
OB 15 
 
Uitspraak Tuchtcollege 
TC2-2017 
Op 4 april 2019 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de gevolmachtigde 
tegen dhr. R.T. de Vlieger.  
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 21 maart 2019, waarbij betrokkene is 
verschenen en gehoord. 
 
De gevolmachtigde heeft namens de NDR op de zitting van 21 maart 2019 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, alsmede het onderzoek ter zitting, acht het Tuchtcollege bewezen 
dat betrokkene op 12 november 2017 op Victoria Park Wolvega met het paard Easy Going 
BR heeft deelgenomen, terwijl zich in het lichaam van genoemd paard een stof bevond, 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, in het lichaam van een deelnemend wetstrijdpaard bevinden.  
Het Tuchtcollege leidt uit de omstandigheid dat uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat de 
verboden stof in het bloed van het paard is aangetroffen af dat die verboden stof zich ook  
tijdens de wedstrijd in het bloed van het paard bevond.  
Aangezien het gaat om een stof waarvoor geen drempelwaarde geldt, is louter de 
aanwezigheid hiervan reeds voldoende voor het overtreden van artikel 1 lid II juncto IV van 
het Reglement Verboden Stoffen. Opzet is hiervoor niet vereist. De overtreding valt 
betrokkene dan ook aan te rekenen en daarop dient een bestraffing te volgen.  
 
De betogen van betrokkene, dat hij noch iemand anders het paard de stof hebben 
toegediend dan wel dat er mogelijk ander DNA in het monster heeft gezeten, dan wel dat het 
B-monster niet geschikt was voor DNA-controle slagen niet, nu er ook bij het op verzoek van 
betrokkene gedane nadere onderzoek, geen aanwijzingen zijn gevonden dat er DNA van 
een ander paard of menselijk DNA in het monster aanwezig was of was geweest.  
Ook de stelling dat betrokkene door toedoen van de NDR in een nadelige positie is gebracht, 
kan eveneens niet slagen nu onderzoek alsnog heeft kunnen plaatsvinden en er een volledig 
DNA-profiel in het monster werd aangetroffen. 
Betrokken is er niet in geslaagd zijn stellingen te onderbouwen. De verweren worden daarom 
verworpen. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
Verklaart bewezen dat betrokkene zich op 12 november 2017 te Wolvega schuldig heeft 
gemaakt aan een 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 deelname 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 4 april 2019 door: mr. H. Harmsen, voorzitter, drs. E.K. Dolfijn, mr. drs. 
A. van de Grift-Schols, leden in tegenwoordigheid van M. Tol, secretaris.  
 
TC2-2019 
Op 4 april 2019 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de gevolmachtigde 
tegen dhr. R.P.G.M. Verberkt. 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 21 maart 2019, waarbij betrokkene is verschenen 
en gehoord. 
 
De gevolmachtigde heeft namens de NDR op de zitting van 21 maart 2019 geconcludeerd 
tot een bewezenverklaring van het aan betrokkene tenlastegelegde en gevorderd hem ter 
zake te bestraffen met een tevoetstelling voor de duur van één maand.  
 
Op grond van de stukken, alsmede het onderzoek ter zitting, acht het Tuchtcollege bewezen 
dat betrokkene heeft deelgenomen aan de (niet onder auspiciën van de NDR gehouden) 
Metworstrennen op 4 maart 2019 te Boxmeer, ondanks het verbod (zonder toestemming) dat 
hem was meegedeeld.  
 
Het bewezenverklaarde levert een overtreding op van artikel 15 lid VIII van het Algemeen 
Wedstrijd Regelement. 
 
