
OB 15 
 
Uitspraak Tuchtcollege 
TC3-2017 
Op 5 april 2018 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de gevolmachtigde 
tegen F.A. Westerveld. 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 22 maart 2018, waarbij betrokkene is verschenen 
en gehoord. Voorts heeft L.J. Kokkes, trainer pikeur, ter zitting als getuige een verklaring 
afgelegd. 
 
De gevolmachtigde heeft namens de NDR op de zitting van 22 maart 2018 geconcludeerd 
tot een bewezenverklaring van het aan betrokkene tenlastegelegde en gevorderd hem ter 
zake te bestraffen met een geldboete van € 2000,-, waarvan € 1000,- voorwaardelijk met een 
proeftijd van twee jaar, intrekking van de vergunning tot deelneming aan wedstrijden als 
trainer voor één jaar, geheel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. 
 
Op grond van de stukken en het onderzoek ter zitting, acht het Tuchtcollege bewezen dat 
betrokkene op 12 november 2017 op Victoria Park Wolvega met het paard James Vrijthout 
heeft deelgenomen aan een wedstrijd, terwijl zich in het lichaam van genoemd paard een 
stof bevond, welke door de NDR is verboden en waarvoor betrokkene als trainer 
verantwoordelijk is. 
 
Het bewezenverklaarde levert op een overtreding van artikel 1, lid II, juncto lid 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 
in het lichaam van een deelnemend wedstrijdpaard bevinden. Betrokkene is daarin tekort 
geschoten. Betrokkene besefte achteraf dat hij een langere wachttijd na aankoop had 
moeten aanhouden. Dat valt hem aan te rekenen en daarop dient een bestraffing te volgen. 
Het betoog van betrokkene dat de verboden stof door de verkoper in het lichaam van het 
paard terecht is gekomen, leidt niet tot een ander oordeel. Betrokkene blijft als trainer 
verantwoordelijk. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
verklaart bewezen dat betrokkene zich op 12 november 2017 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 € 2000,- (tweeduizend euro); 
 
bepaalt dat de geldboete voor een deel ter grootte van € 1000,- (duizend euro) niet zal 
worden ten uitvoer gelegd, 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;  
 
bestraft betrokkene met intrekking van de vergunning tot deelneming aan wedstrijden als 
trainer voor de duur van een (1) jaar; 
 
bepaalt dat deze intrekking van de vergunning tot deelneming aan wedstrijden als trainer niet 
zal 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 5 april 2018 door: mr. H. Harmsen, voorzitter, mr. A.M.G. van de Kragt 
en drs. P. de Vries, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.M. Tielkemeijer, secretaris. 
 
Tussenuitspraak 
TC2-2017 
Op 5 april 2018 heeft het Tuchtcollege tussenuitspraak gedaan in de zaak van de 
gevolmachtigde tegen R.T. de Vlieger. 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 22 maart 2018, waarbij betrokkene is verschenen 
en gehoord. Betrokkene heeft aanhouding van de behandeling van de zaak bepleit en 
medewerking aan een DNA-onderzoek, zoals vele malen eerder per mail/brief ook al 
gevraagd. 
 
De gevolmachtigde heeft namens de NDR op de zitting van 22 maart 2018 geadviseerd niet 
tot aanhouding van de behandeling van de zaak over te gaan teneinde DNA-onderzoek te 
laten plaatsvinden en voorts geconcludeerd tot een bewezenverklaring van het aan 
betrokkene tenlastegelegde en gevorderd hem ter zake te bestraffen met een geldboete van 
€ 2000,-, waarvan € 1000,- voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, intrekking van de 
vergunning tot deelneming aan wedstrijden als trainer voor één jaar, geheel voorwaardelijk 
met een proeftijd van twee jaar. 
 
Hoewel betrokkene geen bijzondere omstandigheden naar voren heeft gebracht die wijzen 
op een onregelmatigheden tijdens de urineafname op 12 november 2017 bij het paard 
Easy Going BR en het daarop volgende onderzoek van het afgenomen monster, ziet het 
Tuchtcollege toch aanleiding om betrokkene in de gelegenheid te stellen zijn onschuld te 
bewijzen door op eigen kosten DNA onderzoek te laten verrichten. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
heropent het onderzoek ter zitting en bepaalt dat de zaak wordt aangehouden tot een nader 
te bepalen datum en tijdstip; 
 
bepaalt dat betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om op eigen kosten DNA onderzoek 
te laten verrichten op het bij het paard Easy Going BR op 12 november 2017 afgenomen 
urinemonster met streepjescode 5558763; 
 
gelast de gevolmachtigde van de NDR het betrokkene mogelijk te maken dit DNA onderzoek 
te laten verrichten, dat wil zeggen waar nodig te bemiddelen; 
 
Aldus vastgesteld op 5 april 2018 door: mr. H. Harmsen, voorzitter, mr. A.M.G. van de Kragt 
en drs. P. de Vries, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.M. Tielkemeijer, secretaris.  
 
