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Samengestelde Kamer van het Tucht-  

en Geschillencollege van de NPO, 

                                           W.C. van Koppen, secretaris,  

Molenstraat 139 

2681 BR Monster 
  

Aan:  de heer J, Koehoorn  

Munnikenweg 9 

3905 MD Veenendaal 

 

 

Dossiernummer: 08.3.703 

 

         Monster, 21 april 2011 

 

 

UITSPRAAK:  
 

De Samengestelde Kamer van het Tucht- en Geschillencollege van de Nederlandse 

Postduivenhouders Organisatie (hierna te noemen de Kamer), bestaande uit de volgende leden: 

 

dhr. P.E. Fidder,   wonende te Nunspeet  voorzitter, 

dhr. W.C. van Koppen,  wonende te Monster   secretaris, 

dhr. G.J. Schut,   wonende te Blankenham lid, 

dhr. R. Jansen,  wonende te Woudenberg lid, 

dhr. D.J. van Noort,  wonende te Dirksland  lid, 

 

heeft op 30 maart 2011 een zitting gehouden in het lokaal van P.V. "Ons Genoegen” te 

Bunschoten, ter verdere afhandeling van een door de Aanklager van de Nederlandse 

Postduivenhouders Organisatie, in de persoon van de heer J.H.J. Hassing te Riethoven aanhangig 

gemaakte tuchtzaak tegen de heer J. Koehoorn te Veenendaal, NPO lidnummer 1057-0878, 

hierna te noemen beklaagde.  

Tijdens de zitting heeft beklaagde zich laten bijstaan door twee getuigen, te weten de heer H. 

Boekelo te Stadskanaal en de heer J. Rekers te Amersfoort. 

 

Als getuigen zijn voor deze zitting opgeroepen en verschenen: 

dhr. H. Bransen, wonende te 3881 AB Putten, Stationstraat 77, (NPO  

dhr. J. de Ridder, wonende te 4147 BL Asperen, Leerdamseweg 20 (NPO 1745-1623), 

dhr. W. van Stralen, wonende te 8538 RP Bantega, Jachtkamp 7 (NPO 0221-0706),  

dhr. T.A. Streefkerk, wonende te 4233 HK Ameide, Prinses Marijkeweg 49 (NPO 1761-0948), 

bijgestaan door diens raadsman de heer C. de Jong. 

 

Verwezen wordt naar de presentielijst. 

 

Naast de leden van de Kamer, de Aanklager NPO, de beklaagde en de opgeroepen getuigen zijn 

circa 30 belangstellenden tijdens de zitting aanwezig.  
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Overwegende: 

 

I. Ten aanzien van de tenlastelegging: 

 

A. Dat door de Aanklager NPO, de heer J.H.J. Hassing te Riethoven, optredende namens de 

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie gevestigd te Veenendaal diverse onderzoeken zijn 

verricht. 

B. Dat de Aanklager, op grond van de resultaten uit deze onderzoeken, beklaagde beschuldigt van 

statutaire en reglementaire overtredingen van de NPO, gepleegd in 2008/2009. 

C. Dat door de Aanklager NPO de volgende reglementaire overtredingen zijn geconstateerd: 

 overtreding van artikel 12 van de Statuten van de NPO (algemene verplichting leden NPO); 

 overtreding van artikel 27 van het Wedvluchtreglement van de NPO (het niet op de juiste 

wijze aanbrengen van een vermoeden van fraude); 

Deze feiten kunnen, conform het gestelde in het Reglement Rechtspleging NPO, deel tuchtrecht 

artikel T1, lid 2, leiden tot tuchtrechtelijke maatregelen. 

 

II. Ten aanzien van de bevoegdheid: 

 

A. Dat conform het gestelde in Artikel 31, lid 1 van de statuten van de NPO en artikel A3 en A4 

van het Reglement Rechtspleging van de NPO de Kamer zich bevoegd acht het verzoek van 

de Aanklager NPO in behandeling te nemen; 

B. Dat beklaagde na de oproep voor deze zitting van de Kamer niet heeft gemeld op enige wijze 

bezwaar te hebben tegen de samenstelling van de leden van de Kamer; 

C. Dat de Kamer zich derhalve bevoegd acht de zaak in behandeling te nemen. 

  

III. Ten aanzien van de ontvankelijkheid: 

 

A. dat de Aanklager NPO conform het Reglement Rechtspleging van de NPO artikel A7, lid c, in 

overeenstemming met het in Artikel A6, lid 4, gestelde ervoor heeft gekozen deze zaak aan de 

Kamer voor te leggen; 

B. dat het Tucht- en Geschillenrecht binnen de NPO wordt uitgeoefend door daarvoor aangewezen 

colleges, danwel het Beroepscollege, dit krachtens Artikel A3, lid 1, van het Reglement 

Rechtspleging van de NPO; 

C. dat conform Artikel A4 van het Reglement Rechtspleging van de NPO een gemengd 

samengestelde kamer is gevormd om deze zaak te behandelen; 

D. dat de Kamer de door de Aanklager NPO aangebrachte tuchtzaak op voornoemde gronden 

ontvankelijk acht. 