Het Tuchtcollege overweegt bij de bepaling van de straf het volgende. 
Het is verboden om deel te nemen aan wedstrijden die niet onder auspiciën van de NDR 
worden gehouden. Alleen met toestemming van de NDR kan daarvan worden afgeweken. 
Betrokkene heeft deelgenomen aan zo’n wedstrijd, te weten de Metworstrennen, ondanks 
het feit dat hem schriftelijk was meegedeeld dat dit niet was toegestaan.  
Het verweer van betrokkene slaagt derhalve niet.   
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
Verklaart bewezen dat betrokkene zich op 4 maart 2019 te Boxmeer schuldig heeft gemaakt 
aan overtreding van artikel 15 lid VIII van het Algemeen Wedstrijd Reglement; 
 
Bestraft betrokkene ter zake met een intrekking van de vergunning tot deelneming aan 
wedstrijden voor de duur van één maand. 
 
Aldus vastgesteld op 4 april 2019 door: mr. H. Harmsen, voorzitter, drs. E.K. Dolfijn, mr. drs. 
A. van de Grift-Schols, leden, in tegenwoordigheid van M. Tol, secretaris.  
 
 
Onderzoek verboden stoffen 
 
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief 
bevonden: 



Maart: Colt Turgot 
Boxmeer “De Metworst Rennen”: Iris, Classic Red, Apres l'Amour (IRE), Avero, Eva 
Gode, Seewolf (GER) 
 
Dopingcontrole 
Wolvega 3 april: He Gerritdelange, Volcan d'Espoir, Visage Pale, Defi Magik 
Alkmaar 8 april: Giddy Kingly, Bizzy Tolli T 
 
Opgenomen in het register van deelnemers 
59424 Stal Schagen, Schagen 
59409 P.D. Racing Stable BV, N-Bergen 
 
Stamboek 
 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN 
(HARDDRAVERS) 
NL190005 M4, bruine hengst, geb. 11 maart 2019, v. Jimmy William u. Queen Idole v. General du 
Pommeau. Fokkers P.S. ter Borgh te Amsterdam en Horse Care Holland BV te Amsterdam. 
NL190006 Mohicaen, bruine merrie, geb. 27 maart 2019, v. Caen Oldeson u. Amerindienne Pass v. 
Jeanbat du Vivier. Fokker C.A.J. Olsthoorn te Stompwijk. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
I170010 Banshee Font, bruine merrie, geb. 27 mei 2017, v. Father Patrick u. Andyanna v. Andover 
Hall. Eig. P.D. Racing Stable, Bergen. 
F110186 Boss Dry, bruine ruin, geb. 10 maart 2011, v. Coktail Jet u. Miss Dry v. Arnaqueur. Eig. R. 
Wester, Alkmaar. 
F140107 Eh Petit des Vents, vos ruin, geb. 15 april 2014, v. Duc de Jiel u. Une des Vents v. 
Criterium d'Ombree. Eig. T. Bos, Assendelft. 
 
GESTORVEN 
NL140046 Henri mon Ami 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
F100179 Atlantic Paris 
NL140064 Hideaway HPK 
 
VERANDERD IN RUIN 
F120118 Curtis Somolli 
NL150138 Iron Fox 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Cameleon, t.l.v. Non Stop Stables, Ellignies Sainte Anne. (Belgie) 
Galaxy W, t.l.v. Hegna Maskin AS, Stathelle. (Noorwegen) 
Galvani Boko, t.l.v. Merwestaal Moerdijk BV, Moerdijk. (Finland) 
Hayehwatha, t.l.v. Dr. C.P. Boekel, Heino. (Noorwegen) 
Jeremy Dragon, t.l.v. G. Pletschacher, Hebertsfelden. (Duitsland) 
Queen of Broadway, t.l.v. R.C.M. Knipscheer, Dronten. (Zweden) 

 
Verkocht 
Adena Boko, L.C.J. Schalkoort, Hoek van Holland aan R. Bijl, Hoek van Holland voor een 
half deel 
Hamilton Quick, Stal Payday, Almere aan Spangahoeve, Spanga 
Holiday in the sun, J. van der Pol, Harlingen aan R. Buren, Leeuwarden 
I am Happy, J. Baron, Alkmaar aan Stal Schagen, Schagen 
Jort, M. Hauber, Deurze aan G. Hendriks, Zwolle 
Kyra Blue, S. Yntema, Blauwhuis aan Tire Holding BV, Almere 



