
OB 14 
 
Algemeen 
 
Uitspraken Tuchtcollege 
 
Op 30 maart 2022 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de gevolmachtigde tegen de 
heer A.W. Bosscha. 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 16 maart 2022, waarbij betrokkene 
niet is verschenen. Voorafgaand aan de zitting heeft betrokkene zijn verweer per  
aangetekende brief d.d. 13 maart 2022 aan de NDR doen toekomen. 
 
De gevolmachtigde heeft namens de NDR op de zitting van 16 maart 2022 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 24 december 2021 op Victoria Park Wolvega met het paard Falco 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.  
 
De gevorderde strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het 
bewezenverklaarde, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de straffen die in soortgelijke 
zaken worden opgelegd. 
 
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 hoeveelheden 
boven de drempelwaarde, in het lichaam van een deelnemend wedstrijdpaard bevinden. Betrokkene is 
daar in dit geval niet in geslaagd. Betrokkene blijft verantwoordelijk zoals hij ook zelf heeft gesteld. 
Het is betrokkene dus 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 24 december 2021 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 30 maart 2022 door: mr. L. Crompvoets, voorzitter, mr. A.M.G. van de Kragt, drs. 
E.K. Dolfijn, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.C.H.M. de Dood, secretaris. 
 
 
Op 30 maart 2022 heeft het Tuchtcollege uitspraak in hoger beroep gedaan in de zaak van de heer  
D. Minnema. 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 16 maart 2022, waarbij appellant is verschenen  
en gehoord. Op de zitting zijn de beelden van de betrokken koers bekeken. 
 
De gevolmachtigde heeft namens de NDR op de zitting van 16 maart 2022 zich verenigd met 
de uitspraak van het draverijcomité en heeft ter zitting verzocht het hoger beroep ongegrond 
te verklaren.  
 
Ter zitting heeft appellant verklaard dat er door niemand bezwaar is gemaakt inzake het mogelijke hinderen 
door appellant van een mededinger tijdens de koers. Daarnaast heeft appellant betoogd dat hij zonder 
voorafgaand te zijn gehoord door het draverijcomité is teruggesteld. Volgens appellant had het dienstdoende 
draverijcomité, voordat de beslissing werd genomen tot terugstelling, appellant moeten horen. 
 
Het hoger beroep is ingesteld binnen de door de reglementen gestelde termijn, waarbij ook de 
voorschriften van artikel 28 van het Tuchtreglement in acht zijn genomen.  
 
Het Tuchtcollege stelt vast dat het dienstdoende draverijcomité niet de juiste procedure inzake hoor en 
wederhoor, op grond van artikel 21 II van het Tuchtreglement, heeft gevolgd. 
Wat er zij van het betoog van het dienstdoende draverijcomité, dat inmiddels staande praktijk is, na 
afstemming met de rijders, dat niet meer vooraf wordt gehoord, vastgesteld moet worden dat een en 
ander niet zijn beslag heeft gekregen in een wijziging van het Tuchtreglement op dit onderdeel. Het 
Tuchtreglement is inzake deze wezenlijke procedureregel, leidend. De uitspraak van het dienstdoende 
draverijcomité kan dan ook niet in stand blijven. Het Tuchtcollege zal die vernietigen. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
vernietigt de uitspraak van het Draverijcomité van 5 november 2021. 
 
Aldus vastgesteld op 30 maart 2022 door: mr. L. Crompvoets, voorzitter, mr. A.M.G. van de Kragt, drs. 
E.K. Dolfijn, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.C.H.M. de Dood, secretaris. 
 
 
Op 30 maart 2022 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de gevolmachtigde tegen de 
heer H.W. Schoonhoven. 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 16 maart 2022, waarbij betrokkene 
niet is verschenen. Voorafgaand aan de zitting heeft betrokkene zijn verweer per  
aangetekende brief d.d.11 maart 2022 aan de NDR doen toekomen. 
 
