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Ik vertrek!
Het klinkt als een bekend tv-programma en het is waar. Op de ALV op het landgoed Middachten in De Steeg op 17 juni 
heb ik mijn functie als voorzitter neergelegd.

De reden hiervoor is dat mijn partner en ik om medische redenen naar Portugal gaan verhuizen. Wij hebben mogen 
ervaren dat dit klimaat ons beide goed doet en ons beide een stuk levenskwaliteit teruggeeft. 
Reden om de boel in te pakken.

Het voorzitterschap van de vereniging vergde de laatste jaren heel veel tijd en dit is niet 
te combineren met het opzetten van een eigen bedrijf.

Verder ging er heel veel tijd zitten, intern, in de vereniging. Het feit dat er leden 
zijn die zich nog niet kunnen vinden in genomen besluiten door het toenmalige 
Hoofdbestuur en vervolgens zich niet kunnen vinden in de besluiten van de Algemene 
ledenvergadering, vergt erg veel tijd die je als bestuurder naast je werk en privé 
eigenlijk niet hebt. Dit gaat wringen en levert problemen op. Herhaald vragen om 
ondersteuning vanuit de leden levert weinig tot niets op.

De overgang vanuit de Atriumgroep heeft veel van het bestuur gevergd en heeft 
een grote druk op het bestuur maar ook op de vrijwillige ondersteuning gelegd.
Hierbij komen de externe zaken ook in het gedrang en daar ligt onze kracht van onze 
vereniging. Opkomen voor de belangen van onze leden.

De gehele discussie over de bewapening hangt als het zwaard boven ons hoofd. 
Ik ben van mening dat gezien de maatschappelijke ontwikkeling er juist een standaard 
bewapening moet zijn voor de groene boa’s. De ontwikkeling nu is de andere kant op, 
het innemen van bewapening.

Hoe gaan we dan om met de geïnvesteerde tijd en kosten voor opleiding en training 
van deze boa’s? komen de werkgevers voor financiële compensatie in aanmerking? Een 
zorgelijke ontwikkeling vind ik. En ik vrees de dag dat het een keer goed mis gaat. Die 
verantwoordelijkheid leg ik bij deze dan ook neer bij het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie en het Openbaar Ministerie. Zorg dat de groene boa’s serieus genomen worden
en een duidelijke positie krijgen in de veiligheidsketen.

Ik ga proberen om mij vanuit Portugal nuttig te maken voor wat betreft de PHB 
opleiding en de coördinatie hiervan.

Dit is mijn laatste voorwoord in de Jachtopzichter, ik heb mij jaren voor u mogen 
inzetten en heb dit altijd met heel veel passie voor u gedaan.

Ik wens het nieuwe bestuur veel wijsheid toe met de toekomst van de vereniging.

Het gaat u allen goed,

 Ronald Vorenhout �

VAN DE VOORZITTER
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VERENIGINGSZAKEN

Vanuit het bestuur
Afgelopen zaterdag is dan eindelijk de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Deze werd eerder 
uitgesteld als gevolg van de werkzaamheden die verricht moesten worden na de overname van de gegevens/
materialen terug van de Atrium Groep. Tijdens de ALV is uitleg gegeven over de stand van zaken. De situatie is op het 
moment dat we als vereniging weer alles in eigen beheer hebben. De eigen server is grotendeels ingericht waarop ook 
vanuit de regio’s archieven en verslagen geplaatst kunnen worden.

Ook financieel hebben we als vereniging het tij kunnen keren, voornamelijk als gevolg van de inkomsten van de PHB. Dit 
was hard nodig, omdat de uitgaven die we als vereniging hadden aan voornamelijk Atrium erg hoog waren.

Inmiddels is de cyclus van de PHB module 1 bijna afgerond en wordt module 2 op dit moment geschreven. Hier wordt na 
de zomer mee gestart.

Onze ALV werd georganiseerd op landgoed Middachten in de oude gerestaureerde squashhal. Voor de pauze zijn de 
gewoonlijke onderwerpen besproken (verslag wordt nog gemaild naar alle leden).

Na de pauze kregen we de bestuursverkiezing. Er waren namelijk twee bestuursleden die namen afscheid, te weten 
Reinout Scheffers en Günther Sparrenberg. De overige bestuursleden (DB) Ronald Vorenhout, Jaap van der Hiele en Peter 
van Tulden hebben aangegeven dat zij hun functie ter beschikking stellen. Gedurende het komende tijd zullen zij de 
lopende zaken afhandelen. Daarnaast is aangegeven dat het dagelijks bestuur mee zal werken om tot een nieuw bestuur 
te komen.

