
OB 40 
 
Algemeen 
 
Uitspraken Tuchtcollege 
 
TC1-2019 
Op 25 september 2019 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de 
gevolmachtigde tegen de heer R. van Toor. 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 20 februari 2019, waarbij betrokkene is verschenen 
en gehoord. Betrokkene heeft aanhouding van de behandeling van de zaak bepleit en 
medewerking aan een DNA-onderzoek gericht op de aanwezigheid van menselijk DNA en/of 
DNA van een ander paard in het B-monster. 
 
Het Tuchtcollege heeft bepaald bij tussenuitspraak d.d. 6 maart 2019 dat betrokkene in 
gelegenheid wordt gesteld om op eigen kosten DNA-onderzoek te laten verrichten op het op 
10 december 2018 bij het paard Lannoo EV het afgenomen urinemonster.  
 
De gevolmachtigde in tuchtrechtelijke aangelegenheden is in hoger beroep gegaan tegen 
deze tussenuitspraak bij de Raad van Appèl van de Nederlandse Draf- en Rensport. 
 
De Raad van Appèl heeft deze tussenuitspraak vernietigd en daarbij overwogen dat ”indien 
geen bezwaar is aangetekend (lid XVI) en de trainer of zijn vertegenwoordiger voor akkoord 
heeft getekend, mag het ervoor worden gehouden dat de afname op regelmatige wijze is 
geschied. Indien een trainer naderhand stelt dat er (mogelijk) sprake is geweest van een 
onregelmatigheid bij de afname, rust op hem de last die (mogelijke) onregelmatigheid met 
bewijs aannemelijk te maken. Dit geldt ook indien de trainer of zijn vertegenwoordiger geen 
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om bij de afname aanwezig te zijn. In dat geval 
kan ook geen bezwaar worden aangetekend tegen vermeende onjuistheden tijdens de 
afname (lid VI).  
 
Het onderzoek ter zitting is voortgezet op 11 september 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 alsmede tot intrekking van de vergunning tot deelneming aan 
wedstrijden als trainer voor de duur van één jaar, geheel voorwaardelijk met een proeftijd 
van twee jaar. 
 
Op grond van de hierboven genoemde stukken, alsmede het onderzoek ter zitting, acht het 
Tuchtcollege bewezen dat betrokkene op 10 december 2018 op drafbaan Alkmaar met het 
paard Lannoo EV 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. Opzet is hiervoor niet vereist. De 
overtreding valt betrokkene dan ook aan te rekenen en daarop dient een bestraffing te 
volgen.  
 
Het verweer van betrokkene, dat hij noch iemand anders het paard de stof heeft toegediend 
dan wel dat er mogelijk ander DNA in het monster heeft gezeten, slagen niet. 
Betrokken is er niet in geslaagd zijn verweer te onderbouwen of nieuw bewijsmateriaal aan 
te leveren. De verweren worden daarom verworpen. 
 
Het Tuchtcollege vindt de door de aanklager geëiste straf passend. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
Verklaart bewezen dat betrokkene zich op 10 december 2018 op de drafbaan Alkmaar zich 
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,- ; 
 
bepaalt dat de geldboete voor een deel ter grootte van € 1.000- (duizend euro) 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; 
 
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 25 september 2019 door: mr. H. Harmsen, voorzitter, mr. A.J. van der 
Velden en drs. E.K. Dolfijn, leden, in tegenwoordigheid van M. Tol, secretaris.  
 
TC3-2019 
Op 25 september 2019 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de 
gevolmachtigde tegen de heer T.H. Kooyman. 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 11 september 2019, waarbij betrokkene is 
verschenen en verhoord. Ter zitting is eveneens verschenen de heer M. van Hilst van  
Quest-Medica BV, welke als deskundige ter zitting toelichting heeft gegeven omtrent het 
gebruik van cbd-olie. 
 
De gevolmachtigde in tuchtrechtelijke aangelegenheden heeft namens de NDR op de zitting 
van 11 september 2019 geconcludeerd tot een bewezenverklaring van het aan betrokkene 
tenlastegelegde en gevorderd haar ter zake te bestraffen met een geldboete van € 2.000,- 
waarvan € 1.000,- voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, alsmede tot intrekking van de 
vergunning tot deelneming aan wedstrijden als trainer voor de duur van één jaar 
voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. 
 