Onderzoek verboden stoffen 
 
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief 
bevonden: 
Maart: Devil, Canon de la Douce, Catyama, Bonefish Life, Germany Attack, Benji Boy 
 
Dopingcontrole 
Duindigt 8 april 
Geen afnames 
Wolvega 9 april 
Cadence de Kacy, Favourite Wish, More Junction, Confidential Bond, Black des Morins, 
Fanny Chenal 



 
Stamboek 
 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN 
(HARDDRAVERS) 
NL180003 Lars Charisma, bruine hengst, geb. 4 februari 2018, v. Virgill Boko u. Paradise Petit v. 
Windsong's Legacy. Fokker mw. C. Krijnen te Bussum. 
NL180004 Let it Bi, bruine merrie, geb. 12 maart 2018, v. Robert Bi u. Frisia CR v. Malabar Man. 
Fokkers L.C.J. Schalkoort te Hoek van Holland en R. Bijl te Hoek van Holland. 
NL180005 Lisa Charisma, bruine merrie, geb. 18 maart 2018, v. Virgill Boko u. Ciola di Quattro v. 
Tygo Idzarda. Fokker mw. C. Krijnen te Bussum. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F120123 Certain Well, bruine ruin, geb. 28 februari 2012, v. Pomerol de Laumac u. Regina Volo v. 
Echo. Eig. A.T.M. Wilderbeek, Marchemaisons. 
D120007 Rene M Newport, zwartbruine ruin, geb. 26 april 2012, v. Conway Hall u. Midnight Lace v. 
Muscles Yankee. Eig. P.S. ter Borgh, Amsterdam. 

 
WEDEROM OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F050009 Romance de Muse, bruine merrie, geb. 18 maart 2005, v. Dahir de Prelong u. Muse du 
Bellay v. Viking's Way. Eig. G. Draaisma, Vijfhuizen. 
 
GESTORVEN 
NL070478 Amigo Ricardo 
NL140120 En Route TF 
NL060471 Zally Wielinga 
NL060368 Zest for life 
NL060002 Zsa Zsa Victory 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
NL120146 Fanyblankerskoen 
 
NAAMGEVING 
NL180002 L1 v. Caen Oldeson u. Topseycret L wordt: Lamborgini 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Velocity M, t.l.v. G.J. den Dubbelden, Steenwijk. (Belgie) 

 
Verkocht 
Jort, M. Meindertsma, Birdaard aan M. Hauber, Deurze 
 
Sport 
 
PAARDEN IN TRAINING 
J.A.L. Batist: Beat It 
H.A. van Dijk: Hugo D 
H.W. Langeweg jr.: Fleur Starlake, Indian Fanatic 
W.P.M. van der Pijl: Hidde Greenwood 
D.P. Tesselaar: Dean Bros 
R.T. de Vlieger: Ionia River 
mw. N. de Vreede: Dave Dream 
R. Wester: Ruby Tuesday 
A.T.M. Wilderbeek: Certain Well 
 
KOERSEN MET MEERDERE INLEGGELDEN: GESCHRAPTE PAARDEN 
14/6 3j.St: Immortality 
25/7 3j.St: Immortality 
27/5 3j.St: Immortality 
3j.Crit'18: Immortality 



4j.Criterium '18: Hanke Kingly 
4j.Sprintk.'18: Hanke Kingly 
4jr.Derby: Happiness 
Breeders Crown H: Happiness 
Derby I: Ice Queen 
Sweepstakes I m: Ice Queen, Immortality 
 

Bestraffingen 
 
Duindigt, 8 april 2018 
Koers 9 
De pikeur Frans van der Blonk, rijder van het paard Co Swagerman, is bestraft met een boete 
van € 50,- wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 IX D.W.R. (niet houden van de 
binnenzijde met een aan de leiding gaand paard). 
 
Wolvega, 9 april 2018 
Koers 4  
De pikeur Dion Tesselaar, rijder van het paard Bleuet d’Airou, is bestraft met een boete van € 
25,- wegens overtreding van het bepaalde in artikel 34 IV D.W.R. (niet (tijdig) begeven achter 
de startauto op zijn/haar nummer). 
 
De pikeur Danny den Dubbelden, rijder van het paard Bastien du Chef, is bestraft met een 
boete van € 25,- wegens overtreding van het bepaalde in artikel 34 IV D.W.R. (niet (tijdig) 
begeven achter de startauto op zijn/haar nummer). 
 
Renwezen 
 
Stamboek 
 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK VOLBLOEDS 
 B180001 Lotte Beljon, schimmel merrie, geb. 28 maart 2018, v. Isfahan (GER) u. Runahead (GB) v. 
Makfi (GB). Fokker Jetty van der Hulst Specials te Nederweert. 
 B180002 Peggy Sue, vos merrie, geb. 25 maart 2018, v. Xi (USA) u. Merle du Rein (FR) v. Limnos 
(JPN). Fokker A.M.A.M. Somers te Tilburg. 

 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
See You Soon (FR), t.l.v. A. Amezzane, Putte. (Frankrijk) 

 
Verkocht 
Knockthreetimes, Stal Happy Together, Leidschendam aan mw. M. Bakker, Leidschendam 
Lady in Red, A.M.A.M. Somers, Tilburg aan mw. M. Bakker, Leidschendam 
 
Verhuurd 
Classic Lightning, Jetty van der Hulst Specials, Nederweert aan Race Flyers cv, Den Haag. 
Verhuurd vanaf 9.4.2018 t/m 31.3.2025 onder voorwaarde. 
Poetry in motion, Jetty van der Hulst Specials, Nederweert aan Race Flyers cv, Den Haag. 
Verhuurd vanaf 9.4.2018 t/m 31.3.2025 onder voorwaarde. 
 
Sport 
 
PAARDEN IN TRAINING 
mw. B. v.d. Harst: Mare (GER), Shiny Blue (FR) 
mw. J. Hendriks: Lady in Red, Star Prince (FR) 



mw. W.M.M. Watlow-Eble: Tasmeem (IRE) 

 


