
OB 45 
 
Algemeen 
 
Uitspraken Tuchtcollege 
Op 2 november 2022 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de 
gevolmachtigde tegen de heer D. Brouwer. 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 19 oktober 2022, waarbij betrokkene 
is verschenen. Voorafgaand aan de zitting is het slachtoffer gehoord door het Tuchtcollege  
buiten aanwezigheid van betrokkene, nu eerstgenoemde een confrontatie met betrokkene wilde  
vermijden. 
 
De gevolmachtigde heeft namens de NDR geconcludeerd tot een bewezenverklaring van 
het aan betrokkene tenlastegelegde en gevorderd hem ter zake te bestraffen met uitsluiting  
als deelnemer en een ontzegging van de toegang tot alle wedstrijd- en 
trainingsbanen en de daartoe behorende gebouwen en terreinen voor 6 maanden  
onvoorwaardelijk.  
 
Op grond van de stukken, waaronder de getuigenverklaringen en de verklaring van het 
slachtoffer, alsmede het onderzoek ter zitting, acht het Tuchtcollege bewezen dat betrokkene 
op 9 juli 2022 op de Kortebaandraverij te Hoofddorp zich onbehoorlijk heeft gedragen 
tegenover deelnemers/publiek, te weten agressief en handtastelijk c.q. gewelddadig gedrag. 
 
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. 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 deelnemers/publiek. Betrokkene heeft dit uitgangspunt met 
voeten getreden doordat hij het slachtoffer een duw van achteren heeft gegeven. Het slachtoffer 
is hierdoor voorover gevallen tegen de rand van een stenen muurtje waarbij een hoofdwond is 
ontstaan. Het Tuchtcollege schaart zich achter het standpunt van de gevolmachtigde en voegt 
daar aan toe dat een en ander zich heeft afgespeeld op een voor deelnemers en publiek 
waarneembare plaats. Zij acht de door de gevolmachtigde gevraagde uitsluiting van deelneming 
en ontzegging van de toegang in beginsel passend. Echter met het oog op de gerechtvaardigde 
belangen van het slachtoffer enerzijds, genoegdoening in de vorm van een straf en die van 
betrokkene anderzijds, namelijk de drafsport als inkomstenbron, kiest het Tuchtcollege voor 
een voorwaardelijke tenuitvoerlegging daarvan, gekoppeld aan een bijzondere voorwaarde. 
Betrokkene dient een bedrag van € 400,- te betalen aan het slachtoffer als tegemoetkoming ter 
zake van materiële en immateriële schade. Indien betrokkene verzuimt dit bedrag te voldoen 
dan wordt alsnog de door de gevolmachtigde geëiste straf ten uitvoer gelegd. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
verklaart bewezen dat betrokkene zich op 9 juli 2022 te Hoofddorp schuldig heeft gemaakt aan 
overtreding van artikel 15 I van het Algemeen Wedstrijdreglement (onbehoorlijk gedrag 
tegenover deelnemers/publiek, te weten agressief en handtastelijk c.q. gewelddadig gedrag); 
 
bestraft betrokkene ter zake met uitsluiting als deelnemer en ontzegging van de  



toegang tot alle wedstrijd- en trainingsbanen en de daartoe behorende gebouwen en  
terreinen van 6 (zes) maanden;  
 
bepaalt dat deze straf 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 dan wel de hierna te noemen  
bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd; 
 
stelt als bijzondere voorwaarde dat betrokkene binnen veertien dagen na datum  
uitspraak een bedrag van € 400,- aan betrokkene dient te betalen, door middel van een  
overschrijving op de rekening van de NDR, waarbij het secretariaat van de NDR  
opdracht wordt gegeven hierop toe te zien. 
 
Aldus vastgesteld op 2 november 2022 door: mr. L. Crompvoets, voorzitter, drs. P. de Vries, 
mr. A.M.G. van de Kragt, mr. drs. A. van de Grift-Schols, leden, in tegenwoordigheid van mr. 
D.C.H.M. de Dood, secretaris. 
 
Op 2 november 2022 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van de 
gevolmachtigde tegen de heer M. Brouwer. 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 19 oktober 2022, waarbij betrokkene 
is verschenen. Voorafgaand aan de zitting is het slachtoffer gehoord door het Tuchtcollege  
buiten aanwezigheid van betrokkene, nu eerstgenoemde een confrontatie met betrokkene wilde  
vermijden. 
 