Op grond van de stukken, alsmede het onderzoek ter zitting, acht het Tuchtcollege bewezen 
dat betrokkene op 15 februari 2019 op Victoria Park Wolvega met het paard Ivar heeft 



deelgenomen, terwijl zich in het lichaam van genoemd paard een stof bevond, welke door de 
NDR is verboden en waarvoor hij als trainer verantwoordelijk is.  
Op basis van de verklaring d.d. 18 maart 2019 van de deskundige, inhoudende dat de 
gevonden hoeveelheid acid cannabidiolique invloed kan hebben op de prestaties van het 
paard, is het Tuchtcollege van oordeel dat de betogen van betrokkene, dat het middel zou 
zijn toegestaan dan wel geen invloed zou hebben op de prestaties van het paard niet kunnen 
slagen.  
 
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 wedstrijdpaard bevinden. Betrokkene is daar in dit geval 
niet in geslaagd. Dat valt hem aan te rekenen en daarop dient een bestraffing te volgen.  
 
Het Tuchtcollege vindt de door de aanklager geëiste straf passend. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
Verklaart bewezen dat betrokkene zich op 15 februari 2019 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,- ; 
 
bepaalt dat de geldboete voor een deel ter grootte van € 1.000- (duizend euro) 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; 
 
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 25 september 2019 door: mr. H. Harmsen, voorzitter, mr. A.J. van der 
Velden en drs. E.K. Dolfijn, leden, in tegenwoordigheid van M. Tol, secretaris.  
 
TC4-2019 
Op 25 september 2019 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de 
gevolmachtigde tegen de heer E. Korrel.  
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 11 september 2019, waarbij betrokkene is 
verschenen en verhoord. 
 
De gevolmachtigde in tuchtrechtelijke aangelegenheden heeft namens de NDR op de zitting 
van 11 september 2019 geconcludeerd tot een bewezenverklaring van het aan betrokkene 
tenlastegelegde en gevorderd hem ter zake te bestraffen met een geldboete van € 2.000,- 
waarvan € 1.000,- voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, alsmede tot intrekking van de 
vergunning tot deelneming aan wedstrijden als trainer voor de duur van één jaar 
voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. 
 



Op grond van de stukken, alsmede het onderzoek ter zitting, acht het Tuchtcollege bewezen 
dat betrokkene op 17 april 2019 op Victoria Park Wolvega met het paard Drogba Apache 
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 
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.  
Het Tuchtcollege vindt de door de aanklager geëiste straf passend. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
Verklaart bewezen dat betrokkene zich op 17 april 2019 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,- ; 
 
bepaalt dat de geldboete voor een deel ter grootte van € 1.000- (duizend euro) 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; 
 
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 25 september 2019 door: mr. H. Harmsen, voorzitter, mr. A.J. van der 
Velden en drs. E.K. Dolfijn, leden, in tegenwoordigheid van M. Tol, secretaris.  
 

Onderzoek verboden stoffen 
 
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief 
bevonden: 
Augustus: Lightning Bolt (FR), John King Boko, Southwind Raptor, Danah (FR), Keytowin 
Starro, Kair Al Cham (FR), Alex HP 
 
Dopingcontrole 
Kb Roden 25 september: Tador Dry, Limbo, Boucher le Blanc, Ursy Flying, McSpirit 
Kb Lisse 26 september: geen afname 
Wolvega 27 september: Grift Jr, Bandino du Pre, Beauty Wind, Kuyt F Boko 
 
Stamboek 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN 
(HARDDRAVERS) 
NL190145 M14 (TF), bruine hengst, geb. 3 juni 2019, v. Classic Way u. Amelie du Nord v. Millenium 
Wood. Fokkers P.P. Davidson te Haarlem en C. Haisma te Lippenhuizen. 



NL190146 Mea Fantasy, bruine merrie, geb. 26 april 2019, v. Caen Oldeson u. Best van Frejo v. 
Gloss Yatzee. Fokker J. Straver te Voorschoten. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F100016 Amelie du Nord, donkerbruine merrie, geb. 3 april 2010, v. Millenium Wood u. Jipsie du Flo 
v. Coktail Jet. Eig. P.P. Davidson, Haarlem en C. Haisma, Lippenhuizen. 
 
WEDEROM OPGENOMEN IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
NL070227 Amber Vryenesse vos merrie, geb. 28 april 2007 v.  Yankee Mustang u. Marjory Cunera v. 
Nevele Impulse. Eig. mw. C.P. Timmer, Heemskerk. 
 
