard” omvatten alle “2/4” 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
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“2/4” weddenschappen. Weddenschappen die in een formule omvat zijn en paarden bevatten die
niet aan de ren deelnamen, worden volgens de bepalingen van artikel 3 hierboven behandeld.

Artikel 6: Bijzondere gevallen
Alle “2/4” weddenschappen worden terugbetaald als er bij de finish minder dan twee paarden
geklasseerd zijn.
Als er op geen enkele van de betaalbare “2/4” combinaties is ingezet, wordt het verdeelbare
totaalbedrag overgedragen naar een andere ren.

9. Hoofstuk 9: "Multi" weddenschappen
Artikel 1: MULTI weddenschap
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. Elk
paard dat aan de ren deelneemt, wordt apart behandeld voor de bepaling van de betaalbare
combinaties.

Artikel 2
De wedders kunnen hun “MULTI” weddenschappen in de vorm van unitaire combinaties registreren:
• van vier paarden, “MULTI in 4” genoemd;
• van vijf paarden, “MULTI in 5” genoemd;
• van zes paarden, “MULTI in 6” genoemd;
• van zeven paarden, “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 6-1 hieronder eveneens in de vorm van zogenaamde “samengestelde” of “veld” formules
registreren.

Artikel 3: "Dead heat"
Bij de “dead heat” finish zijn dit de betaalbare combinaties:
a) 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 die op de eerste plaats geklasseerd zijn met de op de derde plaats geklasseerde
paarden, twee per twee genomen.
d) 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
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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.
e) 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.
f) 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.
g) 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.
h) 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 4: Niet vertrekkende paarden
1.
a) De “MULTI” combinaties van vier paarden (MULTI in 4) met één of meer paarden die niet aan de
ren hebben deelgenomen, worden terugbetaald.
b) De “MULTI” combinaties van vijf paarden (MULTI in 5) met twee of meer paarden die niet aan
de ren hebben deelgenomen, worden terugbetaald.
c) De “MULTI” combinaties van zes paarden (MULTI in 6) met drie of meer paarden die niet aan de
ren hebben deelgenomen, worden terugbetaald.
d) De “MULTI” combinaties van zeven paarden (MULTI in 7) met vier of meer paarden die niet aan
de ren hebben deelgenomen, worden terugbetaald.
2.
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 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.
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De bruto-opbrengsten 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;
• 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 6 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 6: Minimumopbrengst
1. Als de verkregen opbrengst 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
verkregen opbrengst 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 netto-opbrengst van “MULTI in 5”. Als de verkregen opbrengst 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 verkregen opbrengst minder is dan € 1,30 worden de bepalingen van artikel 7 van deze
verordening toegepast.

Artikel 7: 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)
24 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 4"
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”:
(𝑁 − 2) 𝑥 (𝑁 − 3)
2 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 4"
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van twee basispaarden”:
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1)
2 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 4"
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c) 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”:
(𝑁 − 1) 𝑥 (𝑁 − 2) 𝑥 (𝑁 − 3)
6 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 4"
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van een basispaard:
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2)
6 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 4"
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)
120 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 5"
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)
2 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 5"
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van drie basispaarden”:
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1)
2 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 5"
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 “:
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(𝑁 − 2) 𝑥 (𝑁 − 3) 𝑥 (𝑁 − 4)
6 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 5"
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van twee basispaarden”:
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2)
6 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 5"
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)
24 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 5"
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van een basispaard”:
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2) 𝑥 (𝑃 − 3)
24 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 5"
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)
720 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 6"
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 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)
2 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 6"
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van vier basispaarden”:
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1)
2 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 6"
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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)
6 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 6"
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van drie basispaarden”:
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2)
6 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 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)
24 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 6"
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van twee basispaarden”:
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2) 𝑥 (𝑃 − 3)
24 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 6"
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 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)
120 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 6"
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)
120 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 6"
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) 𝑥 (𝐾 − 6)
5040 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 7"
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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)
2 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 7"
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van vijf basispaarden”:
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1)
2 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 7"
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 “:
(𝑁 − 4) 𝑥 (𝑁 − 5) 𝑥 (𝑁 − 6)
6 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 7"
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van vier basispaarden”:
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2)
6 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 7"
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)
24 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 7"
Als de wedder P paarden selecteerde, omvat het “gedeeltelijk veld van drie basispaarden”:
𝑃 𝑥 (𝑃 − 1) 𝑥 (𝑃 − 2) 𝑥 (𝑃 − 3)
24 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 7"
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
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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)
120 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 7"
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)
120 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 7"
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)
720 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 7"
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)
720 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 "𝑀𝑈𝐿𝑇𝐼 𝑖𝑛 7"

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 als vertrekkend verklaarden, waarbij in voorkomend geval op het moment
dat de weddenschap wordt geregistreerd, rekening wordt gehouden met de niet vertrekkende
paarden.

Artikel 8: 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 overgedragen naar een andere ren.
2. Als een ren minder dan vier paarden bevat die bij de aankomst geklasseerd zijn, worden alle
“MULTI” weddenschappen terugbetaald.

