
OB 17 
 
Algemeen 
Uitspraak Raad van Appèl 

Op 14 april 2022 heeft de Raad van Appèl uitspraak gedaan op het hoger beroep van H.W. 
Langeweg jr. 

Het hoger beroep is gericht tegen de uitspraak van het Tuchtcollege van 24 november 2021, OB 
48/2021, waarbij betrokkene is bestraft met een geldboete van € 2.500,- onvoorwaardelijk en 
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.  

Betrokkene heeft erkend verantwoordelijk te zijn voor de geconstateerde overtreding. Hetgeen hij in 
hoger beroep heeft aangevoerd strekt ertoe dat de overtreding hem in mindere mate valt aan te 
rekenen, zodat matiging van de door het Tuchtcollege opgelegde maatregel is aangewezen. 

Naar het oordeel van de Raad kan aan de verantwoordelijkheid van betrokkene voor de 
aanwezigheid van kobalt boven de drempelwaarde in het lichaam van Greatman de Busset evenwel 
niet afdoen de omstandigheid dat betrokkene naar zijn stelling in verband met 
arbeidsongeschiktheid geruime tijd dit paard niet heeft getraind en verzorgd. Van een trainer mag bij 
arbeidsongeschiktheid worden verwacht dat hij zodanige maatregelen neemt dat hij 
verantwoordelijk kan blijven dan wel, indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, tijdelijk het 
trainerschap neerlegt. In de arbeidsongeschiktheid van betrokkene ziet de Raad dan ook geen grond 
voor matiging van de opgelegde straf. 

Voor zover de oorzaak van de te hoge concentratie kobalt in het lichaam van het paard al van 
betekenis kan zijn voor de mate van verwijtbaarheid van de overtreding, stelt de Raad vast dat 
betrokkene in de gelegenheid is gesteld aan te tonen dat die concentratie een gevolg is geweest van 
het knagen aan geïmpregneerde palen, maar daar niet in is geslaagd. In hetgeen betrokkene hierover 
heeft aangevoerd in zijn brief van 11 maart 2022 is geen aanknopingspunt te vinden voor zijn stelling 
dat de palen waaraan Greatman de Busset zou hebben geknaagd, waren behandeld met een kobalt 
houdend middel, laat staan dat daardoor de in de urine aangetroffen, hoge concentratie kobalt zou 
kunnen worden verklaard. De Gevolmachtigde heeft er overigens op gewezen dat, gelet op een 
interview met betrokkene in Draf- Rensport, het bepaald niet is uitgesloten dat Hemo-15 is 
toegediend, een voedingssupplement dat volgens haar kobalt bevat en ook internationaal de 
aandacht heeft getrokken. Maar hoe dit ook zij, het bewijs daarvan is niet geleverd. 

In de omstandigheid dat betrokkene niet eerder bestraft is wegens overtreding van het Reglement 
Verboden Stoffen en in de niet nader onderbouwde stelling dat de door het Tuchtcollege opgelegde 
straf het einde betekent van het bedrijf, ziet de Raad geen reden tot matiging van de straf.  Het 
betreft hier een zeer ernstige overtreding, niet alleen omdat de drempelwaarde in aanzienlijke mate 
is overschreden maar ook omdat het hier een categorie II stof betreft. Anders dan namens 
betrokkene is gesteld zijn er geen vergelijkbare zaken. 

De Raad wenst niet voorbij te gaan aan de internationaal gemaakte afspraken over de bestraffing van 
zaken zoals die van betrokkene. Evenmin wenst de Raad voorbij te gaan aan de wijze waarop dit 
soort zaken in het buitenland worden bestraft. De door het Tuchtcollege opgelegde staf is, zoals de 
Gevolmachtigde terecht heeft gesteld, hiermee in lijn. 

Wat betreft het beroep op de artikelen 7: 904, eerste lid, en 6: 258 van het Burgerlijk Wetboek 
overweegt de Raad dat niet valt in te zien waarom deze artikelen die zien op 



vaststellingsovereenkomsten, onderscheidenlijk de rechtsgevolgen van overeenkomsten in deze 
tuchtprocedure van betekenis kunnen zijn.  

De Raad komt tot de conclusie dat de door het Tuchtcollege opgelegde straf passend en geboden is. 
Het hoger beroep faalt. 

De Raad van Appèl: 

Bevestigt de uitspraak van het Tuchtcollege, waarvan hoger beroep. 

