
 

 

OB 48 
 
Algemeen 
 
Uitspraak Tuchtcollege 
Op 24 november 2021 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de 
gevolmachtigde tegen de heer H.W. Langeweg jr. 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 10 november 2021, waarbij betrokkene, wegens  
persoonlijke omstandigheden, niet is verschenen. Voorafgaand aan de zitting heeft  
betrokkene zijn verweer per e-mail d.d. 9 november 2021 aan de NDR doen toekomen. 
 
De gevolmachtigde heeft namens de NDR op de zitting van 10 november 2021 
geconcludeerd tot een bewezenverklaring van het aan betrokkene tenlastegelegde en 
gevorderd hem ter zake te bestraffen met een geldboete van € 5.000,- onvoorwaardelijk  
en intrekking van de vergunning voor trainer en rijder voor één jaar. 
 
Op grond van de stukken, alsmede het onderzoek ter zitting, acht het Tuchtcollege bewezen 
dat betrokkene op 13 augustus 2021 op Renbaan Duindigt met het paard Greatman de Busset, 
waarvoor hij als trainer verantwoordelijk is, aan een wedstrijd heeft deelgenomen, terwijl zich 
in het lichaam van genoemd paard een stof bevond in een hoeveelheid boven de vastgestelde 
drempelwaarde, te weten 0,367 microgram/ml cobalt waarvoor een drempelwaarde van 0,1 
microgram/ml geldt. 
 
Het bewezenverklaarde levert een overtreding op van artikel 1 lid II juncto IV van het 
Reglement Verboden Stoffen. 
 
Ter zitting heeft de gevolmachtigde toegelicht dat cobalt een zeer gevaarlijke stof is en dat 
cobalt in categorie II op de Lijst van verboden stoffen staat vermeld. De afgelopen jaren is een 
verboden stof van categorie II bij de dopingcontroles niet voorgekomen. Daarnaast heeft de 
gevolmachtigde toegelicht dat er in het buitenland, in soortgelijke zaken, hoge straffen 
worden gegeven. 
 
Het Tuchtcollege acht de door de gevolmachtigde gevraagde onvoorwaardelijke intrekking 
van de vergunning van één jaar passend. De gevraagde geldboete vindt het Tuchtcollege te 
hoog omdat niet is gebleken dat betrokkene eerder voor soortgelijke handelingen is bestraft. 
Ook heeft het Tuchtcollege gekeken naar de straffen in soortgelijke zaken. Zij vindt een 
geldboete van € 2.500,- passend. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
Verklaart bewezen dat betrokkene zich op 13 augustus 2021 te Wassenaar 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 € 2.500,- (tweeduizend en vijfhonderd 
euro) onvoorwaardelijk en een intrekking van de vergunning tot deelneming aan wedstrijden 
als trainer en rijder voor één jaar, met ingang van de datum waarop deze uitspraak 
onherroepelijk wordt; 
 
Aldus vastgesteld op 24 november 2021 door: mr. L. Crompvoets, voorzitter, mr. A.M.G. van 
de Kragt, drs. P. de Vries, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.C.H.M. de Dood, secretaris. 



 

 

Uitspraak Tuchtcollege 
Op 24 november 2021 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de 
gevolmachtigde tegen mevrouw C. Lecocq. 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 10 november 2021, waarbij betrokkene is 
verschenen en gehoord. Op de zitting zijn de beelden van de betrokken koers bekeken.  
 
De gevolmachtigde heeft namens de NDR geconcludeerd tot een bewezenverklaring van 
het aan betrokkene tenlastegelegde en gevorderd haar – in plaats van de door het dienstdoende 
Comité opgelegde straf van een geldboete van € 150 -  ter zake te bestraffen met een 
geldboete van € 500,00 (vijfhonderd euro) waarvan € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) 
voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en intrekking van de vergunning als deelnemer 
voor twee weken, geheel onvoorwaardelijk.  
 
Op grond van de stukken, alsmede het onderzoek ter zitting, acht het Tuchtcollege bewezen 
dat betrokkene op 25 juli 2021 op Duindigt zich onbehoorlijk heeft gedragen tegenover het 
paard door het paard vele malen op ruwe wijze met de zweep te slaan.  
 
Het bewezenverklaarde levert een overtreding op van artikel 36 lid VIII sub c van het 
Drafsport Wedstrijdreglement. 
 
Ter zitting heeft de gevolmachtigde toegelicht dat, naast de schade aan het welzijn van het 
betrokken paard, het aanzien van de sport wordt geschaad door de wijze waarop en de 
frequentie waarmee betrokkene het paard met de zweep heeft geslagen en mishandeld.      
 
Met de aanklager vindt het Tuchtcollege het van het grootste belang dat – naast het welzijn 
van het paard – ook, in ieders belang, het aanzien van de sport wordt beschermd. De door 
aanklager gevraagde boete vindt zij dan ook passend. Het Tuchtcollege vindt de gevraagde 
intrekking van de vergunning voor twee weken onvoorwaardelijk eveneens passend. Het 
Tuchtcollege heeft daarbij ook gekeken naar de straffen in soortgelijke zaken.    
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
verklaart bewezen dat betrokkene zich op 25 juli 2021 te Duindigt schuldig heeft gemaakt aan 
overtreding van artikel 36 lid VIII sub c van het Drafsport Wedstrijdreglement te weten 
onbehoorlijk gedrag tegenover het paard, slaan met de zweep; 
 
bestraft betrokkene ter zake met een geldboete van € 500,- (vijfhonderd euro); 
 
bepaalt dat de geldboete voor een deel ter grootte van € 250,- 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;  
 
een intrekking van de vergunning als deelnemer voor twee weken, met ingang van de datum 
waarop deze uitspraak onherroepelijk wordt;  
 
Aldus vastgesteld op 24 november 2021 door: mr. L. Crompvoets, voorzitter, mr. A.M.G. van 
de Kragt, drs. P. de Vries, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.C.H.M. de Dood, secretaris. 
 