10. Hoofstuk 10: “V5” weddenschappen
Artikel 1: V5 weddenschap
De V5 weddenschap is een type van weddenschappen waar de klant de winnende paarden van vijf
rennen moet aanduiden, vijf rennen die in de zelfde discipline op dezelfde dag plaatsvinden.

Artikel 2: Berekening van de weddenschap
De rennen waarop V5 weddenschappen worden ingezet worden aangeduid van 1 tot 5.
De wedders duiden de paarden aan waarop zij willen wedden, door een of meerdere cijfers in elke
manche (selecties) aan te duiden.
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Als de wedder een selectie voor elke manche maakt, dan omvat de weddenschap één combinatie
(enkele weddenschap). Als de wedder meer dan één selectie maakt in één of meerdere manches, dan
wordt de weddenschap aangeduid als meervoudige weddenschap (m.a.w. ze omvat meer dan één
combinatie).
Het aantal combinaties in een samengestelde combinatie wordt bepaald door de aanduidingen in elke
manche samen te voegen en door de daaruit vloeiende getallen onder elkaar te vermenigvuldigen.
Het totaal van de te betalen weddenschap wordt berekend door het aantal combinaties te
vermenigvuldigen met de prijs per combinatie, en ook, eventueel, door het aantal keren dat de wedder
de weddenschap wenst in te zetten.

Artikel 3: Niet-vertrekkers
In het geval er een inzet werd gedaan op een niet vertrekkend paard dan zal ter vervanging van een
selectie op een niet vertrekkend paard een paard gekozen worden in overeenstemming met de laagste
notering bij het vertrek van de ren.
In het geval van meerdere niet vertrekkers zal deze regel hernomen worden met de volgende paarden in
de lijst van de laagste naar de hoogste notering.
In het geval er meerdere paarden zijn met dezelfde notering, zal eerst dit paard genomen worden met
de hoogste nummering toegekend voor de bepaalde ren.
Als echter al de paarden die aan een ren deelnemen al gebruikt werden als reserve en bijkomende
reserve paarden vereist zijn, dan zal de opgestelde reserve volgorde opnieuw worden gebruikt.

Artikel 4: Een te hoog aantal, slechts één reserve, geen reserve volgorde.
Als in een weddenschap een nummer werd gespeeld dat niet overeenstemt met een nummer van het
programma, dan zal deze aanduiding in aanmerking worden genomen als een selectie op een niet
vertrekker.

Artikel 5: Te hoge inzet
Als de wedder een bedrag ingevuld en betaald heeft, bedrag dat te hoog is voor het aantal paarden aan
de start, zal het verschil niet worden terugbetaald. In overeenstemming met de regelgeving die handelt
over de reserve paarden, zullen één of meer paarden twee keer of meer dan twee keer geselecteerd
worden.

Artikel 6: Het winnen van de weddenschap
In de V5 wint die enkelvoudige weddenschap die de winnaar van elke deelnemende ren aan het spel V5
heeft aangeduid. Het aantal winnende combinaties in een gecombineerde weddenschap wordt bepaald
door het aantal winnende enkelvoudige combinaties die hierin begrepen zijn.

Artikel 7: Berekening van de opbrengsten
In de V5 weddenschap wordt de opbrengst berekend door op gelijke manier het totale netto bedrag van
de inzet te verdelen tussen de winnaars (deze gelijke delen worden de uit te betalen winsten genoemd).

Artikel 8: Uit te betalen opbrengsten in geval van dead-heat
Als er een Dead-heat is op de eerste plaats in een of meerdere van de manches, zal de berekening van
het aantal uit te betalen winsten die aan een winnende wedder, die meer dan één zulks paard heeft
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aangeduid, wordt uitbetaald, worden toegekend door de winnende paarden die door de wedder in elke
manche werden aangeduid onder elkaar te vermenigvuldigen.

Artikel 9: Herlopen of uitgestelde ren
Als een ren herlopen wordt of op een latere datum wordt georganiseerd, zal de uitslag van die ren
meedoen voor de weddenschap.

Artikel 10: Annulatie van een manche, nietig verklaarde manche, gestopte ren
Als een manche is geannuleerd, stop gezet of nietig verklaard zonder dat ze naar een latere datum werd
uitgesteld, zullen de resultaten van de andere manches doorslaggevend zijn voor het vastleggen van de
resultaten van de weddenschap. Dezelfde regelgeving zal van toepassing zijn als de race nietig werd
verklaard of als geen enkel paard aan de aankomst is. Een winnende wedder die, in geval van een
dergelijke manche, twee of meer selecties maakte, zal verschillende uitbetalingen krijgen die
overeenstemmen met het product van 1 en van het (de) getal(len) die aanduiden hoeveel selecties er
werden gemaakt in zulke manche door de wedder.

Artikel 11: Het schrappen van meer dan twee manches.
Als meer dan twee manches werden geschrapt in een meeting, en als deze manches niet kunnen
herlopen worden of op een latere datum worden gelopen zoals voorzien in artikel 9 zal de weddenschap
als geannuleerd aanzien worden en de inzetten zullen terugbetaald worden.
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