Aldus vastgesteld op 14 april 2022 door mr. G. van der Wiel, voorzitter, mr. J.L.W. Aerts, plv. 
voorzitter, en de leden drs. A.D. Werdekker en prof. Dr. E Lagerweij, in tegenwoordigheid van de 
secretaris J.H. Werdekker. 

Dopingcontrole 
Wolvega 21 april: Hasardeuse, Lennarth, Hysope de Nganda, Kilimanjaro 
Duindigt 25 april: geen afnames 
 
Opgenomen in het register van deelnemers 
58882 P.B. van der Poel Beheer BV, Nieuwkoop 
55494 M.H. Machielsen, Geertruidenberg 
60173 mw. E.A.C. Ouwerling, Breda 
 
Stamboek 
 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
NL220008 Pole Position, bruine merrie, geb. 2 april 2022, v. From Above u. Godiva Flevo v. Goetmals 
Wood. Fokker J. Hilbrants te Zuidvelde. 
NL220009 Professor Melo, bruine hengst, geb. 3 april 2022, v. Ufo Kievitshof u. Belle Jolie v. 
Incredible Hulk. Fokker Stal Melo bouw te Uitgeest. 
NL220010 P1 TF, bruine merrie, geb. 5 maart 2022, v. Password u. Vigne de l'Ecorce v. Orlando Sport. 
Fokker D. Verschoor te Voorschoten. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F110230 Best of Bourbon, bruine ruin, geb. 23 februari 2011, v. Ready Cash u. Herba Bourbon v. And 
Arifant. Eig. Holland TTS BV, Hoorn. 
S150001 Edens Boy, donkerbruine ruin, geb. 19 april 2015, v. Super Photo Kosmos u. Zoe Eden v. 
Super Arnie. Eig. Hendriks Trucks, Amersfoort. 
F170118 Hirondina Queen, zwartbruine merrie, geb. 28 april 2017, v. Theo Josselyn u. Queen 
d'Authon v. Emil Suede. Eig. A. Bakker, Oldeberkoop. 
F190073 Jim American, zwartbruine ruin, geb. 16 maart 2019, v. Look de Star u. Elvire America v. 
Rombaldi. Eig. P.B. van de Poel Beheer BV, Nieuwkoop. 
I110034 Sunshine Kronos, bruine merrie, geb. 29 mei 2011, v. Enjoy Lavec u. Gazelle Kronos v. Viking 
Kronos. Eig. Boko Stables Holland B.V., Zaanstad. 
 
WEDEROM OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F150020 Favorite d'Atout, bruine merrie, geb. 28 maart 2015, v. Timoko u. Ode Mesloise v. Ideal de 
l'Iton. Eig. A.J. Mollema, Sonnega. 
 
GESTORVEN 
F150104 Fabio des Monts 
F170087 Happy d'Andain 
 



VERANDERD IN RUIN 
I180001 Cosimo di Poggio 
NL190060 Maintiendrez Amis 
 
Verkocht 
Levi Europoort, J.R. van der Hout, Naaldwijk aan De Gele Kanaries Midden West, Almere 
Vigne de l’Ecore, A.J.M. van Bellen, Oegstgeest aan D. Verschoor, Voorschoten 
 
Verhuurd 
Carloforte Font, B.M.G. Berton, P.M. Van Der Rasieren beiden te B-Waregem aan J.W.M. 
Engwerda, Biddinghuizen. Verhuurd van 1.4.2022 t/m 31.3.2023 onder voorwaarde. 
 
Geplaatst op de lijst van paarden waarvan de bezitsverhouding onbekend is (art. 11 Lid 
IV Deelnemersreglement) 
NL200067 Kadabra Heuvelland TF 
 
Sport 
 
Geschrapt uit de Klassiekers en TCT:  
 
Geschrapt uit de TCT ’22-‘24: Rambo Lobell, Runner Lobell, Niyudy Boko 
 
Bestraffingen 
 
Wolvega, 21 april 2022 
Koers 3 
De pikeur  H. Grift, rijder van het paard Havana d’Elma, is bestraft met een boete van € 125,-   
wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 Ia D.W.R. (overmatig gebruik van de zweep). 
 
Koers 4 
De pikeur J. Nummi, rijder van het paard Urbanio, 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). 
 
Duindigt, 24 april 2022 
 
Koers 1 
De trainer van het paard Klewerok, T, Kooyman, is een heffing opgelegd van € 50,- wegens het 
niet voldoen aan de vaccinatievoorschriften (OB-1).  
Het paard Klewerok zal eerst weer aan het wedstrijdwezen mogen deelnemen wanneer er aan 
de vaccinatie verplichting is voldaan.  
 
