OB 7
Algemeen
Uitspraak Tuchtcollege
TC12-2016 D. Brouwer
Bij tussenuitspraak van 4 januari 2017 heeft het Tuchtcollege het onderzoek ter zitting
heropend en bepaald dat de zaak wordt aangehouden tot een nader te bepalen datum in
januari 2017.
Het onderzoek ter zitting is hervat op 25 januari 2017, waarbij betrokkene is verschenen.
De gevolmachtigde heeft:
a. wederom op grond van artikel 25, lid II van het Tuchtreglement geconcludeerd tot een
bewezenverklaring van het aan betrokkene tenlastegelegde strafbare handelen op
12 oktober 2016 te Wolvega en gevorderd hem in verband met de recidive terzake te
bestraffen met een intrekking van de rijdersvergunning voor de duur van twee (2) maanden.
b. mondeling op grond van artikel 18, lid III van het Tuchtreglement gevorderd dat van het op
6 februari 2016 door het Tuchtcollege voorwaardelijk opgelegde deel van de straf die aan
betrokkene was opgelegd, te weten een voorwaardelijke intrekking van de vergunning tot
deelneming aan wedstrijden als rijder voor de duur van vier wedstrijddagen, gedeeltelijk ten
uitvoer zal worden gelegd, te weten een intrekking van de rijdersvergunning voor de duur
van twee wedstrijddagen.
Ten aanzien van het restende deel van voorwaardelijke straf heeft de gevolmachtigde
verzocht de proeftijd te verlengen met een jaar.
Het Tuchtcollege overweegt als volgt.
Ad a. Het tuchtcollege is van oordeel dat uit de recidivelijst niet kan worden afgeleid dat
betrokkene binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de
overtreding, te weten 12 oktober 2016, voor de vierde maal is bestraft voor een gelijksoortige
overtreding.
Aan het vereiste van artikel 25, lid II van het Tuchtreglement is derhalve niet voldaan.
De gevolmachtigde moet daarom in zoverre niet-ontvankelijk worden verklaard.
Ad b. Wat betreft de mondeling gedane vordering tot tenuitvoerlegging is het volgende van
belang. Betrokkene is naar aanleiding van een overtreding (hinderen van een mededinger)
op 6 februari 2016 door het Tuchtcollege bestraft met intrekking van de vergunning tot
deelneming aan wedstrijden als rijder voor de duur van acht (8) dagen, waarvan vier (4)
voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Vast staat dat betrokkene voor het einde van de
proeftijd van 2 jaar wederom een dergelijke overtreding heeft begaan. Hierop kan de
tenuitvoerlegging worden gelast van de straf die het Tuchtcollege op 6 februari 2016 heeft
opgelegd. Ter zitting heeft betrokkene naar voren gebracht dat hij beseft dat hij een fout
heeft gemaakt.
Het Tuchtcollege rechtdoende:
- verklaart de gevolmachtigde niet-ontvankelijk in de behandeling van de beschikking van
18 oktober 2016;
- gelast de tenuitvoerlegging van de bij uitspraak van het Tuchtcollege van 6 februari 2016
voorwaardelijk opgelegde intrekking van de vergunning tot deelneming aan wedstrijden als
rijder, voor een deel ervan, te weten voor de duur van twee (2) wedstrijddagen;
- verlengt de proeftijd met een (1) jaar.
Aldus vastgesteld op 8 februari 2017 door: mr. H. Harmsen, voorzitter, mr. A.J. van der
Velden en drs. P.J. de Vries, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.M. Tielkemeijer,
secretaris.

Onderzoek verboden stoffen
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief
bevonden: Bel Ami d’Azur, Ballantine V, Tonight Cem, Gina Bros

Dopingcontrole
Wolvega 10 februari: Varouzo de Godrel, Touch of Wind Bi, Icon Vrijthout, Bad Boy de
Chenu, Goeie Gozer, Too Mucho Blue, Dora de Legume
Stamboek
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS)
F140034 Envy Devol, donkerbruine merrie, geb. 20 februari 2014, v. Tiego d’Etang u. Hialca Speed v.
Big Prestige. Eig. Holland TTS BV, Hoorn.
F140035 Et Voila Miss, bruine merrie, geb. 27 maart 2014, v. Quid de Chahains u. Miss Wood v.
Goetmals Wood. Eig. Holland TTS BV, Hoorn.
F070157 Tonight Cem, zwarte ruin, geb. 22 april 2007, v. Orlando Vici u. Nouba Vinoir v. Buvetier
d’Aunou. Eig. Draviet Stables, Soest.
F070068 Too Much Blue, bruine ruin, geb. 13 april 2007, v. Insert Gede u. Naama Blue v. Buvetier
d’Aunou. Eig. Draviet Stables, Soest.
VERANDERD IN RUIN
NL140006 Highlander
I120008 Tuxedo Bi
I140008 Victor ZS
NAAMGEVING
NL150016 I1, v. Timoko u. L'amour Toujours, wordt: Ivar
DEFINITIEF UITGEVOERD
Saltnpepa Diamant, t.l.v. Stal Payday, Almere. (Duitsland)

Verkocht
Chaman Rapida, Onroerend Goed Mij. Cornelis de Witt BV, Den Haag aan P. Siderius,
Menaldum
Cocorosie Renka, P.P. Davidson, Haarlem zijn halve deel aan R.C.M. Knipscheer, Dronten
Dasmijn Medo, J. Meinders, Peize aan mw. M.H. van der Meulen, Haskerdijken. Onder
voorwaarde
Expo Alone, mw. C.P. Timmer, Heemskerk aan P.L. van der Kolk, Akersloot
Sport
Ingetrokken de volgende vergunning (-en):
J. Offeringa, Wolvega

Leerling-pikeur

Afgegeven de volgende vergunning (-en):
J. Offeringa, Wolvega
J. Offeringa, Wolvega

Beroepstrainer
Eigenaarrijder

PAARDEN IN TRAINING
F.W. van der Blonk: Hindy Heikant
H.N. Lammers: Chichine Dieschoot TF
P.J. Strooper: Floyd

D.P. Tesselaar: Goldy Touchyvon
KOERSEN MET MEERDERE INLEGGELDEN: GESCHRAPTE PAARDEN
4j.Crit'17: Gideon of Egypt
4j.Sprintk.'17: Gideon of Egypt
Breeders Crown H: Harenne F Boko
Breeders Crown I: Iron Beuckenswijk
Unitrot'17: Hallelujah Bros

Wolvega, 10 februari 2017
Koers 3
Pikeur D. Hof, rijder van het paard, Flair JE, is bestraft met een boete van € 250,- wegens
overtreding van het bepaalde in artikel DWR 18 II (overmatig gebruik van de zweep, recidive)