De gevolmachtigde heeft namens de NDR op de zitting van 16 maart 2022 
geconcludeerd tot een bewezenverklaring van het aan betrokkene tenlastegelegde en 
gevorderd hem ter zake te bestraffen met een geldboete van €600,- en een ontzegging van 
de toegang tot alle wedstrijd- en trainingsbanen en de daartoe behorende gebouwen 
en terreinen van 1 (één) jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd 
van 2 (twee) jaar. 



 
Op grond van de stukken, alsmede het onderzoek ter zitting, acht het Tuchtcollege bewezen  
dat betrokkene op 29 oktober 2021 op Wolvega zich onbehoorlijk heeft gedragen tegenover  
(een) functionaris(sen). 
 
Het bewezenverklaarde levert een overtreding op van artikel 15 I van het Algemeen Wedstrijdreglement. 
 
Ter zitting heeft de gevolmachtigde toegelicht dat het aanzien van de sport in ernstige mate wordt 
geschaad door dergelijk gedrag. Daarnaast is betrokkene enkele jaren geleden reeds bestraft voor 
soortgelijke handelingen. Zij vindt de door het dienstdoende Comité opgelegde straf daarom niet 
voldoende recht doen aan de ernst van de overtreding. 
 
Met de gevolmachtigde acht 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. Daarbij hoort ook dat een ieder 
die betrokken is bij de sport zich behoorlijk gedraagt tegenover de scheidsrechters. Door niet alleen te 
schelden maar ook nog een stomp uit te delen heeft betrokkene dit uitgangspunt met voeten getreden. 
De door de gevolmachtigde gevraagde ontzegging van de toegang, naast een geldboete ter hoogte van 
de door het dienstdoende Comité opgelegde, vindt zij dan ook passend. Daarbij neemt zij in aanmerking 
dat betrokkene reeds eerder voor soortgelijk gedrag is bestraft. Ten overvloede overweegt het 
Tuchtcollege dat bij de tenuitvoerlegging van deze straf in aanmerking dient te worden genomen dat 
betrokkene de geldboete van € 600, inmiddels heeft voldaan. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
verklaart bewezen dat betrokkene zich op 29 oktober 2021 te Wolvega schuldig heeft gemaakt aan 
overtreding van artikel 15 I van het Algemeen Wedstrijdreglement (onbehoorlijk gedrag door een 
deelnemer tegenover (een) functionaris(sen)); 
 
vernietigt de bestreden uitspraak van het dienstdoende Comité en bestraft betrokkene  
ter zake met een geldboete van €600,- en ontzegging van de toegang tot alle wedstrijd-  
en trainingsbanen en de daartoe behorende gebouwen en terreinen van 1 (één) jaar, 
waarvan half jaar voorwaardelijk;  
 
bepaalt dat dit voorwaardelijk deel 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 30 maart 2022 door: mr. L. Crompvoets, voorzitter, mr. A.M.G. van de Kragt, drs. 
E.K. Dolfijn, 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: Goliath du Vivier, Cicero Noa TF, Lion Transs R, Garuda Fligny, Gold Cap BR 
Gladiator As, Kentucky Lobell 
 
Dopingcontrole 
Wolvega 31 maart: Good Morning Elge, Cartesio, Boston Terrie, Farmony de Jupille 
Alkmaar 3 april: Finishing Point 
 
Opgenomen in het register van deelnemers 
60145 Stal Ordas, Diemen 
 
Stamboek 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE DRAVERS 



F190071 Juno Day, bruine ruin, geb. 19 april 2019, v. Igor de Loumade u. Nymphe de Mykonos v. 
Gabaa. Eig. Stal Payday, Almere. 
 
