
NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN TOTILAS-KWESTIE: 

 

De voorafgaande feiten: 

 

Inmiddels bijna een jaar geleden heeft het Landgericht Oldenburg op 12 

maart 2021 in kort geding een voorlopig verbod opgelegd aan 

ondergetekende om sperma van de hengst Totilas te koop aan te bieden 

c.q. te verhandelen.  

 

Het Oberlandesgericht heeft dit verbod op 7 juli 2021 voorlopig bevestigd 

doch het Landgericht Oldenburg geïnstrueerd aan Schockemöhle een 

termijn te stellen waartegen hij uiterlijk zijn beweerdelijke vorderingen 

aan de bodemrechter behoorde voor te leggen. Tevens gaf het 

Oberlandesgericht aan dat niet alleen de Duitse maar ook de 

Nederlandse rechter bevoegd was in het geschil.  

 

Op 8 augustus 2021 heeft het Landgericht Oldenburg bepaald dat 

Schockemöhle diens vorderingen jegens ondergetekende uiterlijk op 10 

november 2021 aan de bevoegde rechter behoorde voor te leggen.  

 

In de media heeft Schockemöhle immer medegedeeld dat hij eigenaar 

was van al het Totilas sperma was zich nog bij mij bevond. Echter, bij 

gelegenheid van de mondelinge behandeling in de eerste kort geding-

zitting deelde Schockemöhle nog mede dat hij geen belang meer had bij 

dit sperma! 

 

Waar is het Schockemöhle dan wel om te doen? 

 

Hij kan kennelijk niet verdragen dat ook anderen dan hij sperma van de 

hengst Totilas op de markt brengen. Hij zegt dit ook in meerdere 

interviews in de media.  

 

Totilas is als dekhengst enorm in importantie gestegen. Velen van zijn 

zonen zijn goedgekeurd en presteren top in de sport. Ook velen van zijn 

andere kinderen blijken over de kwaliteiten te beschikken om op het 

hoogste niveau aan de dressuursport deel te nemen. Onlangs kwam 

Totilas de HorseTelex Worldranking binnen op de eerste plaats.  

 

Schockemöhle kan het kennelijk niet verkroppen dat hij als grootste 

hengstenstation en paardenhandelaar in Duitsland bij de aankoop van 

Totilas geen afspraken heeft gemaakt terzake het op dat moment bij mij 

nog aanwezige diepvriessperma. Zijn distributeur in Nederland, Joop van 

Uytert, liet weten dat hij slechts over een beperkte hoeveelheid sperma 

van Totilas beschikt: “Wij krijgen niet voldoende sperma uit Duitsland 



 

om landelijk aan de aanvraag te voldoen”. Dit is te lezen op de website 

van Van Uytert. 

 

Het is absoluut niet zo dat ik gelijktijdig bij de verkoop van Totilas met 

Schockemöhle ben overeengekomen al het ingevroren sperma aan hem 

mee te verkopen. Daar is simpelweg door hem ook niet naar gevraagd. 

Evenmin is daarover destijds gesproken. Bovendien kent het 

Nederlandse recht ook geen bepaling welke inhoudt dat een verkoper 

van een dekhengst gehouden is mogelijk nog aanwezig sperma (wat al 

van de hengst is afgescheiden) mee te leveren!  

 

De toepasselijkheid van het Nederlandse recht is in deze kwestie van 

groot belang. Kennelijk realiseert Schockemöhle zich dit en roept dan ook 

in de media dat de verkoop van Totilas zich richt naar Duits recht omdat 

Totilas in Duitsland zou zijn gekeurd en geleverd. Ook hier vertelt 

Schockemöhle niet de waarheid. Hij heeft na aankoop Totilas bij Edward 

Gal op stal in De Harskamp opgehaald. Iedereen weet dat De Harskamp 

in Nederland ligt. 

