
OB 28 
 
Algemeen 
 
Uitspraak Tuchtcollege 
TC1-2020 
Op 1 juli 2020 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de gevolmachtigde 
tegen de heer D.D. Kokkes. 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 17 juni 2020, waarbij betrokkene is verschenen en 
verhoord. Betrokkene heeft ter zitting de uitslagen van de laboratoria onderzoeken niet 
bestreden.  
 
De gevolmachtigde in tuchtrechtelijke aangelegenheden heeft namens de NDR op de zitting 
van 17 juni 2020 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 hierboven genoemde stukken, alsmede het onderzoek ter zitting, acht het 
Tuchtcollege bewezen dat betrokkene op 21 februari 2020 op Victoria Park Wolvega met het 
paard Floris van Egmont TF 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.  
De gevonden stof, triamcinolone acetonide, kan prestatieverhogend werken.  
Het Tuchtcollege van oordeel dat het betoog van betrokkene, dat hij de door zijn dierenarts 
aanbevolen wachttijd in acht heeft genomen niet kan 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 21 februari 2020 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 1 juli 2020 door: mr. H. Harmsen, voorzitter, drs. E.K. Dolfijn en mr. 
drs. A. van de Grift-Schols, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.C.H.M. de Dood, 
secretaris.  
 
Dopingcontrole 
Wolvega 3 juli: Espion, Keytothehill 
Alkmaar 5 juli: Jack Baldwin 
 
Opgenomen in het register van deelnemers 
59651 Hoeve ’t Oude Vierkant, Egmond a/d Hoef 
59652 Meever & Meever BV, Meerkerk 
 
Stamboek 
 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN 
(HARDDRAVERS) 
NL200048 Kaunis Renka (TF), bruine merrie, geb. 7 april 2020, v. Uhlan du Val u. Bubble Jet v. 
Password. Fokker R.C.M. Knipscheer te Dronten. 
NL200049 N5, bruine merrie, geb. 15 april 2020, v. Niky u. Gentiane de Bomo v. Un Mec d'Heripre. 
Fokker mw. C.J.M.P. Gouyon te Courtomer. 
NL200050 Nana la Brousse, bruine merrie, geb. 21 maart 2020, v. Goetmals Wood u. Griet la 
Brousse v. Nice Love. Fokker J.F.X.M. Dekker te Schagen. 
NL200051 Nikkel Sycamore, bruine hengst, geb. 28 maart 2020, v. Jimmy William u. Zilver 
Sycamore v. Invit Broline. Fokkers T.M.M. de Mol te Nederhorst Den Berg en E.R. Dunnebier Holding 
BV te Nederhorst Den Berg. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F150085 Falco du Fief, vos ruin, geb. 27 april 2015, v. Vaquero du Mont u. Quenotte du Fief v. Full 
Account. Eig. P. Siderius, Menaldum. 
F150102 Fructueux d'Echal, bruine ruin, geb. 3 april 2015, v. Neutron du Cebe u. Prouesse d'Echal 
v. Sebrazac. Eig. Stal Den Haag, Leidschendam. 
F160091 Gentiane de Bomo, bruine merrie, geb. 12 mei 2016, v. Un Mec d'Heripre u. Amelia Jet v. 
Quaker Jet. Eig. mw. C.J.M.P. Gouyon, Courtomer. 
S130031 Louie Brodde, zwartbruine hengst, geb. 26 mei 2013, v. Muscle Massive u. Leonas Yessi v. 
Credit Winner. Eig. Holland TTS BV, Hoorn. 
S190014 Malala Boko, bruine merrie, geb. 29 april 2019, v. Robert Bi u. Genuine Boko v. Jaded. Eig. 
Rataplan Stable, Lemmer. 
 