 

IV. Ten aanzien van de voorgeschiedenis en het procesverloop: 

 

A. Dat op donderdag 19 juni 2008 de duiven zijn ingemand voor de nationale wedvlucht Blois. 

B. Dat beklaagde op donderdag 19 juni 2008 in de avond onderzoek heeft willen verrichten bij de 

verzamelplaats van Afdeling 7 in de loods van Van Geffen in Hedel met H. Boekelo, J. Rekers en 

W. van Stralen omdat er bij het overladen mogelijke onregelmatigheden zouden plaatsvinden. 

C. Dat P. van Gils op 24 juni 2008 aan beklaagde per e-mail meldt dat er controle is uitgevoerd en 

er niets onreglementairs of verdachts is aangetroffen. 

D. Dat op 26 juni 2008 een verklaring van W. van Stralen als bestuurslid NPO aan beklaagde is 

toegezonden waarin wordt vermeld dat hij op de hoogte is van diens mogelijke acties om 

onreglementaire handelingen van J. de Ridder en M. de Groot vast te leggen en daarbij 

ondersteuning wordt aangeboden bij deze zaak. 
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E. Dat op 19 september 2008 beklaagde heeft gebeld met afdelingssecretaris H. Bransen met de 

mededeling dat hij fraude op het spoor is. Het ging over J. de Ridder, overwinnaar van nationaal 

Blois. Tevens werd erbij gemeld dat alles gefilm was. 

F. Dat hierover gepubliceerd zou gaan worden, maar dat deze publicaties voorkomen konden 

worden als J. de Ridder en M. de Groot af zouden treden als afdelingsbestuurder en zich ook niet 

meer zouden bemoeien met het vervoer. 

G. Dat beklaagde op 25 september 2008 zijn onderzoeksverhalen heeft gepubliceerd op internet en 

in “Het Spoor der Kampioenen”. 

H. Dat J. de Ridder aangifte heeft gedaan bij de plaatselijke politie van een vermoedelijk strafbare 

feit (artikel 262/269 van het Wetboek van Strafrecht / smaadschrift), gepleegd door beklaagde. 

I. Dat naar aanleiding van de publicaties door Aanklager NPO een vooronderzoek is gestart. 

J. Dat op 17 oktober 2008 door de Aanklager NPO na een vooronderzoek aan de Kamer is verzocht 

beklaagde, J.H. Boekelo, W. van Stralen, T.A. Streefkerk en J. Rekers een mondelinge schorsing 

als ordemaatregel op te leggen op grond van  

 het niet nakomen van hun lidmaatschapsverplichtingen; 

 het schaden van de NPO en de duivensport door onreglementaire activiteiten te ontplooien en 

door beklaagde dit bovendien middels internet en/of perspublicaties op een bijzondere 

suggestieve wijze naar buiten gebracht waarbij zelfs mogelijk sprake is van smaad en/of 

smaadschrift; 

 het niet in acht nemen van de procedure bij een mogelijk vermoeden van fraude en/of poging 

daartoe, zoals gesteld in artikel 27 van het Wedvluchtreglement van de NPO, dit niet 

schriftelijk met de benodigde inlichtingen ter kennis te brengen aan de 

wedvluchtorganiserende instantie en/of het Secretariaat Rechtspleging van de NPO; 

 het niet, op grond van artikel A6, sub 2 en 3 van het Reglement Rechtspleging van de NPO, 

wenden tot de aanklager van de NPO; 

 het al dan niet in combinatie met anderen zelfs bedienen van strafbare feiten (misdrijf) 

teneinde een mogelijke niet-reglementaire handelswijze binnen de duivensport vast te stellen. 

K. Dat op 11 november 2008 door de Kamer besloten is het verzoek van Aanklager NPO van 17 

oktober 2008 om een mondelinge schorsing niet te honoreren omdat 

 het niet aannemelijk is dat beklaagde zijn handelwijze herhaalt; 

 er geen nut en noodzaak aanwezig is om de te volgen procedure veilig te stellen 

en roept de Aanklager NPO op het onderzoek voort te zetten en de Kamer na afronding te 

voorzien van de benodigde stukken en informatie te verschaffen over de genomen en te nemen 

stappen. 