GESTORVEN 
NL170033 Kosmo Darby 
NL180117 Loy Cavallo 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
NL090368 Come on Scott 
NL110177 Ermine River 
 
NAAMGEVING 
NL180142 L14, v. From Above u. OJ Yankee, wordt: Lois Lane 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 

Elka du Puy, t.l.v. R. Brinkman, Stavoren. (Verenigd Koninkrijk) 
Zar Laksmy, t.l.v. Trot Consult, Nykobing. (Denemarken) 
 
Sport 
 
Schrappen uit Stakes en Klassiekers 
Geschrapt uit alle klassiekers: Kylian Dairpet, Love Dairpet, Lurabo Dairpet 
Geschrapt uit 3jr. Criterium: Kingsley Star, Kiki April, King in the sun 
Geschrapt uit 4jr. Criterium: Jos Dairpet, Jackpot Joe, Julia Star 
Geschrapt uit 4jr. Sprintkamp.: Jos Dairpet, Jackpot Joe, Julia Star 
 
Bestraffingen 

Roden, 25 september 2019 
Geen bestraffingen. 

 
Lisse, 26 september 2019 
Geen bestraffingen. 
 
Wolvega, 27 september 2019 
Koers 4  
De pikeur C. Kamminga, rijder van het paard French Kiss HR, is bestraft met een boete van € 
25,-  wegens overtreding van het bepaalde in artikel 34 Ia D.W.R. (niet tijdig ophouden in het 
vak zoals omschreven in het D.W.R.). 
 
De pikeur L. de Vries, rijder van het paard Hickory Forest, 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). 
 
Koers 5 



De pikeur D. Tesselaar, rijder van het paard Natorp Bo, is bestraft met een boete van € 25,- 
wegens overtreding van het bepaalde in artikel 34 Ia D.W.R. (niet tijdig ophouden in het vak 
zoals omschreven in het D.W.R.). 
 
Koers 8 
De pikeur J. Mieras, rijder van het paard Fury di Mucho, is bestraft met een boete van € 25,- 
wegens overtreding van het bepaalde in artikel 34 Ia D.W.R. (niet tijdig ophouden in het vak 
zoals omschreven in het D.W.R.). 
 

UITSLAG Kortebaandraverij Enkhuizen  – donderdag 19 september 2019 
 
Samenstelling functionarissen:  
Keurmeester 1e stek, Voorzitter M.L. Leeuwenburgh 
Keurmeester 2e stek   Drs. Y.J.P. Tel 
Keurmeester eindstek  B.B. Duivenvoorden 
Assistent keurmeester  P.J. Boersen 
Starter     M.W. Eeken 
Wedstrijdsecretaris   Mw. Ing. M. Smith 
Speaker    M. de Waal 
Coördinator stalterrein  M. Bouwhuis 

 
Prijzen: € 5.050 (2.500, 1.250, 600, 300, 200 en 200) 
 
1 - Doc Holiday (9r) - Manon Pools - Stal Meiden van Assum     305 
2 - Chief One (5r) - John de Leeuw - Stal De Groningers      300 
3 - Hero Baldwin (5h) - Manon Pools - M.A. Pools       300 
4 - Fabrys Chris (4h) – BIJGELOOT - Wouter de Reus - Holland TTS BV    295 
5 - Ursy Flying (11r) - Caroline Aalbers - J.H. van der Horst      300 
5 - Gerson Boko (6r) - Ruud Pools - C. Hetteling jr.       295 
 

Niet geplaatst: Feria de Rheve 295, Co Swagerman 305, Broer van Bremen 300,  
Hannie Swagerman 300, Amici P 295, Gaya Vip 300, Calvados Chess 300, Hooray Boko 295, 
Ronny Brandt 300, Loverboy Vrijthout 295, Go Star 300, Simoni’s Natural 300,  
Southwind Raptor 305, Banter Boy 300, Chaman Rapida 300, Fip Junior 300, Eliot Charisma 
305, Limbo 300. 
 
Totalisator: 
1e omloop winnend € 9,70 plaats € 3,80  € 3,30 € 10,10 - winscore (0 foutief) € 190,65 
2e omloop winnend € 2,30 plaats € 1,20 € 1,20 € 1,50 - winscore (0 foutief) € 91,80 
3e omloop winnend € 2,40 plaats € 1,00 € 1,00 
4e omloop winnend € 2,10 plaats € 1,00 € 1,00 
Duo € 10,20 Trio € 40,00 
 
TOTAAL INZET OP DE TOTALISATOR  € 30.285,00 
 

UITSLAG 45ste Kortebaandraverij Roden  – woensdag 25 september 2019 
Samenstelling functionarissen:  