De gevolmachtigde heeft namens de NDR geconcludeerd tot een bewezenverklaring van 
het aan betrokkene tenlastegelegde en gevorderd hem ter zake te bestraffen met uitsluiting  
als deelnemer en een ontzegging van de toegang tot alle wedstrijd- en 
trainingsbanen en de daartoe behorende gebouwen en terreinen voor 6 maanden  
onvoorwaardelijk.  
 
Op grond van de stukken, waaronder de getuigenverklaringen en de verklaring van het 
slachtoffer, alsmede het onderzoek ter zitting, acht het Tuchtcollege bewezen dat betrokkene 
op 9 juli 2022 op de Kortebaandraverij te Hoofddorp zich onbehoorlijk heeft gedragen 
tegenover deelnemers/publiek, te weten agressief en handtastelijk c.q. gewelddadig gedrag. 
 
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. 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 deelnemers/publiek. Betrokkene heeft dit uitgangspunt met 
voeten getreden doordat hij het slachtoffer heeft geschopt en geslagen. Het slachtoffer heeft 
hierdoor meerdere verwondingen opgelopen. Het verweer van betrokkene dat hij niet de 
mogelijkheid heeft gehad, ondanks zijn verzoeken daartoe, om zijn dossier voorafgaand aan de 
zitting in te zien, is niet gebleken en wordt gepasseerd. Het Tuchtcollege schaart zich achter het 
standpunt van de gevolmachtigde en voegt daar aan toe dat een en ander zich heeft afgespeeld 
op een voor deelnemers en publiek waarneembare plaats. Zij acht de door de gevolmachtigde 



gevraagde uitsluiting van deelneming en ontzegging van de toegang in beginsel passend. Echter 
met het oog op de gerechtvaardigde belangen van het slachtoffer enerzijds, genoegdoening in 
de vorm van een straf en die van betrokkene anderzijds, namelijk de drafsport als 
inkomstenbron, kiest het Tuchtcollege voor een voorwaardelijke tenuitvoerlegging daarvan, 
gekoppeld aan een bijzondere voorwaarde. Betrokkene dient een bedrag van € 400,- te betalen 
aan het slachtoffer als tegemoetkoming ter zake van materiële en immateriële schade. Indien 
betrokkene verzuimt dit bedrag te voldoen dan wordt alsnog de door de gevolmachtigde geëiste 
straf ten uitvoer gelegd. 
 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
verklaart bewezen dat betrokkene zich op 9 juli 2022 te Hoofddorp schuldig heeft gemaakt aan 
overtreding van artikel 15 I van het Algemeen Wedstrijdreglement (onbehoorlijk gedrag 
tegenover deelnemers/publiek, te weten agressief en handtastelijk c.q. gewelddadig gedrag); 
 
bestraft betrokkene ter zake met uitsluiting als deelnemer en ontzegging van de  
toegang tot alle wedstrijd- en trainingsbanen en de daartoe behorende gebouwen en  
terreinen van 6 (zes) maanden;  
 
bepaalt dat deze straf 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 dan wel de hierna te noemen  
bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd; 
 
stelt als bijzondere voorwaarde dat betrokkene binnen veertien dagen na datum  
uitspraak een bedrag van € 400,- aan betrokkene dient te betalen, door middel van een  
overschrijving op de rekening van de NDR, waarbij het secretariaat van de NDR  
opdracht wordt gegeven hierop toe te zien. 
 
Aldus vastgesteld op 2 november 2022 door: mr. L. Crompvoets, voorzitter, drs. P. de Vries, 
mr. A.M.G. van de Kragt, mr. drs. A. van de Grift-Schols, leden, in tegenwoordigheid van mr. 
D.C.H.M. de Dood, secretaris. 
 
Op 2 november 2022 heeft het Tuchtcollege uitspraak gedaan in de zaak van het hoger 
beroep van de heer A. de Graeve tegen de uitspraak van het draverijcomité te Wolvega 
van 28 augustus 2022. 
Bij de bestreden uitspraak van het draverijcomité van 28 augustus 2022 is appellant bestraft 
met een boete van € 300,- wegens overtreding van het bepaalde in artikel 3 III van het Drafsport 
Wedstrijd Reglement (het in gebruik nemen van hulpmiddelen en materiaal, op een wijze die 
naar het oordeel van het comité als dieronvriendelijk wordt gezien). 
 