Hierbij willen we iedereen oproepen zich te melden bij de secretaris als hij of zij zitting wil nemen in een commissie of het 
bestuur om zo te komen tot een nieuw bestuur.

� Peter van Tulden

Niet zo tactisch …
In afgelopen wintereditie van de JOZ schreef ik, zonder medeweten van mijn werkgever, een product-review 
over de tactische pen. De tactische pen die overal te koop is, wordt verkocht als zijnde een gewone balpen die 
tevens geschikt is als verdedigingsmiddel in een noodsituatie omdat hij niet van plastic maar van een hard soort 
aluminium is gemaakt.

Het artikel was aanleiding voor de toezichthouders van de politie-eenheid Oost-Nederland en het Functioneel 
Parket om mij en mijn werkgever uit te nodigen voor een toelichting op de inhoud van het artikel. Ik ben namelijk 
over de schreef gegaan door aan te bevelen hoe men een niet-voorgeschreven geweldsmiddel kan gebruiken in een 
geweldssituatie.
Ik heb mij dit tijdens het schrijven van het artikel onvoldoende gerealiseerd. Ik heb met de toezichthouders en mijn 
werkgever afgesproken dat ik mijn artikel zal rectificeren, aangezien de JOZ door veel boa’s wordt gelezen en het artikel 
– weliswaar onbedoeld – tot onbevoegd en zelfs strafbaar handelen aanzet. Ieder middel, niet zijnde een voor boa’s 
toegestaan geweldsmiddel, kan worden aangemerkt als onwettig wanneer men daar geweld mee uitoefent. Zelfs in 
een noodsituatie. We hebben het dan bijvoorbeeld ook over een ‘willekeurig’ stuk hout dat binnen handbereik ligt in de 
auto, het zakmes en de staaflantaarn.
Een rechter zal altijd toetsen of men deze middelen niet al ‘klaar had staan’ om geweld mee te kunnen gebruiken. 
Hetzelfde geldt voor de tactische pen, die achteraf gezien, weinig tactisch is. Houd je verre van dit soort middelen, is 
mijn voortschrijdend inzicht! Ik betreur het uiteraard dat ik in het artikel zelf, hier niet met klem aan heb gerefereerd.

Tenslotte heb ik in mijn artikel aangegeven dat het momenteel een gunstige tijd is voor het aanvragen van 
geweldsmiddelen. Deze uitspraak is ongefundeerd en geeft een misleidende voorstelling van de zaken. Wanneer een 
boa in het buitengebied te maken krijgt met onveilige situaties kan zijn of haar werkgever een verzoek indienen om 
bepaalde geweldsmiddelen te mogen dragen. Uiteraard is het de taak van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om 
zorgvuldig te toetsen of de noodzaak wel bestaat.

� Bart Bijvank

RECTIFICATIE
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MEDEDELINGEN

Activiteitenagenda

 � 28 t/m 30 juli - The Game Fair

De 59ste editie van deze fameuze buitenbeurs wordt deze keer gehouden op Hatfield House in 

Hertfordshire, Engeland. The Game Fair is het jaarlijks terugkerende evenement voor gepassioneerde 

buitenmensen en jagers. Info: thegamefair.org

 � 6 augustus – De Valkerij Beurs Nederland

Locatie: op Den Goubergh in Roosendaal. Gedurende de dag zullen er verschillende 

roofvogeldemonstraties worden gehouden met valken, gieren, arenden en uilen. Tijdens de pauzes zijn de 

roofvogels te bezichtigen en voor kinderen zijn er leuke activiteiten. Info: valkerijbeurs.nl

 � 31 augustus – Regionale visdag Zuid-Holland

Om 10.00 uur verzamelen bij jaap Wansinck, Voorweg 68B 2431 AR Noorden. Aanmelden via 

wansinck48@live.nl of via het secretariaat van de regio Zuid-Holland.

 � 8 september – KNVvN schietdag

Locatie: KSV de Betuwe, Ommerenwal 2, Ommeren. Onze jaarlijkse schietwedstrijd voor de regio’s 

wordt dit jaar als vanouds gehouden op de kleiduivenschietbaan van KSV De Betuwe. De wedstrijden: 

kleiduivenschieten, luchtbuks en –pistoolschieten. En als afsluiting van de dag: de verloting en een 

buffet.