 
Afgegeven duplicaat paspoort 
Jank Summerland t.l.v. A. Kooij Holding Barendrecht BV, Heinenoord 
 
Sport 
 
PAARDEN IN TRAINING 
J.F. van Dooyeweerd: Jaimy Fox 
mw. J. Hendriks: Fanatic Star 
E. Korrel: Elwood Charisma 
A. Posthumus: Je Suis Rob 
F. de Zoete: Eyegloss 
  
KOERSEN MET MEERDERE INLEGGELDEN: GESCHRAPTE PAARDEN 
2j.Derby K: Kairouan, King Occagnes, Kueen Occagnes 
2j.Derby L: Ligniere Occagnes, Lune Occagnes 
3jr.Criterium : Jan Occagnes, Jitan Occagnes, Josy Occagnes 
4jr.Criterium : Fil Occagnes TF 
4jr.Derby I: Fil Occagnes TF 
4jr.Sprint.: Fil Occagnes TF 
Fokkers J: Jan Occagnes, Jitan Occagnes, Josy Occagnes 
Jofferprijs K: Kairouan, Kueen Occagnes 
Jofferprijs L: Ligniere Occagnes, Lune Occagnes 
Jonkerprijs K: King Occagnes 
Owners Cup K: Kairouan, King Occagnes, Kueen Occagnes, TheBankonBroadway 
Owners Cup L: Ligniere Occagnes, Lune Occagnes 
Sweepstakes J h/r: Jitan Occagnes 
Sweepstakes J m: Jan Occagnes, Josy Occagnes 
 

Bestraffingen 
 
Wolvega, 3 april 2019 
Koers 1 
De pikeur J. Mieras, rijder van het paard Henri mon Ami, is bestraft met een boete van € 200,-  
met terugstelling wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 XI D.W.R. (hinderen van 
een mededinger met terugstelling). (recidive) 
 
Koers 4  
De pikeur Gert Sucaet, rijder van het paard Ustang Ludois, is bestraft met een boete van € 
125,- wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 Ia D.W.R. (overmatig gebruik van de 
zweep). 
 
Koers 5  
De pikeur Frank Westerveld, rijder van het paard Edens Boy, is bestraft met een boete van € 
200,- wegens overtreding van het bepaalde in artikel 15 I A.W.R. (onbehoorlijk gedrag tegen 
zijn paard). Strafverzwarende omstandigheden.  
 
Alkmaar, 8 april 2019 
Koers 6 
De pikeur Micha Brouwer, rijder van het paard Fortunata, is bestraft met een boete van € 50,- 
wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 VIIe D.W.R. (veranderen van lijn zonder 
voldoende voorsprong). 
 



Renwezen 
 
Stamboek 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK VOLBLOEDS 
B190002 Jar of Porter, schimmel hengst, geb. 25 maart 2019, v. Isfahan (GER) u. Zghorta Ride (FR) 
v. Rajsaman (FR). Fokker Jetty van der Hulst Specials te Nederweert. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK VOLBLOEDS 
BB150029 Groundnut (GB), bruine ruin, geb. 1 maart 2015, v. Rip Van Winkle (IRE) u. Hard Walnut 
(IRE) v. Cape Cross (IRE). Eig. mw. B. Dunk, Zevenhuizen. 
 
GESTORVEN 
BB110052 Emirati Spirit (GB) 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Ilonca (GER), t.l.v. Renstal De Heeren van Swentibold, Born. (Duitsland) 
Magic Mission (GER), t.l.v. Renstal De Heeren van Swentibold, Born. (Duitsland) 
Quanita (GER), t.l.v. Renstal De Heeren van Swentibold, Born. (Duitsland) 

 
Sport 
PAARDEN IN TRAINING 
A. Mulder: Good Tyne Girl (IRE) 
A. Wolffers: Roi du Soleil (GER) 
 

 


