
 

Het verhaal van ons college 

 

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. 

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 

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. 

 

 

 

 

 Het ware verhaal van punt IV 



 

A)  Dit weten we allemaal 19 Juni 2008 inkorving van Blois. En klopt ook nog. 

B) De beklaagde Jaap Koehoorn heeft op maandag 16 Juni 2008 dhr. Piet van Gils 

secretaris NPO ingelicht over een mogelijke fraude van Dhr. Jos de Ridder. En beklaagde 

heeft op maandag 16 Juni 2008 dhr. Jan de Jongh van het spoor der kampioenen ingelicht. 

Jan de Jongh heeft op zijn beurt dezelfde dag de Voorzitter NPO Albert-Jan de Jong 

ingelicht. Verder is er in die week niets gebeurt . Beklaagde heeft geen actie ondernomen , 

hij dacht namelijk dat het in goede handen zou zijn van de voorzitter NPO en de Secretaris 

NPO. Zaterdag 21 Juni de vlucht Blois komt thuis en voorspelling van de Beklaagde is 

100% Juist over de overwinnaar van Blois. Zaterdag 21 Juni secretaris Piet van Gils gebeld 

en hem gevraagd naar de controle. Een stotterende Piet van Gils aan de telefoon gehad en 

die week uit over mijn vraag van de controle. Zou erover terugkomen. Toen heb ik gelijk de 

telefoon gepakt en dit doorgesproken met Wiebren van Stralen ( Ook bestuurder NPO) en 

die sprak schande van zowel de St.Vincent situatie ( 106 duiven gestolen)  en de niet 

uitgevoerde controle op dhr. Jos de Ridder. Dus na dit falen van het hoofdbestuur stonden 

wij met legen handen. In overleg met Wiebren van Stralen en die heeft overlegd met De 

Heer Geerink en de heer Dirksen ( Beide ook NPO bestuurders) , is besloten om zelf op 

onderzoek uit te gaan. 

Wiebren van Stralen besloot om de Beklaagde een blanco volmacht mee te geven en deze 

brief is op 26 Juni toegezonden. Voor de duidelijkheid Wiebren van Stralen tekende met 

bestuur NPO. Toen hebben wij  ( Jaap Koehoorn en John Rekers) overlegd en zijn op 

donderdag 3 Juli ( NPO vlucht Argenton) een eerste onderzoek gestart naar de 

werkzaamheden bij het inkorven. 

Wij hebben toen geconstateerd dat dhr. Jos de Ridder alleen duiven overmand en dat deze  

daarna de vrachtwagen in geladen werden. Wij waren stomverbaasd dat dit kon. Waarom 

dat een speler die op Nationale vluchten , NPO vluchten , Afdelings vluchten  en 

kringconcoursen met grote overmacht tien tallen keren won , dit alleen mocht doen. Wij 

denken dat als je een bok op een haverkist zet er wel eens een ongelukje zou kunnen 

gebeuren. Uiteraard is het toenmalige afdelingsbestuur van afdeling 7 in grote mate 

schuldig dat dit soort wantoestanden kon gebeuren. 

Geschrokken en onthutst hebben wij rapportage gedaan aan Wiebren van Stralen  en 

hebben besloten om op donderdag 17 Juli ( NPO Vlucht Chateauroux ) versterking mee te 

nemen in de persoon van Herman Boekelo . Ook Wiebren van Stralen is meegegaan en we 

hebben van te voren afgesproken dat hij in de auto zou blijven. Weer de situatie bekeken en 

het zelfde geconstateerd als 14 dagen ervoor. Herman Boekelo ( beëdigd makelaar) heeft 

een keurige schets gemaakt van waar we hebben gestaan en wat we hebben gezien.   

Daarna terug gegaan naar de auto en aan Wiebren gerapporteerd .  En die sprak de 

legendarische woorden :     Stel je voor dat bij ons in Afdeling Friesland bijvoorbeeld  

toppers als Pieter Veenstra of Jacob Poortvliet als laatste alleen bij de duiven konden 

zijn. Dat moet je toch als organisatie niet eens willen, ongeacht of dit eerlijk en oprecht 

gebeurt. Ondertussen kwam ook dhr. Theo Streefkerk aan op de plek en hij heeft in 

onze auto ook ons verslag aan gehoord. 

C) In het rapport van onze heer Koos Hassing staat dat de aard van de melding 

dusdanig was dat er geen controle was uitgevoerd.  Piet van Gils in zijn email zegt iets 

totaal anders. Wie liegt of liegen ze allebei. 

D) Nogmaals de blanco machtiging is verstrekt voordat we zijn gaan controleren. 

Nogmaals met andere woorden we hadden toestemming van een NPO bestuurslid die het 

er ook mee oneens was dat er niets was gebeurd door de Club Van Albert-Jan de Jong. 

Later heeft Albert-Jan de Jong ook nog een tijdje volgehouden dat hij nergens van af 

wist. Alleen nadat hij weer was herkozen als voorzitter kwam het geheugen weer terug. 



Natuurlijk had hij ook gehoord dat Jan de Jongh van het spoor onder ede wilde 

verklaren dat hij het wel wist. ( zou Albert-jan de Jong nou ook niets weten van 

Dummies) Waarschijnlijk ook weer vergeten. 

E) Beklaagde heeft de situatie uitgelegd aan bestuurder Bransen afdeling 7 en hem 

gevraagd wat voor maatregelen het bestuur afdeling 7 zou willen treffen. Ik opperde 

schorsing Dhr. Jos de Ridder en Dhr. De Groot .  