 � 10 september – Salland Natuurfair

Locatie: Landgoed Groot Zwaaftink, Heetenseweg 26, Heeten. Een unieke en prachtige locatie waar meer 

dan honderd standhouders hun passie voor ambacht, dier, natuur, jacht, voeding en streek aan je laten 

zien en ervaren. Info: landgoedtwentefair.nl

 � 22 t/m 24 september – Beurs Jacht & Buitenleven

Op Landgoed Velder in Liempde (NB) is op 22, 23 en 24 september de beurs Jacht & Buitenleven. De plek 

waar jagers, jachtopzichters, buitenmensen en levensgenieters kunnen genieten van hun passie. Info: 

jachtenbuitenleven.nl

 � 1 oktober – Wildfair Campman Renkum

Locatie: Restaurant Campman, Hartenseweg 23, Renkum. Iedereen, jong en oud, is die dag welkom 

om in de bossen tussen Renkum en Wageningen te genieten van alles wat het bosbuitenleven en de 

wildkeuken te bieden heeft. Info: restaurantcampman.nl

Acteurs en fotografen

Vorig jaar is diverse malen een oproep gedaan voor 
acteurs en fotografen om een database aan te leggen van 
eigen fotomateriaal zodat we de komende jaren vooruit 
kunnen. De bedoeling was om met het bestuur een dag te 
organiseren. Omdat tijdens de laatste ALV, op 17 juni, het 
voltallige bestuur is afgetreden, gaat deze dag voorlopig niet 
door. Het is aan het komende bestuur om dit opnieuw op de 
agenda te zetten. Voor iedereen die zich heeft aangemeld, 
geldt dat uw naam nog steeds op de lijst staat. U krijgt 
bericht krijgt zodra we van uw diensten gebruik willen gaan 
maken. Dank voor uw geduld.

Gezocht: bestuursleden voor de KNVvN

Door het aftreden van het bestuur is onze vereniging dringend 
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het streven is om na 
de zomervakanties een bijzondere ALV uit te roepen om de 
kandidaat-bestuursleden aan de vereniging te presenteren.

De vacatures:
•	Voorzitter
•	Secretaris
•	Penningmeester
•	Communicatie en PR (algemeen bestuurslid)
•	Algemene zaken (algemeen bestuurslid)

Hebt u interesse, dan kunt u zich melden bij Peter van 
Tulden, secretaris@natuurtoezicht.nl. Uiteraard worden alle 
aanmeldingen discreet behandeld.
De communicatie loopt zoveel mogelijk via onze digitale 
nieuwsbrief (meld u aan) en via De Jachtopzichter (de 
volgende editie is half september). Voor belangrijke zaken en 
uitnodigingen blijven we uiteraard gebruik maken van papier 
en post.

Afscheid redactielid Willie Jansen

Afgelopen maand heeft Willie Jansen afscheid genomen 
van het redactieteam. Hij is te druk met andere activiteiten 
om voldoende aandacht te kunnen geven aan zijn 
redactionele activiteiten. Ruim vier jaar heeft Willie Jansen 
De Jachtopzichter verrijkt met interessante artikelen. Jammer 
dat hij weggaat. Langs deze weg bedanken wij hem voor zijn 
inzet voor de KNVvN.

Gezocht: redacteur voor De Jachtopzichter

Vanwege het vertrek van een redactielid is De Jachtopzichter 
op zoek naar een nieuwe redacteur. Wij zoeken iemand 
die ervaring heeft met het houden van interviews of het 
schrijven achtergrondartikelen. Onderwerpen waarvoor u 
ingezet zou kunnen worden zijn bijvoorbeeld (sport)visserij, 
uitrusting van de boa, boa-werkgevers, berichten in de media 
en verslaglegging van evenementen. Het redactieteam 
vergadert vier keer per jaar. U kunt zich aanmelden via 
redactie@natuurtoezicht.nl. Reinier Broeks neemt dan zo snel 
mogelijk contact met u op.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

Afscheid van de Atrium groep, het voltallige bestuur treedt 
af en Kors Pater Lid van verdienste
De ALV van 17 juni werd gehouden in de oudste squashhal van Nederland. Deze dienstgebouwen van kasteel 
Middachten zijn van oorsprong 17de eeuws, maar werden verbouwd tussen 1875 en 1914. In opdracht van William 
graaf Bentinck aan architect Samuel Weatherly is in 1914 een werkplaats ontworpen en gebouwd, waarvan één 
vleugel als squashhal werd ingericht. Door de jaren veranderde de functie en werd de hal gebruikt als werkplaats en 
opslag. Met steun van de BankGiro Loterij en omroep MAX is het interieur van de squashhal in 2013 gerestaureerd.

