
Voor publicatie bedoeld deel uitspraak KNHS Tuchtcollege d.d. 1 

maart 2016 (ongeoorloofde middelen bij het paard)  

  

Op 1 maart 2016 is door het KNHS-Tuchtcollege uitspraak gedaan tegen de heer S. Schröder, 

wonende te Venlo. Het Tuchtcollege heeft bewezen verklaard dat betrokkene van 10 tot en met 13 

augustus 2015 met het paard Explosion heeft deelgenomen aan het te Ermelo gehouden KWPN 

kampioenschap voor jonge springpaarden 2015. Het paard Explosion is op de wedstrijd 

gecontroleerd op de aanwezigheid van niet toegestane stoffen. Onderzoek uitgevoerd door het LGC 

UKAS Testing Laboratory te Newmarket (Engeland) heeft aangetoond dat in het A-monster de niet-

toegestane stof Flumethasone (welke stof behoort tot de middelen die zijn opgenomen als 

“controlled medication” op de 2014 FEI Equine Prohibited Substances List) aanwezig was. De op 

verzoek van betrokkene uitgevoerde contra-expertise uitgevoerd door het LCH Laboratoire des 

Courses Hippiques te Verrieres le Buisson (Frankrijk) heeft bevestigend aangetoond dat in het B-

monster eveneens de niet-toegestane stof Flumethasone aanwezig was. 

Het Tuchtcollege acht bewezen dat het paard van betrokkene een ongeoorloofd middel toegediend 

heeft gekregen, met welk paard betrokkene vervolgens is gestart op het genoemde 

kampioenschap, en zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de ‘Gedragscode Welzijn voor 

het Paard’ en het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard. Het Tuchtcollege heeft 

betrokkene bestraft met een geldboete van € 250,00 geheel onvoorwaardelijk, een tevoetstelling 

van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk, een proeftijd van twee jaar en veroordeeld in de 

kosten van het onderzoek naar ongeoorloofde middelen en een bijdrage in de kosten van de 

procedure totaal ad € 925,00. Verder is betrokkene met het desbetreffende paard gediskwalificeerd 

van het kampioenschap te Ermelo, zijn de in deze wedstrijd of tijdens dit evenement behaalde 

gegeven kwalificatie en verkregen titel, onderscheiding, resultaten e.d. vervallen verklaard en is hij 

verplicht de ontvangen  prijzen, vergoedingen en andere onderscheidingen van de wedstrijd terug 

te geven aan de wedstrijdorganisatie. 