GESTORVEN 
NL110293 Evermeije Speed 
NL180059 Levity O 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
F100184 Auguste Gaillard 
DB110002 Beau de Parhis TF 
NL090304 Contess ter Sype 
F130142 Djina de Pilliere 



NL120261 Flip 
BL150010 Lilas Vrijthout 
NL040241 Wiske Rider 
 
VERANDERD IN RUIN 
NL150098 First Sycamore TF 
NL170093 Karaat Sycamore 
 
NAAMGEVING 
NL190059 M7, v. Jimmy William u. Zilver Sycamore, wordt: Messi Sycamore 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Divine du Parc, t.l.v. R. Schembri, Birkirkara. (Malta) 
 

Verkocht 
Bakira, A.L.H. van der  Haas, Milheeze aan G.J. Smit, Berkel en Rodenrijs 
Bao des Rioults, Stal De Groningers, Noordwijk aan A.W. Bosscha, Langezwaag 
Gwendolyn Flevo, A. Ebbinge, Eext aan Meever & Meever BV, Meerkerk 
Indigo, P.P. Davidson, Haarlem aan P. Van Der Rasieren, B-Waregem voor een half deel. Het 
paard zal gaan lopen op naam van P. Van Der Rasieren 
Lewy VS, R. Jacobs, Egmond a/d Hoef aan Hoeve ’t Oude Vierkant, Egmond a/d Hoef 
 
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid IV 
Deelnemersreglement) 
NL080540 Big Rose 
NL130040 Ghickadee HPK 
NL150117 It’s Happend 
 
Sport 
 
RIJDERSEXAMEN Drafsport 

Ten behoeve van de afgifte van een rijvergunning als leerling-pikeur, amateurrijder, eigenaar 
rijd(st)er en monté rijd(st)er (Drafsport) zal er op zaterdag 5 september 2020 op de Draf- en 
Renbaan Duindigt een rijdersexamen worden afgenomen. 

Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. 

 
Schriftelijke aanmeldingen, waarin vermeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer 
en met welke gekwalificeerde draver wordt deelgenomen, dienen uiterlijk op 1 augustus a.s. 
op de sportafdeling van de stichting N.D.R. aanwezig te zijn t.n.v. Viviën Kribbe via post of 
email: v.kribbe@ndr.nl. 

Alle deelnemers aan dit examen zijn verplicht een instructie bij te wonen op zaterdag 29 
augustus 2020 op de Draf- en Renbaan Duindigt. 
Aanvang (proef-)examen om 11:00, u moet op beide dagen een paard meebrengen en evt. 
zelf voor stalling zorgen) 

De kosten zijn: € 110,- 

 
Paarden die, als gevolg van het vanaf 12 maart 2020 stilleggen van het koerswezen in Nederland, 
hun startgerechtigdheid hebben verloren (meer dan twaalf maanden niet aan een wedstrijd hebben 
deelgenomen, Officieel Bulletin no1, pag. 25), krijgen hiervoor ontheffing. 
Voor deze paarden geldt dat zij tot 1 augustus 2020 in Nederland ingeschreven kunnen worden. 



 

Schrappen uit Klassiekers en Stakes 
 
Geschrapt uit alle klassiekers: Ludo Bianco, Lovelylunalevi, Kynthia DW 
 
Geschrapt uit de 4jr. Derby: Jeanine GO 
Geschrapt uit de 4jr. Criterium: Jyvonn Vryenesse, Jungle Renka, Jeanine GO 
Geschrapt uit de 4jr. Sprintkamp.: Jyvonn Vryenesse, Jungle Renka, Jeanine GO 
 
Geschrapt uit alle 3jr. Stakes: Brantford Wise As, Kaatje 
 
Bestraffingen 
 
Wolvega, 3 juli 2020 
Koers 7 
De trainer van het paard Willow Burgerheide, de heer P. Leistra, is een heffing opgelegd van 
€ 50,- wegens het niet voldoen aan de vaccinatie verplichting (OB blz.20). Het paard zal weer 
aan het wedstrijdwezen mogen deelnemen, nadat aan de vaccinatieverplichting is voldaan. 
 
Alkmaar, 5 juli 2020 

Koers 3 
De pikeur R. de Vlieger, rijder van het paard Jewel Starlake, 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 
 
GESTORVEN 
BB160002 King (GER) 
 
VERANDERD IN RUIN 
B160004 L'Amour est bleu 

 
Opheffing onbekende bezitsverhouding 
L’Amour est bleu, t.n.v. Doubleyou2, Wassenaar 
 
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid IV 
Deelnemersreglement) 
B190002 Jar of Porter 
B170001 Nakupenda Malaika 
 
 