Om tien uur begon de vergadering met een moment van 
stilte voor de overledenen en speciale aandacht voor het 
onverwachte overlijden van Gerrit van den Hul, oprichter 
van drukkerij Het Wapen van Renkum, die ons blad De 
Jachtopzichter sinds eind jaren 70 drukte. In 1996 heeft 
zijn zoon Henk de werkzaamheden overgenomen en het 
bedrijf voortgezet onder de naam digidruk VANDENHUL in 
Wijchen.

Vervolgens passeerden de gebruikelijke agendapunten 
in een rap tempo. Zoals het verslag van de ALV van 
maart 2016, het financiële verslag over 2016 met uitleg 
en met uiteraard een paar vragen vanuit de zaal, en de 
bestuursmededelingen. Om het financiële reilen en 
zeilen van de vereniging te garanderen werd de hulp van 
Ton Voerman ingeroepen. Hij werd door de vergadering 
met applaus verwelkomd. Voerman gaat de financiële 
administratie doen en is adviseur voor het bestuur.

De vergadering verleende decharge aan het bestuur 
voor het gevoerde financiële beleid. De nieuwe 
kascontrolecommissie werd benoemd. Vanwege het 
wegvallen van de kostenpost ‘Atrium groep’ moest 
de herziene begroting voor 2017 worden vastgesteld; 
aldus geschiedde. Ook de begroting voor 2018 werd, na 
toelichting, door de vergadering goedgekeurd. Wat opviel 
is dat 60% van de inkomsten uit opleiding (PHB) komt 
(2016-2018). Dat zorgt voor een goede kasstroom waardoor 
de vereniging weer perspectief heeft.

Theo van der Horst vroeg aandacht voor de jaarlijkse 
KNVvN Schietdag; dit jaar op 8 september. Wederom bij 
KSV De Betuwe in Ommeren. De opkomst moet hoger 
dus besloot de vergadering dat ook donateurs worden 
uitgenodigd; dat wordt geregeld door de Regio’s. (Meer 
info elders in dit blad.)

Na de pauze gaat de vergadering verder met de 
bestuursverkiezing want Günther Sparenberg en Reinout 
Scheffers treden af, zoals vooraf bekend gemaakt. Maar 
voordat het zover komt, meldt onze voorzitter Ronald 
Vorenhout dat het gehele bestuur aftreedt. Het wordt 
muisstil in de zaal. Sommigen hadden het misschien zien 
aankomen maar het is duidelijk dat het voor de meesten 
totaal onverwacht komt. Vorenhout licht zijn persoonlijke 
(medische) beweegredenen toe. Daar komt bij dat  hij onze 
vereniging de achterliggende jaren met pragmatische 
oplossingen overeind heeft gehouden en het nu tijd is voor 
een nieuw bestuur om de volgende stap te zetten. 

Dit alles is voor de overige bestuursleden, Jaap van der 
Hiele (penningmeester) en Peter van Tulden (secretaris) 
reden om ook hun functie beschikbaar te stellen. De 
financiële uitgangspositie is goed en de vereniging heeft 
voldoende veerkracht. Het bestuur blijft ad interim in 
functie totdat een nieuw bestuur is aangetreden. Voor 
Vorenhout geldt dat hij naar Portugal vertrekt zodra zijn 
huis verkocht is en zijn zaken daar geregeld zijn.

Vorenhout wil met de regiocommissarissen de 
bestuursoverdracht regelen en doet een oproep voor 
nieuwe bestuursleden. Zodra er voldoende kandidaten 
zijn voor de functie van voorzitter, penningmeester 
en secretaris, moet er een bijzondere algemene 
ledenvergadering wordt uitgeroepen. Het streven is om 
dat kort na de zomer te doen. Tot die ALV heeft het interim-
bestuur het mandaat gekregen van de vergadering om 
door te besturen.