L. Dat op 1 maart 2009 door de Aanklager NPO een verslag van voorlopige bevindingen is geleverd 

aan de wedvluchtorganiserende instantie van de nationale wedvlucht Blois 2008. De volgende 

vier onderzoeken waren gericht op: 

1. de aangereikte informatie middels beklaagde aan het NPO-bestuurslid P. van Gils, dat 

de heer J. de Ridder de nationale wedvlucht Blois zou winnen, de daaruit 

voortvloeiende publicaties en ontwikkelingen; 

2. de beoordeling van deze informatie; 

3. door wie en de wijze waarop de winnaar is gecontroleerd; 

4. de wijze en toezicht van het vervoer van de betreffende wedvluchtduiven die werden 

aangevoerd vanuit Leerdam naar Meerkerk, alsmede het overladen op de werf in 

Hedel. 

M. Dat op 17 mei 2009 door de Aanklager NPO het eindverslag is geleverd aan de 

wedvluchtorganiserende instantie van de nationale wedvlucht Blois 2008 met als eindconclusie 

dat er geen feiten en/of omstandigheden naar voren zijn gekomen die de verdenking 

overeenkomstig het Reglement Rechtspleging van de NPO rechtvaardigen dat er door de heer J. 

de Ridder gefraudeerd zou zijn op de nationale wedvlucht Blois 2008 
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N. Dat op 8 juli 2009 door de Aanklager NPO deze zaak voor een tuchtmaatregel tegen beklaagde 

bij de Kamer is aangebracht 

O. Dat door de Kamer is besloten te wachten met de behandeling van deze zaak omdat er een 

strafrechtelijk onderzoek tegen beklaagde gaande was waarbij de heer J. de Ridder beklaagde 

beschuldigt van smaad waarbij de tenlastelegging luidt: 

“Aan verdachte is tenlastegelegd dat hij in of omstreeks de periode van 25 september 2008 tot 

en met 29 september 2008 te Asperen, gemeente Lingewaal, en/of te Veenendaal, althans in 

Nederland, opzettelijk, door middel van verspreiding van (een) geschrift(en), de eer en/of de 

goede naam van A. de Ridder heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde 

feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers verdachte heeft 

met voormeld doel geschriften verspreid.” 

P. Dat op 16 december 2010 het Gerechtshof te Arnhem in beroep vonnis heeft gewezen wegens 

smaadschrift en beklaagde veroordeeld tot een geldboete van € 750,00 en een betaling van  

€ 1.000,00 te betalen aan de benadeelde partij A. de Ridder. 

Q. Dat op 14 januari 2011 Secretariaat Rechtspleging van de NPO het dossier ter behandeling heeft 

toegezonden aan de Kamer. 

R. Dat op 28 februari 2011 door de Aanklager NPO deze zaak opnieuw voor een tuchtmaatregel 

tegen beklaagde bij de Kamer is aangebracht omdat deze zaak zich niet leent voor een 

schikkingsvoorstel. 

S. Dat de Kamer op 11 maart 2011 beklaagde heeft opgeroepen te verschijnen op de zitting welke 

gehouden zal worden op30 maart 2011 in het verenigingsgebouw van P.V. “Ons Genoegen” te 

Bunschoten en dat daarbij tevens de getuigen T.A. Streefkerk, W. van Stralen, H. Bransen en J. 

de Ridder zijn opgeroepen ter zitting te verschijnen. 

T. Dat op 30 maart 2011 de daadwerkelijke zaakinhoudelijke behandeling van deze zaak heeft 

plaatsgevonden. 

U. Dat op 21 april 2011 de Kamer uitspraak heeft gedaan in deze zaak. 

 

V Ten aanzien van de overwegingen ter zitting: 

 

A. Dat de voorzitter van de Kamer bij de aanvang van de zitting om 20.30 uur in aanwezigheid van 

alle opgeroepen getuigen de procedure die gevolgd zal worden m.b.t. het horen nader uiteenzet.  

B. Dat alle getuigen mondeling verklaren wat zij hebben gezien en gehoord en niet afwijken van de 

reeds eerder afgelegde verklaringen; 

C. Dat de verklaring die W. van Stralen van 26 juni 2008 aan beklaagde heeft toegezonden, waarin 

wordt vermeld dat hij op de hoogte is van diens mogelijke acties om onreglementaire 

handelingen van J. de Ridder en M. de Groot vast te leggen en daarbij ondersteuning wordt 

aangeboden bij deze zaak, weliswaar door hem is ondertekend als “bestuurslid NPO” maar niet 

ondertekend is namens het NPO-bestuur. 