Het onderzoek ter zitting is gehouden op 19 oktober 2022, waarbij appellant 
niet is verschenen. Voorafgaand aan de zitting heeft appellant zijn beroepschrift nader  
toegelicht per e-mail d.d. 18 oktober 2022. 
 
De gevolmachtigde heeft zich ter zitting verenigd met de uitspraak van het draverijcomité en 
heeft ter zitting verzocht het hoger beroep ongegrond te verklaren.  
 



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 appellant voor de aanvang van de koers de baan heeft betreden 
met een hulpmiddel, te weten een lijnrooster met prikkels, die als dieronvriendelijk moet 
worden beschouwd. Appellant heeft voor de start van de koers, op aanwijzen van het 
draverijcomité, het lijnrooster met prikkels verwijderd. Het Tuchtcollege is dan ook van oordeel 
dat appellant het lijnrooster met prikkels aanwezig had maar niet in gebruik heeft genomen. Het 
verweer van appellant dat hij niet op de hoogte is gesteld dat een dergelijk hulpmiddel verboden 
is, wordt gepasseerd. Appellant dient alvorens hij gaat deelnemen aan een koers zich uit eigen 
beweging te vergewissen van de reglementen in het desbetreffende land. Verder is het 
Tuchtcollege van oordeel dat de reden van het verdubbelen van de boete naar € 300,- 
onvoldoende duidelijk is geworden. De uitspraak van het dienstdoende draverijcomité kan dan 
ook niet in stand blijven. Het Tuchtcollege zal die vernietigen en opnieuw rechtdoende 
appellant te bestraffen met een boete van € 150,-. 
 
Het Tuchtcollege rechtdoende: 
vernietigt de uitspraak van het draverijcomité van 28 augustus 2022 en opnieuw rechtdoende 
bestraft appellant met een geldboete van € 150,-.  
 
Aldus vastgesteld op 2 november 2022 door: mr. L. Crompvoets, voorzitter, drs. P. de Vries, 
mr. A.M.G. van de Kragt, mr. drs. A. van de Grift-Schols, leden, in tegenwoordigheid van mr. 
D.C.H.M. de Dood, secretaris. 
 
Dopingcontrole 
Wolvega 4 november: Hexa d'Hertals, Jo Black, Kilimanjaro, Luckystar Fili 
 

 
CURSUS Eigenaar- trainer Draf- en Rensport februari / maart 2023 
 
Op onderstaande data wordt er een cursus eigenaar- trainer Draf- en Rensport georganiseerd. 
Deze is bestemd is voor toekomstige eigenaar/trainers van dravers en volbloeds en voldoet aan het 
gestelde in artikel 30 lid d van het Deelnemers Reglement van de Stichting NDR. 
 
Tevens is deze cursus verplicht voor leerlingen, als onderdeel van hun opleiding. Ben je 
leerling en heb je deze cursus nog niet gevolgd? Geef je dan op. Voor leerlingen is er een 
korting van € 200,- op de cursuskosten. 
  
De minimumleeftijd om voor een vergunning in aanmerking te komen is 18 jaar. 
De cursus wordt afgesloten met een certificaat! 
 
Inhoud cursus: 

 Reglementenkennis 
 Harnachementskennis (theorie en praktijk) 
 Anatomie / Ziekteleer 
 Horsemanship 
 Paardenwelzijn 

 
Cursusduur: 
5 zaterdagen 
Data: 11, 18, 25 februari, 4 en 11 maart (examen). 
 
U dient alle cursusdagen te volgen om deel te kunnen nemen aan het examen op 11 maart ‘23. 
 
Cursusprijs: 



€ 425,- excl. 21% BTW. 
 
Locatie: Nader te bepalen. (Regio Wolvega, Duindigt e/o centraal in NL) 
 
Interesse? 
Stuur een e-mail naar:  v.kribbe@ndr.nl  
 
Stamboek 
 
AANGEMELD VOOR OPNAME IN HET STAMBOEK NEDERLANDSE DRAVERS 
NL220180 Passoa Transs R, bruine merrie, geb. 23 mei 2022, v. Robert Bi u. Gaia F Boko v. Conway 
Hall. Fokkers K.K. Bijkerk te Oldemarkt en K. Redder te Staphorst. 
NL220181 Pearl Bianco, bruine merrie, geb. 20 februari 2022, v. SJ's Caviar u. Pearl Stardust v. 
Revenue. Fokker J.H. van der Horst te Hasselt. Eig. Stal Bianco te Hasselt. 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
D130023 Gaia F Boko, bruine merrie, geb. 16 mei 2013, v. Conway Hall u. Gala dei Bessi v. Yankee 
Glide. Eig. K.K. Bijkerk, Oldemarkt en K. Redder, Staphorst. 
 
