
OB 2 
 
Uitspraken Tuchtcollege 
 
TC1-2018 
Op 2 januari 2019 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de 
gevolmachtigde tegen mw. S. Wiedijk. 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 19 december 2018, waarbij betrokkene is 
verschenen en gehoord.  
 
De gevolmachtigde heeft namens de NDR op de zitting van 19 december 2018 
geconcludeerd tot een bewezenverklaring van het aan betrokkene tenlastegelegde en 
gevorderd haar ter zake te bestraffen met een geldboete van € 2000,- waarvan € 1.000 
voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, intrekking van de vergunning voor één 
jaar met een proeftijd van 2 jaar. 
 
Op grond van de stukken, alsmede het onderzoek ter zitting, acht het Tuchtcollege bewezen 
dat betrokkene op 20 juli 2018 op Victoria Park Wolvega met het paard Rene M Newport 
heeft deelgenomen, terwijl zich in het lichaam van genoemd paard een hoeveelheid van een 
stof bevond, boven de toegestane drempelwaarde, wat door de NDR is verboden en 
waarvoor zij als trainer verantwoordelijk is. 
 
Het bewezenverklaarde levert een overtreding op van artikel 1 lid II juncto IV van het 
Reglement Verboden Stoffen. 
 
Het Tuchtcollege overweegt bij de bepaling van de straf het volgende. 
Betrokkene heeft als trainer – in het belang van het welzijn van het paard en de zuiverheid 
van de sport – de verantwoordelijkheid te voorkomen dat zich door de NDR verboden stoffen 
of stoffen in een hoeveelheid boven vastgestelde drempelwaarden, in het lichaam van een 
deelnemend wedstrijdpaard bevinden. Betrokkene is daar in dit geval niet in geslaagd. Dat 
valt haar aan te rekenen en daarop dient een bestraffing te volgen. 
De betogen van betrokkene, dat zij noch de dierenarts het paard iets hebben toegediend dan 
wel dat de stof voorkomt in het (pijnboom) hout van de voerbakken, waaraan het paard  
Rene M Newport aan heeft geknaagd, slagen niet want doen niet af aan de geconstateerde 
overtreding. Betrokkene blijft als trainer verantwoordelijk. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
verklaart bewezen dat betrokken zich op 20 juli 2018 op Victoria Park te Wolvega schuldig 
heeft gemaakt aan overtreding van artikel 1 lid II juncto IV van het Reglement Verboden 
Stoffen; 
 
bestraft betrokkene ter zake met een geldboete van € 2.000,- waarvan € 1.000 
voorwaardelijk en een voorwaardelijke intrekking van de vergunning tot deelneming aan 
wedstrijden als trainer voor één jaar; 
 
bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de geldboete en de intrekking van de vergunning tot 
deelneming aan wedstrijden als trainer niet zullen worden tenuitvoergelegd, tenzij het 
Tuchtcollege later anders mocht gelasten op grond dat betrokkene zich voor het einde van een 
hiertoe op 2 jaar bepaalde proeftijd aan een soortgelijk feit schuldig maakt, zulks ter beoordeling 
van het Tuchtcollege. 
 
Aldus vastgesteld op 2 januari 2019 door: mr. H. Harmsen, voorzitter, mr. A.M.G. van de 
Kragt en drs. E.K. Dolfijn, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.C.H.M. de Dood, secretaris. 
 



TC2-2018 
Op 2 januari 2019 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de 
gevolmachtigde tegen R.M. Strik. 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 19 december 2018, waarbij betrokkene is 
verschenen en gehoord. 
 
De gevolmachtigde heeft namens de NDR op de zitting van 19 december 2018 
geconcludeerd tot een bewezenverklaring van het aan betrokkene tenlastegelegde en 
gevorderd hem ter zake te bestraffen met een geldboete van € 2000,- waarvan € 1.000 
voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en intrekking van de vergunning voor één 
jaar met een proeftijd van 2 jaar. 
 
