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Zeer recent heeft de rechtbank Haarlem
een bekende springpaardenfokker
veroordeeld wegens verwaarlozing van
zijn paarden. Volgens de Haarlemse
rechtbank stroken de ideeën die de
topfokker heeft over het houden van
paarden niet meer met de hedendaagse
normen. Er werden bij de fokker paarden
aangetroffen met gescheurde hoeven,
vervuild voer en drinkwater en waren er
geen schone ligplaatsen.
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