D. Dat W. van Stralen erkent dat hij het, met de wetenschap van nu, geheel anders gedaan zou 

hebben. 

E. Dat beklaagde erkent dat hij op 19 juni 2008 ten onrechte het erf van Van Geffen in Hedel heeft 

betreden (erfvredebreuk). 

F. Dat beklaagde erkent dat hij fout gehandeld heeft door de vermeende onreglementaire 

handelingen niet te melden bij Bureau NPO of Aanklager NPO. 

G. Dat beklaagde niet met het onderzoek van Aanklager NPO wilde meewerken omdat het 

vertrouwen daarin ontbrak. 

H. Dat ter zitting door beklaagde onder andere de volgende documenten aan de Kamer zijn 

geleverd: 

 Volledige film- en geluidsopnamen van 19 juni 2008, gemaakt op het erf van Van Geffen in 

Hedel; 
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 Verklaring van W. van Stralen van 26 juni 2008 als bestuurslid NPO aan beklaagde waarin 

wordt vermeld dat hij op de hoogte is van diens mogelijke acties om onreglementaire 

handelingen van J. de Ridder en M. de Groot vast te leggen en daarbij ondersteuning wordt 

aangeboden bij deze zaak. 

 Verklaring van P. van Gils van 24 juni 2008 aan beklaagde waarin hij meldt dat er controle is 

uitgevoerd en er niets onreglementairs of verdachts is aangetroffen. 

De Kamer heeft besloten deze stukken te betrekken in deze zaak en ze toe te voegen aan het 

dossier. 

 

VI Ten aanzien van de strafeis van de Aanklager NPO ter zitting: 

 

A. Dat de Aanklager NPO van mening is dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan het 

overtreden van de hieronder genoemde feiten, zoals geregeld in het Reglement Rechtspleging 

van de NPO, deel Tuchtrecht, artikel T1, lid 2: 

 het handelen of nalaten in strijd met de Statuten en Reglementen NPO; 

 overtreding van artikel 12 van de Statuten van de NPO (algemene verplichting leden NPO); 

 overtreding van artikel 27 van het Wedvluchtreglement van de NPO (het niet op de juiste 

wijze aanbrengen van een vermoeden van fraude). 

B. dat de Aanklager NPO, gelet op de ernst van de feiten, de Kamer voordraagt beklaagde op grond 

van bovenstaande en overeenkomstig artikel T4 van het Reglement Rechtspleging van de NPO 

en recht doende aan hetgeen beklaagde binnen de NPO en haar leden als schade, beledigingen en 

door wangedrag heeft teweeggebracht de volgende tuchtrechtelijke maatregelen op te leggen:  

a. Een geldboete van € 1500,00 overeenkomstig artikel T4, lid 1, sub d, van het 

Reglement Rechtspleging van de NPO; 

b. Betaling van (een deel van) de proceskosten overeenkomstig artikel T4, lid 1, sub c, 

van het Reglement Rechtspleging van de NPO; 

c. Voor wangedrag en belediging twee jaar ontzetting uit het lidmaatschap 

overeenkomstig artikel T4, lid 3, sub g, van het Reglement Rechtspleging van de 

NPO; 

 

VII. Ten aanzien van de conclusies van de Kamer:  

 

A. Dat beklaagde onjuist gehandeld heeft door de vermeende fraude niet direct te melden aan het 

Bureau NPO en/of de Aanklager NPO; 

B. Dat beklaagde in zijn eigen onderzoek meerdere personen heeft meegesleept; 

C. Dat beklaagde zich moet realiseren dat door diens onterechte publicaties anderen negatief in het 

daglicht konden worden gesteld; 

D. Dat het Gerechtshof Arnhem beklaagde in beroep wegens smaadschrift jegens J. de Ridder heeft 

veroordeeld; 

E. Dat beklaagde heeft gehandeld in strijd met de Statuten en Reglementen NPO; 

F. Dat naar het oordeel van de Kamer beklaagde handelingen en/of gedragingen heeft gepleegd die 

de belangen van de NPO en/of leden NPO en/of derden schaden;  

G. Dat de Kamer in haar uiteindelijk oordeel unaniem heeft besloten de door de Aanklager NPO 

verwoorde strafeis gedeeltelijk te volgen. 

H. Dat de Kamer de strafmaat van het Gerechtshof heeft meegewogen. 

I. Dat beklaagde op geen enkele wijze aan heeft kunnen tonen dat er fraude en/of frauduleuze 

handelingen en/of pogingen tot fraude zijn gepleegd. 
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De Samengestelde Kamer van het Tucht- en Geschillencollege van de NPO,  

bestaande uit de heren P.E. Fidder (voorzitter), W.C. van Koppen (secretaris), G.J. Schut (lid), R. 