 



 

 

Onderzoek verboden stoffen 
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief 
bevonden: 
Moses Boko 
 
Dopingcontrole 
Wolvega 26 november: Lois Lane, Magnum de l'Iton, Jason Dragon, Kiss of Fire, Kattuso 
Boko, Mireije Charisma 
 
Stamboek 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
US140055 Crann Tara, bruine merrie, geb. 6 juni 2014, v. Donato Hanover u. Shan Riches v. Armbro 
Goal. Eig. Newport Breeding BV, Zuidoostbeemster. 
D130088 Gogo Katy Draviet, donkerbruine merrie, geb. 18 februari 2013, v. Broadway Hall u. Junior 
Miss v. Muscles Yankee. Eig. P. Siderius, Menaldum. 
D170131 Kristy Dragon, bruine merrie, geb. 2 mei 2017, v. Trixton u. Becky Dragon v. Cantab Hall. 
Eig. Dragon Trotters BV, Jutrijp. 
US100010 Lindys Gone Crazy, bruine merrie, geb. 8 april 2010, v. Crazed u. My Dolly v. Valley 
Victory. Eig. Newport Breeding BV, Zuidoostbeemster. 
D200007 Nimble Boy AJ, donkerbruine hengst, geb. 5 mei 2020, v. SJ's Caviar u. Barcelona Darby v. 
Rocklyn. Eig. Stal Payday, Almere. 
US090013 Sand Violent Blu, bruine merrie, geb. 12 februari 2009, v. Tom Ridge u. Sand Lavender 
Blu v. Malabar Man. Eig. Newport Breeding BV, Zuidoostbeemster. 
US110013 Spirit of Casey, bruine merrie, geb. 17 mei 2011, v. Chocolatier u. Marita's Victory v. 
Valley Victory. Eig. Boko Stables Holland B.V., Zaanstad. 
 
GESTORVEN 
S000031 Special Tess 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
NL120137 Fernando Meadow 
US030016 Giza 
S130031 Louie Brodde 
 
VERANDERD IN RUIN 
NL170017 Kameraad 
NL190126 Mastersfeint 
NL190110 Moonshine Meadow 
 
NAAMGEVING 
NL210010 O1, v. Face Time Bourbon u. Hillary Queen, wordt: Olivia Bourbon 
NL210168 O6, v. Googoo Gaagaa u. Zelma Bi, wordt: Oh Baby Bi 
 
Verkocht 
Mental B Darby, C.M. de Bruijn, Wolvega aan J. Baas, Enkhuizen 
Moonshine Meadow, J. Baas, Enkhuizen aan mw. J. Ruiter-Baas, Wervershoof 
Neuf du Pape, Swift Racing Stable, Wateringen aan W.L. Vos, Apeldoorn 
Next Wish, H. Kloosterman, Buitenpost aan Stal Payday, Almere 
Niki Lauda C, Netl Racing, Kraggenburg aan Stal Payday, Almere 
Onno W, P.J. Wals, Landsmeer aan Top Kip BV, Landsmeer 
 
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 lid IV 
Deelnemersreglement) 



 

 

NL190116 Mooney Blue 
 
Sport 
 
Geschrapt uit Stakes en Klassiekers: 
 
Geschrapt uit alle klassiekers: Janine de Reve TF, Nick Vryenesse, Nance Vryenesse 
Geschrapt uit het 4jr. Criterium: Lennarth, Let’s go BR, Liberty Twiko 
Geschrapt uit het 4jr. Sprintkampioenschap: Lennarth, Let’s go BR, Liberty Twiko 
Geschrapt uit de TCT koersen ’21-’23: Plata Hillperon 
 
Bestraffingen 
 
Rectificatie 
Wolvega,  12 november 2021 
De pikeur J. Mieras, rijder van het paard Mistral, is bestraft met een boete van € 500,-  
wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 Ia D.W.R. (overmatig gebruik van de 
zweep) (Recidive en strafverzwarende omstandigheden (dotering)). 
 
Wolvega,  26 november 2021 
Koers 2 
De trainer van het paard SJ’s Bajaro, Caroline Aalbers, is een heffing opgelegd van € 50,- wegens het 
niet (kunnen) tonen van het paspoort (OB-1 2021). Tevens krijgt het paard per direct een startverbod 
opgelegd voor onbepaalde tijd (totdat aan de vaccinatieverplichting is voldaan). 
 
Koers 10 
De pikeur Caroline Aalbers, rijder van het paard Frederique Norg TF, 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 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK VOLBLOEDS 
BB160059 Sosoft (FR), bruine hengst, geb. 25 mei 2016, v. Pivotal (GB) u. Soft Lips (GB) v. Rahy 
(USA). Eig. E.M. Verheij, Den Haag. 
 
GESTORVEN 
BB060029 Lagunas Lady View (FR) 
 
 