Op grond van de stukken en het onderzoek ter zitting, acht het Tuchtcollege bewezen dat 
betrokkene op 13 september 2018 op de kortebaan te Purmerend met het paard Action Invit 
heeft deelgenomen, terwijl zich in het lichaam van genoemd paard een hoeveelheid van een 
stof bevond boven de toegestane drempelwaarde, wat door de NDR is verboden en 
waarvoor hij als trainer verantwoordelijk is. 
 
Het bewezenverklaarde levert een overtreding op van artikel 1 lid II juncto IV van het 
Reglement Verboden Stoffen. 
 
Het Tuchtcollege overweegt bij de bepaling van de straf het volgende. 
Betrokkene heeft als trainer – in het belang van het welzijn van het paard en de zuiverheid 
van de sport – de verantwoordelijkheid te voorkomen dat zich door de NDR verboden stoffen 
of stoffen in een hoeveelheid boven vastgestelde drempelwaarden in het lichaam van een 
deelnemend wedstrijdpaard bevinden. Betrokkene is daar in dit geval niet in geslaagd. Dat 
valt hem aan te rekenen en daarop dient een bestraffing te volgen. 
Betrokkene heeft niet betwist dat de stof in de te hoge concentratie is aangetroffen. De 
betogen van betrokkene, dat testosteron een natuurlijke stof is, de stof er niet synthetisch 
zou zijn ingespoten en dat testosteron niet prestatiebevorderlijk is, slagen niet want doen niet 
af aan de geconstateerde overtreding. Betrokkenen blijft als trainer verantwoordelijk.  
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
verklaart bewezen dat betrokken zich op 13 september 2018 te Purmerend schuldig heeft  
gemaakt aan overtreding van artikel 1 lid II juncto IV van het Reglement Verboden Stoffen; 
 
bestraft betrokkene ter zake met een geldboete van € 2000,- waarvan € 1.000,- 
voorwaardelijk en een voorwaardelijke intrekking van de vergunning tot deelneming aan 
wedstrijden als trainer voor één jaar; 
 
bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de geldboete en de intrekking van de vergunning tot 
deelneming aan wedstrijden als trainer niet zullen worden tenuitvoergelegd, tenzij het 
Tuchtcollege later anders mocht gelasten op grond dat betrokkene zich voor het einde van een 
hiertoe op 2 jaar bepaalde proeftijd aan een soortgelijk feit schuldig maakt, zulks ter beoordeling 
van het Tuchtcollege. 
 
Aldus vastgesteld op 2 januari 2019 door: mr. H. Harmsen, voorzitter, mr. A.M.G. van de 
Kragt, drs. E.K. Dolfijn, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.C.H.M. de Dood, secretaris. 
 
TC3-2018 
Op 2 januari 2019 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in het hoger beroep in de zaak van 
J. van Rijn. 
 



Het onderzoek is gehouden ter zitting van 19 december 2018, waarbij appellant is verschenen 
en gehoord.  
 
Bij de bestreden uitspraak van het draverijcomité van 6 november 2018 is appellant bestraft met 
een boete van € 125,- wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 Ia van het Drafsport 
Wedstrijd Reglement (overmatig gebruik van de zweep). 
 
De gevolmachtigde heeft ter zitting verzocht het beroep ongegrond te verklaren en de boete te 
verhogen met een bedrag van € 150,-. 
 
Op grond van de stukken en het onderzoek ter zitting - appellant heeft ter zitting erkend dat 
hij 7 of 8 aansporingen heeft gedaan op het laatste rechte stuk - acht het Tuchtcollege 
hetgeen aan betrokkene is ten laste gelegd bewezen.   
 