F) Ik zat niet in het bestuur afdeling 7 , dus de beslissing was aan hen . En nogmaals het 

hele verhaal van wat we hadden gezien , is toen aan dhr. Bransen uitgelegd.  

Opmerking van de beklaagde : Beklaagde heeft geen hoge pet op van de eerlijkheid van 

dhr. Bransen. Als bestuurder van een afdeling, die er zo een zooitje van heeft gemaakt 

en dit in de groots mogelijke doofpot wil stoppen, heeft hij ontzettend gefaald.   

G) Eindelijk iets weer wat klopt. 

H) Omdat Blois niet bewezen kon worden door de nalatigheid van onze topbestuurders  

werd dhr. de Ridder door de heer Koos Hassing ingefluisterd om er een civiel rechtelijk 

claim van te maken. Koos Hassing had een mooi rapport vol leugens gemaakt en wat is 

er mooier om Jos de Ridder ook nog te laten verdedigen door de advocaat ( De heer of 

zoiets Bert Krijgsman) van onze mooie NPO.  Ongelijke strijd bij de rechter , want die 

weet niet veel van duiven/inkorving/statuten/plichten/macht npo, maar die leest wel zo’n 

rapport van de bond en als ze dan ook nog een keertje de eigen advocaat meesturen. 

Ik dacht laat maar, duivenwereld snapt het wel en vandaar mijn volledige uitleg en 

probeer daar maar een leugen in te vinden. 

I) nee de heren van Piet van Gils en de heer Albert-Jan de Jong hadden hem al veel 

eerder moeten inschakelen. 

J)-Wij hebben alle plichten van ons lidmaatschap volledig vervuld . Eigenlijk zelfs meer 

dan dat.  

  -Als de stelling is van we moeten onze vuile was binnen houden heeft hij gelijk. Als hij 

is voor eerlijkheid en zuivere sport heeft de beklaagde gelijk.  

-  

We hebben NPO secretaris piet van Gils verwittigd en ook voorzitter Albert -Jan de Jong is 

verwittigd. Doet de aanklager nou ook het artikel 27 laten gelden voor onze topbestuurders 

of houdt hij van klasse justitie.  

-    Verschrikkelijk eindelijk een lid gevonden , waar ik misschien de beklaagde mee 

monddood maakt. In deze zaak niet zo relevant. Nogmaals artikel 27 voor onze 

topbestuurders. 

- De aanklager trekt conclusies over wat wij hebben verteld . heeft hij soms een getuige van 

een strafbaar feit. Ik dacht het niet , anders was onze heer Hassing er wel mee gekomen. En 

gezien het feit dat alle datums fout zijn zie antwoord B , zal hij er ook wel nooit mee komen. 

Dus een idioot punt.  

K) We hadden toen wat eerlijke en slimme mensen in de kamer zitten en die wensten zich 

niet voor een karretje te laten spannen. 

L) geweldig rapport van nul en geen waarde , dat schande is voor onze organisatie . het pleit 

alle bestuurders NPO en Afdeling 7 allemaal vrij van fouten. Gekleurd en vol met leugens. 

M) bij geen controle geen schuldige is volledig waar . Alleen de fraude door ons 

geconstateerd ( door 3 man die het onder ede willen verklaren) IS DAT DE 

ORGANISATIE BIJ HET INKORVEN VAN AFDELING 7 VOLLEDIG ZOEK WAS EN 

DAT DE LIEFHEBBER ( JOS DE RIDDER) ALLEEN EN ALS LAATSTE ZIJN DUIVEN 

IN DE HAND KAN KRIJGEN. 

Bijkomend is dat de heer de Ridder uit zijn functie van bestuurder afdeling 7 en inkorfbaas 

is gezet en dat de afdeling 7 maatregelen heeft genomen om dit debacle niet meer te laten 

gebeuren. 



De hele routine van inkorven en ophalen is nu anders opgezet. Maar waarom Jos de Ridder 

ontslaan uit deze functies als er niets aan de hand is en waarom wijzigen van de 

inkorfroutine als er niets mee mis is..   

N) het zal 

O) Waarom wachten beste aanklager als je zo zeker ben van jouw zaak.  

P) Volledig waar en let op schuldig gevonden aan smaadschrift in het kader van Blois . Niet 

voor het wel of geen fraude.  

Q) het zal 

R) Volledig mee eens en wanneer komen de topbestuurders NPO aan bod en ook de 

toenmalige bestuurders Afdeling7  

S)T)U) het zal 

 

groet jaap koehoorn 

 

Conclusie : datums zijn door elkaar gegooid en in deze zaak heel belangrijk en het is een 

schande dat de commissie zich zo slecht heeft verdiept in deze zaak. 

Wetende dat wij alles gedaan hebben in goed overleg met het NPO bestuur en hiervoor de 

volledige toestemming hadden is de eindconclusie een trieste. Een blanco volmacht krijgen 

en dan toch worden bestraft. Hoe moet dit verder. 

Bijna zou ik zeggen , zijn deze mensen wel onafhankelijk en oprecht of worden ze gestuurd 

door de grote baas Albert-Jan de Jong .  

Commissieleden schaam jullie diep en ga de Pasen gebruiken om jullie te bezinnen op 

wat nu. Ga ik mee met deze onzin of laat ik mijn eigen gedachte er toch nog maar een 

keer over heen gaan. Ik ben voor ieder afzonderlijk lid van de commissie bereikbaar en 

mijn advies blijf in de spiegel kijken . En denk staat er hier nu een echte vent 

 

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, 

 