Keurmeester 1e stek, Voorzitter L.R. Olivier 
Keurmeester 2e stek   A.P.M.G. Verhoef 
Keurmeester eindstek  M.L. Leeuwenburgh 
Assistent Keurmeester  P.J. Boersen 
Starter     M.W. Eeken 
Wedstrijdsecretaris   J.A.M. van Loenen 
Baancommissaris   J.F.A. Kleinsmit 
Baancommissaris   Mw. N. Kleinsmit 
Speaker    M. de Waal 
Coördinator stalterrein  M. Bouwhuis 

 
Prijzen: € 4.550 (2.300, 1.150, 600, 300 en 200) 
 
1 - Ronny Brandt (9r) - Mats Wester - Stal de Groninger      300 
2 - McSpirit (6r) – BIJGELOOT - John de Leeuw - Stal De Groningers     300 
3 - Calistokingsdeep (10r) - Lindsey Pegram - Maatschap van der Let     305 
4 - Chaman Rapida (10r) - Thomas Bos - P. Siderius       300 
5 - Barbert (8r) - John de Leeuw - Stal De Groningers       305 
 

Niet geplaatst:  Emi van Jip 300, Lordspirit 300, Tador Dry 300, Bikini de Larcy 300, 
Boucher le Blanc 300, Dutch Buitenzorg 305, Cryptonite 300, Ursy Flying 300, Smart Dilli 300,  
Fullrich v Assum 300, Limbo 300, Banter Boy 300, Elan du Gollier 300, Broer van Bremen 300, 
Hero Baldwin 300. 
 
Totalisator: 
1e omloop winnend € 4,40 plaats € 2,10  € 3,90 € 2,10 - winscore (0 foutief) € 279,20 
2e omloop winnend € 4,40 plaats € 1,90 € 2,60 € 1,90 
3e omloop winnend € 3,30 plaats € 1,60 € 4,50 
4e omloop winnend € 2,20 plaats € 1,90 [Niet gespeeld] 
Duo € 28,80 Trio € 56,40  
 
TOTAAL INZET OP DE TOTALISATOR  € 31.676,00 
 

UITSLAG Kortebaandraverij Lisse  – donderdag 26 september 2019 
 
Samenstelling functionarissen:  
Keurmeester 1e stek, Voorzitter L.R. Olivier 
Keurmeester 2e stek   H.N. Beemsterboer 
Keurmeester eindstek  A.H. Suijkerbuijk 
Starter     B.B. Duivenvoorden 
Wedstrijdsecretaris   Mw. Ing. M. Smith 
Speaker    M. de Waal 
Speaker    R.P. den Dekker 
Coördinator stalterrein  M. Bouwhuis 

 
Prijzen: € 5.400 (2.500, 1.250, 750, 400, 250 en 250) 
 
1 - Southwind Raptor (9r) – BIJGELOOT - Lindsey Pegram - A.D. de Boer    305 



2 - Eliot Charisma (8r) - Lindsey Pegram (Beslissende omloop: Rick Wester) –  
Mw. J.C. Jonkman           305 
3 - Chief One (5r) - John de Leeuw - Stal De Groningers      300 
4 - Feria de Rheve (4m) - Krista Timmer - B.G.M. Vader      295 
5 - Go Star (9r) - Ruud Pools - C. Hetteling        300 
5 - Doc Holiday (9r) - Manon Pools - Stal Meiden van Assum     305 
 

Niet geplaatst:  Fip Junior 300, Ids Mass 295, Gaya Vip 300, Pompano Mick 300, Fabrys Chris 
295, Hariesine 300, Contador 300, Archange de Jiel 300, Rockson Fair 295, Calvados Chess 
300, Viking Cehere 300, Fabiene 300, Donder Frejo 300, Blackpearl Trans R 305, Sirol Axe 
300, Dali des Neuf Clos 300, Godfather 300, Gerson Boko 300. 
 

Totalisator: 
1e omloop winnend € 6,10 plaats € 2,30  € 2,60 € 2,30- winscore (0 foutief) € 286,20 
2e omloop winnend € 4,40 plaats € 2,80 € 2,70 € 1,90 - winscore (0 foutief) € 5,50 
3e omloop winnend € 3,30 plaats € 2,50 € 3,70 
4e omloop winnend € 3,20 plaats € 1,70 € 1,70 
Duo € 41,90 Trio € 292,10  
 
TOTAAL INZET OP DE TOTALISATOR  € 69.923,50 

 
 
 