Het Tuchtcollege overweegt bij de bepaling van de straf het volgende. 
Vast staat dat appellant, rijder van het paard Djoko’s Way, overmatig de zweep heeft 
gebruikt. Gelet daarop en gelet op het belang van het hooghouden van de sportiviteit en 
zuiverheid in de sport dient appellant hiervoor bestraft te worden. Het Tuchtcollege heeft 
daarbij ook gelet op de straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd. Zij ziet in 
hetgeen appellant heeft aangevoerd geen aanleiding om af te wijken van de door het 
Draverijcomité opgelegde straf. Het Tuchtcollege ziet evenmin aanleiding voor de door de 
gevolmachtigde gevorderde verhoging van de boete met € 150,-, Deze zaak ziet op de 
bestraffing van appellant voor overmatig zweepgebruik. Bij de strafoplegging daarvoor 
kunnen geen eventuele andere door de aanklager benoemde verwijtbare gedragingen 
worden betrokken. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
verklaart het beroep van appellant ongegrond en bevestigt de uitspraak van het 
Draverijcomité van 6 november 2018, te weten een geldboete van € 125,-. 
 
Aldus vastgesteld op 2 januari 2019 door: mr. H. Harmsen, voorzitter, mr. A.M.G. van de Kragt 
en drs. E.K. Dolfijn, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.C.H.M. de Dood, secretaris. 
 
Algemeen 
Onderzoek verboden stoffen 
 
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief 
bevonden: 
December: Urbanio, Victorymoko, Early Ricardo, Fabiola Charisma, Jack Hanover 
 
Dopingcontrole 
Wolvega 21 december: Diamond ER, James Vrijthout, Banker Transs R, Ustang Ludois, 
Fancy Horse, Eagle Transs R, Gigi l'Amoroso, Devil 
Wolvega 28 december: Zuleika Font, El Magnifico, Dulcinee de l'Ante, Fullrich v Assum, 
Croatie d'Amour, Norah As, Dream Gibus, Henry Kingsdeep, General Lee 
Alkmaar 29 december: Makalo 
Wolvega 4 januari: Falcao Boko, Goo River Flevo, Cezar H, Do It Again, Hour of Power, 
Fortuna Phyt's 
Wolvega 7 januari: Henri mon Ami, Ultra Tivoli, Do You Love Me 
 
Opgenomen in het register van deelnemers 
59377 A. Vos, Staphorst 
59381 Longway Breeding, ’t Zand 



59380 H. Jager, Blauwestad 
59384 Solo se vive una vez stables, Boxmeer 
51170 J. Rits, B-Tielt-Winge 
 
Stamboek 
 
Verkocht 
Cassandra D, mw. S. Stolker, Gorredijk aan E. Korrel, Hilversum 
Credit Crunch, P.C.L. Bierens, Den Haag zijn 1/3 deel aan E. Koenst, Den Haag, Rajmarg 
BV, Rijswijk 
Dona de Vrie, Stal Wonderful, Stavoren aan S. de Hoog, Groningen 
Donder Frejo, J.W.P. van Dam, Zandvoort aan mw. C.M.C. van Dam, Zandvoort 
Dream Gibus, G. de Jong, Wolvega aan Drafsport Lehmann, Koekange 
Echo Oldeson, J.W.P. van Dam, Zandvoort aan mw. C.M.C. van Dam, Zandvoort 
Fledder Greenwood, E.C. van den Berg, Den Haag aan E. Heijne, Voorburg voor een half 
deel. Het paard zal gaan lopen op naam van E.C. van den Berg 
Hypersonique TF, Holland TTS BV, Hoorn aan Stal Invicta, Hoofddorp 
Illimani Montana, Interniber BV, Zandvoort aan P. de Haan, Barsingerhorn 
Inforgettable, mw. I. Kopp, Langezwaag aan H.P. Sinnige, Langezwaag 
Kelly Baldwin, A. Ebbinge, Eext aan H. Hamming, Oudeschoot 
Kensington, mw. E. Lengauer, ’t Zand aan Longway Breeding, ’t Zand 
Kiekeboe, G.J. Rentinck, Dirkshorn aan C. Hetteling jr., Groenveld 
Kinetic Heyday, Stal Westfriesedijk, Oudesluis aan D. Schneider, Zaandam 
Kite Runner, mw. M.H. van der Meulen, Haskerdijken aan Stal Payday, Almere 
Kosmos Renka, R.C.M. Knipscheer, Dronten aan J. Rits, B-Tielt-Winge 
Nuage Noire, mw. I. Kopp, Langezwaag aan H.P. Sinnige, Langezwaag 
 