GESTORVEN 
I160001 Ahura Mazda Font 
NL220034 Pillow Boko 
NL010424 Tytane Promise 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
NL160136 Junior 
NL190070 Magical Landing 
NL190045 Money Magnet 
NL190144 My Name Is Bond 
 
VERANDERD IN RUIN 
NL180151 Luckystar Fili 
NL190056 Milo Bianco 
NL210110 Otini Bianco 
 
NAAMGEVING 
NL220175 P6 v. Mister JP u. Fiesta d’Occagnes wordt: Peji Occagnes 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Hidde Greenwood, t.l.v. E. Fleschhut, Kaufering. (Duitsland) 
 
Verkocht 
Hurricane, R. Thomaskamp, CH-Zürich zijn halve deel aan Stable Why Not, Leeuwarden 
Irish Steel, Hendriks Trucks, Amersfoort aan C.W. Siersema, Doezum 
Jo Jo Harley, Groninger Boys, Groningen aan J.H. Janssen, Molkwerum 
Oh mister Alki, Alki Racing, Medemblik aan Gerrits Recycling Group BV, Helmond 
 
Afgegeven duplicaat bewijs van inschrijving 
Irish Steel t.l.v. Hendriks Trucks, Amersfoort 
 
Sport 
 
Wijziging in de uitschrijving van 2 koersen op Wolvega, vrijdag 25 november 
Wolvega, vrijdag 25 november 



2e koers. Winsom tot € 4.000.  
De bepaling loyaliteitskoers vervalt voor deze koers. 
Dotering: € 5.500 / € 2.200 
 
4e koers. Winsom tot € 18.000 
Toegevoegd wordt de loyaliteitsbepaling. 
Deze koers is alleen open voor paarden die tijdens de vooraangifte minimaal 1 RBC 
loyaliteitspunt hebben. Dotering: € 5.500 / € 3.300 
 
Geschrapt uit TCT en klassiekers 
Geschrapt uit alle klassiekers: Olympia Diamond 
Geschrapt uit het 3jr. Criterium: Norique v Bremen, Nikyta de Bomo, Noran H, Next 
Dragon, Nevele Dragon, Nova Dragon 
Geschrapt uit het 4jr. Criterium: Misty Dragon, Mirage Dragon, Mystic Dragon, Macho 
Kingsdeep, My Name Is Bond, Mufasa H Boko 
Geschrapt uit het 4jr. Sprintkampioenschap: Misty Dragon, Mirage Dragon, Mystic 
Dragon, Macho Kingsdeep, My Name Is Bond, Mufasa H Boko, Mark Schermer 
Geschrapt uit UET Grand Prix 2023: Mastersfeint 
Geschrapt uit de TCT ’23-‘25: Olympia Diamond 
 
Bestraffingen  
 
Wolvega, 4 november 2022 
 
Koers 3 
De pikeur Erwin Bot, rijder van het paard Inspector Bros, is bestraft met een boete van € 25,- wegens 
overtreding van het bepaalde in artikel 34 V D.W.R. (niet houden van het startnummer tot aan het 
startpunt). 
 
Koers 4 
De trainer S. Woudstra van het paard Velten Elisabeth, is bestraft met een boete van € 50,- wegens 
overtreding van het bepaalde in artikel 3 Vi b D.W.R. (sulky of speedcar niet voorzien van spatborden) 
Recidive 
 
Koers 6 
De trainster Mw. N. Sprengers van het paard Loverboy v Assum is bestraft met een boete van € 25,- 
wegens overtreding van het bepaalde in artikel 3 Vi b D.W.R. (sulky of speedcar niet voorzien van 
spatborden)  
 
Koers 7 
De pikeur John Dekker, rijder van het paard Graal de Busset, is bestraft met een boete van € 75,- 
overtreding van het bepaalde in artikel 36 VIIg D.W.R. (onvoldoende afstand houden t.o.v. een 
naastliggende combinatie). 
 
 