GESTORVEN 
NL170042 Khan Celebration 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
NL090329 Chacha Blue 
NL090330 Chantal Blue 
S900013 Circle of Pass 
S890022 Ditka Express 
NL180114 Inspector Red TF 
D950127 Peppina 
NL980371 Perfect on time 
NL030240 Vagebond 
NL050062 Yerald 
 
VERANDERD IN RUIN 
NL160128 Jackpot Joe 
NL180155 Lennarth 
NL190039 Most Wanted PK 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Bloodline Pellii, t.l.v. Newport Breeding BV, Zuidoostbeemster. (Zweden) 
Crann Tara, t.l.v. Newport Breeding BV, Zuidoostbeemster. (Zweden) 
Gouritch, t.l.v. T. Reber, Ellerhoop. (Duitsland) 
Lindys Gone Crazy, t.l.v. Newport Breeding BV, Zuidoostbeemster. (Zweden) 
 
Verkocht 
Lambada Blue, Erven S. Yntema, Blauwhuis aan Stal Noaske Foar, Ankeveen 
Lupin Bravoure TF, Elevage Bravoure, Schagen aan Stal Diamond VM, Meerkerk 
 
Aanwijzing gevolmachtigde 
Blijkens een volmacht, vermeld in een verklaring van erfrecht is voor wijlen de heer F. Ordas, 
aangewezen mw. K.A. Einarson. 
 
Sport 
 
Geschrapt uit Stakes en Klassiekers:  
 
Geschrapt uit alle klassiekers: 
Geschrapt uit de Jonker-/Jofferprijs: Kiss Me Heuvelland TF  
Geschrapt uit de Productendraverij: Kiss Me Heuvelland TF  
Geschrapt uit de Sweepstakes: Kiss Me Heuvelland TF  
Geschrapt uit de Fokkers Trofee: Kiss Me Heuvelland TF 
Geschrapt uit Criterium: Mr T Starlake, Magic Hanover  
Geschrapt uit TCT ‘21-‘23: Jon Snow Dry, Mon Charmeur, Make it Schermer 
Geschrapt uit TCT ‘22-‘24: Lara Barosso, Mimosa Morning 
 
Bestraffingen 
 



Wolvega, 31 maart 2022 
Koers 2 
Pikeur M. Rothengatter, rijder van het paard Matthias L Boko, is bestraft met een boete van 50 
euro wegens overtreding van het bepaalde in artikel 34 IV DWR, Niet tijdig begeven achter de 
startauto op zijn nummer. 
(strafverzwarende omstandigheden) 
 
Koers 3 
Montérijdster Anne Lehmann, rijdster van het paard Joe Cocker, is bestraft met een boete van 
50 euro voor het bepaalde in artikel 36 lid X D.W.R  het niet houden van haar lijn evenwijdig 
aan de reling met een aan de leiding gaand paard. 
 
Montérijdster Anna- Lisa Kunze, rijdster van het paard Falco, is bestraft met een boete van 50 
euro voor het bepaalde in artikel 16 VI DWR, niet inwegen na de koers. 
 
Montérijdster Anna- Lisa Kunze, rijdster van het paard Falco, is bestraft met een boete van 50 
euro voor het bepaalde in artikel 33 VIII DWR, Veroorzaken van een valse bandenstart. 
 
Alkmaar, 3 april 2022 
Koers 7 
De montérijdster Sytske de Vries, rijder van het paard Hitman, is bestraft met boete van 50,-
euro,wegens overtreding van het bepaalde in artikel 33 VII D.W.R. (veroorzaken van een valse 
bandenstart). 
 
Renwezen 
 
Stamboek 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK VOLBLOEDS 
BB210003 Fairy Grey (FR), schimmel merrie, geb. 27 januari 2021, v. The Grey Gatsby (IRE) u. Femme 
Fatale (SWI) v. Feliciano (SWI). Eig. Jetty van der Hulst Specials, Nederweert. 
BB210004 Un-named (FR), bruine hengst, geb. 28 maart 2021, v. Scissor Kick (AUS) u. Sol y Sombra 
(GB) v. Hernando (FR). Eig. Jetty van der Hulst Specials, Nederweert. 
 
Sport 
 
In training 
Sayida du Soleil (GB)  Mw. S.J. Postema-Mulder 
 
Uit training 
Queen of Thorns (GB) 
 