 

Schockemöhle heeft maar één doel en dat is mij verhinderen het Totilas-

sperma aan merriehouders te verkopen. Het handhaven van het verbod 

vind ik onrechtmatig. Schockemöhle heeft geen recht op het sperma van 

Totilas hetwelk ik in mijn bezit heb. Door mij de verkoop daarvan zo lang 

mogelijk te belemmeren mis ik inkomsten en loop ik het risico dat de 

waarde van het sperma op langere termijn afneemt. Ik mis dan de boot 

zoals men zegt en dit is nu precies wat Schockemöhle wenst. Om deze 

reden heb ik mijn advocaten opdracht gegeven om Schockemöhle in 

Nederland te dagvaarden waarbij ik onder andere schadevergoeding 

vorder voor de door mij geleden en te lijden schade. Deze schade zal 

blijven oplopen zolang Schockemöhle mij belemmert het Totilas-sperma 

te verhandelen. De dagvaarding ter inleiding van de procedure in 

Nederland werd al aan Schockemöhle betekend op 16 juli 2021.  

 

Waaruit blijkt de vertragingsstrategie van Schockemöhle? 

 

1. Tot op de dag van vandaag is mij geen dagvaarding bereikt 

middels hetwelk Schockemöhle zijn beweerdelijke vorderingen 

(waarvoor hij in kort geding een verbod heeft gevraagd) jegens mij 

heeft ingeleid. Daarmee geconfronteerd zijnde zegt hij dat hij de 

dagvaarding nog vóór 10 november 2021 bij het Landgericht 

Oldenburg heeft ingediend. Het Landgericht heeft mij nog steeds 

(bijna vier maanden later) niets doorgestuurd. Zeer opmerkelijk! 

 

2. In de door mij in Nederland al op 16 juli 2021 aangevangen 

procedure jegens Schockemöhle heeft hij werkelijk hemel en aarde 

bewogen om de Nederlandse rechter zich onbevoegd te laten 



 

verklaren. Bij vonnis van 23 februari 2022 heeft de Rechtbank 

Gelderland zich wel degelijk bevoegd verklaard om van het geschil 

kennis te nemen. Schockemöhle dient op mijn vorderingen te 

antwoorden uiterlijk 6 april 2022.  

 

3. Schockemöhle werpt een rookgordijn op aangaande wat hij nu 

werkelijk wenst van mij: 

 

- Eerst pretendeerde Schockemöhle de exclusieve fokrechten te 

hebben.  

- Vervolgens meldde hij in de kort geding-zitting dat hij afzag van 

de aanspraken op het Totilas-sperma. 

- In de media verkondigt Schockemöhle weer dat al het sperma 

hem in eigendom toebehoort. 

 

Er is geen touw meer aan vast te knopen. Wanneer Schockemöhle ook 

daadwerkelijk meende een verdedigbare en juridisch afdwingbare 

vordering op mij te hebben dan zou hij zich toch gehaast hebben om in 

aansluiting op het kort geding-vonnis van 12 maart 2021 die vorderingen 

bij de bodemrechter aanhangig te maken. Eén jaar later is dit nog steeds 

niet het geval.   

 

Omdat Schockemöhle beweert afspraken te hebben gemaakt met mij, 

hebben mijn advocaten bij de rechtbank een verzoekschrift ingediend 

voor het houden van een voorlopig getuigenverhoor, waarbij diverse 

getuigen zoals ondergetekende, Schockemöhle maar ook mevr. Ann-

Kathrin Linsenhoff onder ede gehoord zullen worden.  

 

Vervolgens heeft de rechtbank mij verlof verleend om lastens 

Schockemöhle in Nederland conservatoir beslag te doen leggen onder 

andere op de paarden en het Totilas-sperma hetwelk Joop van Uytert in 

Heerewaarden voor Schockemöhle onder zich heeft. De rechtbank heeft 

de schadevordering van mij op Schockemöhle voorlopig begroot op circa 

€ 3.500.000,-.  

 

Ik voel mij genoodzaakt dit mediabericht naar buiten te brengen teneinde 

de fokkers van de ontwikkelingen op de hoogte te houden maar tevens 

en vooral om weerwoord te geven op hetgeen Schockemöhle bezijden 

de waarheid in de media heeft beweerd.  

 

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, sta ik u graag te woord. 

Uiteraard kunt u ook mijn advocatenteam, mrs. Schelstraete, Wawrzyniak 

en Zitman van Schelstraete Advocaten in ’s-Hertogenbosch daartoe 

benaderen.  

 

 



 

1 maart 2022, De Harskamp 

 

 

Kees Visser 