Verhuur beëindigd van 
Imail Occagnes 
Rene M Newport (vroegtijdig beëindigd) 
 
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid IV 
Deelnemersreglement) 
NL100199 Dora de Legume 
 
Renwezen 
 
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid IV 
Deelnemersreglement) 
BB110005 Magic Honour (FR) 
 
Rectificatie 
In OB52-’18 werd vermeld onder 
Verkocht 
King (GER), Stal Winning Spirit, Baarn aan C.J.M. Wolters, Boxmeer 
Dit moet zijn: 
King (GER), Stal Winning Spirit, Baarn aan Solo se vive una vez stables, Boxmeer 
 
Sport 
 
VERPLICHTE VACCINATIE TEGEN INFLUENZA 



a. Alle paarden dienen gevaccineerd te zijn tegen influenza en rhinopneumonie (vanaf 01-01-2019). De 
vaccinatie dient door een dierenarts te  worden verricht . 
Volgens gegeven voorschriften bestaat de vaccinatie uitde volgende onderdelen:.  
a) Basis enting bestaande uit twee op een volgende entingen die binnen een interval van minimaal 

21 en maximaal 92 dagen gegeven moeten worden. Tijdens deze periode is het niet toegestaan 
om met het paard aan een koers of kwalificatie proef deel te nemen. 

b) Eerste herhaling van voornoemde vaccinaties binnen  minimaal 150 en maximaal 215 dagen na 
de tweede injectie van de basis enting. 

c) Jaarlijkse herhaling minimaal 6 en maximaal 12 maanden na de voorgaande enting. 
Voor nadere inlichtingen en adviezen wenden men zich tot de dierenarts. 

b. Iedere vaccinatie dient in het bij het paard behorende paspoort door de dierenarts te worden 
geregistreerd, voorzien van zijn handtekening  en een sticker van het gebruikte vaccin. 

c. Volgens landelijk geldende voorschriften bij transport van paarden dienen de paspoorten te allen tijde 
bij de op transport zijnde paarden aanwezig te zijn, hetgeen betekent dat onder meer op wedstrijdbanen 
de paspoorten van aan wedstrijden deelnemende paarden op verzoek van functionarissen getoond 
moeten kunnen worden. 

d. Controle op naleving van de vaccinatiebepalingen zal op de wedstrijdbanen steekproefsgewijs worden 
gehouden 

e. Indien uit een gehouden controle blijkt dat geen paspoort kan worden getoond, zal de trainer van het 
paard een heffing verschuldigd zijn van  € 50,- en rust op hem de verplichting binnen zes werkdagen na 
de dag waarop de controle heeft plaatsgevonden het paspoort alsnog  aan te bieden. 
Bij het niet nakomen van deze verplichting zal het desbetreffende paard een startverbod opgelegd 
krijgen tot het tijdstip waarop aan vorenstaand is voldaan.   

f. Indien bij een gehouden controle uit de gegevens van het paspoort blijkt dat  niet volgens de 
voorschriften is gehandeld zal de trainer van het paard een heffing van  € 50,- verschuldigd zijn en het 
paard een startverbod opgelegd krijgen tot het tijdstip waarop aan vorenstaand is voldaan.  

g. Een startverbod gaat in de dag volgend op de dag, waarop het paard nog voor een wedstrijd is 
aangegeven. 
Voor-aangiften op naam van het desbetreffende paard zullen eerst worden geaccepteerd nadat naleving 
van de vaccinatiebepalingen is aangetoond. 