Jansen (lid) en D.J. van Noort (lid), 

gezien de stukken met inachtneming van de toepasselijke reglementen en oordelend naar recht en 

billijkheid;  

  

BESLUIT NA VOORNOEMDE MOTIVERING:  

 

dat zij aan de heer J. Koehoorn te Veenendaal, NPO lidnummer 1057-0878 krachtens het 

Reglement Rechtspleging van de NPO, deel Tuchtrecht, artikel T4, de navolgende maatregelen 

oplegt: 

 

 Onvoorwaardelijke uitsluiting van alle rechten voor een termijn van een jaar, op grond 

van artikel T4, lid 1, sub e, van genoemd Reglement, deel Tuchtrecht, waarbij de 

uitsluiting van deze rechten nader omschreven is in artikel T7, sub a, b, c en d, van 

genoemd Reglement, deel Tuchtrecht en gaat in op 14 dagen na de datum van deze 

uitspraak. 

 Na het verstrijken van de onvoorwaardelijke uitsluiting direct gevolgd door een 

voorwaardelijke uitsluiting van alle rechten voor een termijn van twee jaar met een 

proeftijd van vijf jaar, op grond van artikel T4, lid 1, sub h, van genoemd Reglement, 

deel Tuchtrecht, waarbij de uitsluiting van deze rechten nader omschreven is in artikel 

T7, sub a, b, c en d, van genoemd Reglement, deel Tuchtrecht. 

Krachtens het Reglement Rechtspleging van de NPO, deel Tuchtrecht, artikel T4, sub 4, is de 

opgelegde maatregel tevens van toepassing op het hok, het erf en de coördinaten waarop de 

duivensport door beklaagde wordt uitgeoefend zoals ook is omschreven in het Huishoudelijk 

Reglement NPO onder artikel 5, lid 2, sub a en b. 

 

Voorts wordt aan beklaagde een vordering tot betaling van een gedeelte van de gemaakte 

proceskosten van € 1250,00 zoals bepaald in het Reglement Rechtspleging van de NPO, deel 

Tuchtrecht, artikel T4 letter b. 

Dit bedrag dient binnen 14 dagen na de definitieve uitspraak te worden voldaan door storting of 

overschrijving op bankrekening 68.72.12.642 ten name van NPO te Veenendaal onder 

vermelding van "dossiernummer 08.3.703 fonds rechtspleging". 

Bij niet tijdige betaling worden de bedragen verhoogd met een wettelijke rente welke 6% per jaar 

bedraagt. 

   

Tegen deze uitspraak kan door beklaagde op grond van het gestelde in het NPO Reglement 

Rechtspleging van de NPO, deel Algemeen, artikel A31, lid 1, beroep worden ingesteld door 

binnen 14 dagen na dagtekening van deze uitspraak een gemotiveerd beroepschrift in te dienen 

bij het Secretariaat Rechtspleging NPO, gevestigd Landjuweel 38, 3905 PH te Veenendaal onder 

gelijktijdige overmaking van de verschuldigde kosten ten bedrage van € 45,00 op bankrekening 

68.72.12.642 ten name van NPO te Veenendaal onder vermelding van "dossiernummer 08.3.703 

fonds rechtspleging". 

In geval degene tegen wie een tuchtrechtelijke maatregel is genomen in beroep door het 

Beroepscollege in het gelijk wordt gesteld, wordt het gestorte bedrag terugbetaald. 

 

Aldus gewezen door de voornoemde Kamer, uitgesproken en gedagtekend op 21 april 2011; op 22 

april 2011 wordt deze uitspraak per reguliere postzending aan beklaagde verzonden. 

 

Namens de Samengestelde Kamer van het Tucht- en Geschillencollege van de NPO, 
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W.C. van Koppen, 

Secretaris. 

 

In afschrift per e-mail verzonden aan: 

- dhr. J. Koehoorn, beklaagde te Veenendaal 

- Secretariaat Rechtspleging NPO te Veenendaal 

- dhr J.H.J. Hassing, aanklager NPO te Riethoven 

- dhr. H. Bransen, getuige te Putten  

- dhr. J. de Ridder, getuige te Asperen 

- dhr. W. van Stralen, getuige te Bantega  

- dhr. T.A. Streefkerk, getuige te Ameide 

- dhr. J. van Zetten, P.V. Snelpost Veenendaal 

- leden van de Samengestelde Kamer 