De pikeur R. de Vlieger, rijder van het paard Mona Lisa, is bestraft met een boete van € 50,- 
wegens overtreding van het bepaalde in artikel 34 V D.W.R. (niet houden van het startnummer 
tot aan het startpunt).  
 
Koers 2 
De pikeur J. Dekker, rijder van het paard Liberty Star, 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). 



 
De pikeur Dean Serneels, rijder van het paard Gadjo de Carentone, 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). 
 
De pikeur C. de Leeuw, rijder van het paard Jolly Joke, 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 eigenaarrijdster A. Einarson, rijder van het paard Icarus O, is bestraft met een boete van € 
125,- wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 Ia D.W.R. (overmatig gebruik van de 
zweep). 
 
 
Renwezen 
 
Algemeen 
 

 
Aan alle leden van de afdeling RENSPORT  
 
CONVOCATIE : 
 
Voor de VERGADERING VAN DE AFDELING RENSPORT op: 
ZONDAG 15 mei 2022, in de Clingendaelzaal op renbaan Duindigt. Aanvang 11.30 uur 
 
Agenda : 
 
1) Opening 
2) Goedkeuring notulen vergadering 
3) Mededeling en ingekomen stukken 
4) Voorstellen nieuwe kandidaat ledenraadslid voor de ledenraad van de  
            vereniging NDR namens de Engels Volbloeds, voorgedragen is Mevr. Sandra Vetter 
5) Stemmen voor kandidaat ledenraadslid voor de ledenraad van de  
            vereniging NDR namens de Engels Volbloeds 
6) Toelichting doel werkgroep Horse Racing Committee Netherlands 
7) Toelichting ontwikkelingen Duindigt 2022  
8) Rondvraag 
9) Sluiting 
 
 
Reacties of stukken: 
per email aan marijke@purefunctionals.com 
 



per post aan: 
Marijke Vleeschdraager 
Aardbeistraat 3 
2564 TM Den Haag 
 
Met vriendelijke groet, 
M.VLEESCHDRAAGER 
Voorzitter 
 

RIJPROEF DUINDIGT  Woensdag 11 mei 2022. 

Woensdag 11 mei bestaat er de gelegenheid om op Duindigt een rijproef af te 
leggen tot het verkrijgen een rijvergunning als amatrice/amateur alsmede 
leerlingjockey. Aanvangstijdstip nader te bepalen.  

Kosten: € 70,-. 
Het examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel. 
 
Het praktische deel bestaat uit een rijproef in rengalop over ca 1900 m, waarbij in 
het bijzonder op de volgende punten zal worden gelet: 
 

-In de paddock: houding/controle in stap en draf 
-Naar de start: houding/controle tijdens de galop naar de startboxen 
-Het plaatsnemen in de startbox en het afspringen 
-Tijdens de galop na het afspringen: afstand bewaren ten opzichte van andere 
  paarden; positie kiezen; bochtentechniek; het houden van de lijn; het 
  meevoeren van de rijstok; het ondersteunen van het paard in de laatste 
  rechte lijn. 
-Na de finish: controle en techniek bij het optrekken; het afzadelen 
-Houding jegens het paard 

 
De rijproef kan alleen worden gedaan op een Engelse Volbloed, die op het moment 
van het afleggen van de rijproef in training staat. 
 
Het theoretische deel bestaat uit het schriftelijk beantwoorden van een aantal 
vragen over de NDR-reglementen. Dit zal worden afgenomen direct na de rijproef. 
 
Kandidaten dienen op het moment van de sluiting van de aanmelding op 1 mei 
a.s. tenminste 16 jaar te zijn. Aanmeldingen dienen te worden gericht aan: 
 
Stichting Nederlandse Draf- en Rensport 
t.a.v. afdeling Rensport 
Postbus 60 
2240 AB Wassenaar 
Of  
v.kribbe@ndr.nl 
 
onder vermelding van naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, naam van het paard 
waarmee de rijproef zal worden afgelegd alsmede een schriftelijke bevestiging van 
een beroepstrainer, die van oordeel is dat de kandidaat voldoende ervaring in de 
training heeft opgedaan om een rijproef te kunnen afleggen 
 



Deelnemers dienen het examengeld van € 70,- voor de examendag per factuur te 
hebben voldaan. 
 