 
Uit Klassiekers 
 
Uit alle klassiekers: Friend of Thuur TF, Hella du Bonan TF, Ideal Boko, Imail Occagnes, 
Iceman Polly, Icone Smart, Idole Smart, I am Happy, Ivana Europoort, Indian Fanatic, Idefix, 
Jeluna, Kingoftheroad, Keep Flying, Kris Cavallo, Kas Trottatore, Khan Celebration, Kiki 
April, Klaas J Boko, Kennedy Boko, Kouros Boko, Kelly Boko, Kristel F Boko, Kiwi 
Fortuna, Kane Fortuna, Kiekeboe, Kingsley Star, Lindsey Star, Toto Barosso 
 
Uit Jonker-/Joffer-prijs: Karla Pioneer, K24, Kobalt W, Kadabra Lane, Kasjmir, Kadans 
Transs R, Kronos Centaur, Kentucky Renka, Kazi Mingi, Kon Amoure, Kees Verschoor, 
Karina Charisma, Kelsa Europoort, Keep the Change, Louisiana R 
 
Uit Tweejarigen Derby: Karla Pioneer, K24, Kobalt W, Kadabra Lane, Kasjmir, Kronos 
Centaur, Kentucky Renka, Kazi Mingi, Kon Amoure, Karllark, Kees Verschoor, Karina 
Charisma, Kelsa Europoort, Keep the Change, Louisiana R 
 
Uit Owners Cup: Karla Pioneer, K24,  Kobalt W, Kadabra Lane, Kasjmir, Kimberly Fortuna, 
Kenway Fortuna, Kadans Transs R, Kentucky Renka, Kazi Mingi, Kon Amoure, Karllark, 
Kees Verschoor, Karina Charisma, Kelsa Europoort, Keep the Change, Louisiana R, Bahia, 
Babajaga Font, Necia Magnus, Speedy, Ruby Barosso, Bobbi Barosso, Best fake smile, 
Kensington 
 



Uit 3jr. Criterium: Gold Rush Polly TF, Gipsy Occagnes TF, Ginger du Chef TF, Janky 
Paarl, Jerommeke, Junice Boko, Jolien Schermer, Jacky de Bel, Jason Centaur, Jamboree 
Renka, Julia Star 
 
Uit de Derby: Kronos Centaur 
 
Uit de Sweepstakes: Jowanna, K24, Kasjmir, Kronos Centaur, Karllark 
 
Uit de Fokkers Trofee: K24, Kobalt W, Kadabra Lane, Karllark 
 
Uit 4jr. Derby: Ids Baldwin 
 
Uit 4jr. Criterium: Ice Queen, Indra Caviar, Indy R,  
 
Uit 4jr. Sprintkamp.: Ice Queen, Indy R 
 
Uit Breeders Crown: Fanatic Star, Favourite Wish, Hampshire F Boko, Huib Beuckenswyk, 
Hayley Jet, Howie Star, Inka W Boko, Iron Transs R, Jenny F Boko, Jetstream, Jorien F 
Boko, John Butcher, Junior Kite, Joy Rensuma, Jor di Grou, Lastpretender CM, K24, Kadabra 
Lane, Karllark, Macklemore, Terpie Burgerheide 
 
Bestraffingen 
 
Wolvega, 4 januari 2019 
Koers 4   
De pikeur Micha Brouwer, rijder van het paard Dayton, is bestraft met een boete van € 50,- 
wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 VIIg D.W.R. (onvoldoende afstand houden 
t.o.v. een naastliggende combinatie). 
 
Koers 6  
De pikeur Aize Soeten, rijder van het paard Galaxy Frejo, is bestraft met een boete van  
€ 125,- wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 Ia D.W.R. (overmatig gebruik van 
de zweep). 
 