Nadat de ruim veertig aanwezigen van de schrik zijn 
bekomen, worden er allerlei (kritische) vragen gesteld. 
Een enkele vraag gaat over het zover heeft kunnen komen 
maar de meeste vragen gaan over de toekomst van de 
vereniging. Waar het in de beantwoording op neerkomt, 
is dat het nieuwe bestuur de koers van de KNVvN gaat 
bepalen.

Het resterende deel van de vergadering gaat hoofdzakelijk 
over de ontstane situatie. Maar een bijzondere gebeurtenis 
moet zeker worden uitgelicht: Kors Pater is door het 
regiobestuur van de regio Utrecht voorgedragen als Lid 
van verdienste vanwege zijn grote inzet voor de KNVvN. 
Het bestuur heeft de voordracht overgenomen en onder 
applaus gaat ook de vergadering akkoord.

� Reinier Broeks, eindredacteur
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Gezocht:

Nieuw bestuur!

5



NIVOO 
Handhaving 

Dé praktijkopleider voor 
Milieuhandhaving. 

Bezoek onze website voor 
opleidingen op het gebied 
van:

• PHB Milieu
• RTGB
• Communicatie
• BOA

www.nivoo.nl/milieu

Wilt u bij nieuwe wijzigingen telkens als eerste op de hoogte 
zijn? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief

www.nivoo.nl/milieubrief

NIVOO Handhaving www.nivoo.nl     info@nivoo.nl    0346 21 74 21
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VELDWAARNEMING

COLUMN DOOR ROB BIJLSMA

Weidevogelblues
In 1956 treinde M.F. Mörzer Bruijns geregeld door Nederland, vermoedelijk nog net in zijn functie als 
natuurbeschermingsconsulent bij Staatsbosbeheer. Die reizen greep hij aan om vogeltellingen vanuit de trein te 
doen. Met zijn neus tegen het raam gedrukt (dat schoon moest zijn), noteerde hij alle vogels binnen honderd meter 
van de spoorbaan. In ‘De Levende Natuur’ deed hij er verslag van, onder vermelding van traject en datum. Het traject 
Utrecht-Leeuwarden-Harlingen bereisde hij twee maal tussen 8 en 11 juni 1956, in totaal een lengte van 480 km. Van 
kievit, scholekster en grutto zag hij respectievelijk 95, 18 en 8 exemplaren per honderd kilometer, voornamelijk in 
Friesland. Misschien een aardige exercitie voor de treinreiziger van vandaag de dag: een herhaling van Mörzer Bruijns’ 
telling op hetzelfde traject. Een ding is dan op voorhand zeker: de aantallen zullen lager liggen, en wie weet ontbreken 
scholekster en grutto zelfs geheel.

Treinreisjes als monitoring

Zelf reis(de) ik in de zomermaanden regelmatig van Zwolle 
naar Arnhem. In de afgelopen decennia zag ik op dat 
traject de kieviten, scholeksters, grutto’s en wulpen uit het 
land verdwijnen. Dat proces is in heel Nederland gaande 
en heeft in enkele decennia zijn beslag gekregen. Wat 
betreft planten, insecten en bodemleven is de situatie 
nóg dramatischer. Hoe heeft het zover kunnen komen? 
En wat zijn de oorzaken van die veranderingen? Dat is 
een ingewikkeld verhaal. De eerste vraag heeft te maken 
met politiek en met geld. Precies ook de reden dat een 
oplossing niet eenvoudig zal zijn.

Onderzoek

Naar de tweede vraag, over de oorzaken van de 
verdwijning van weidevogels (en de rest), is veel 
onderzoek gedaan. Al in 1987 leverde een overzicht van 
het tot dan toe gedane onderzoek een boekwerk (van 
Theo Verstrael) van 364 pagina’s op. Let wel: dat betrof 
uitsluitend onderzoek naar weidevogels in Nederland. 
Sindsdien is het onderzoek in omvang geëxplodeerd, niet 
alleen in kwantiteit maar ook in kwaliteit. Dat geldt voor 
Nederland, net zo goed als daarbuiten. Want wat we hier 
zien, is niet exclusief Nederlands. Tot in extreem detail 
is na te lezen hoe grashoogte, vegetatiesamenstelling, 
waterstand, dichtheid van bodemdiertjes en insecten, 
maaibeheer, bouwplan, temperatuur, predatoren, 
nestenzoekers, landbouwactiviteiten, dichtheid van wegen 
of regenval in West-Afrika van invloed zijn op partnerkeuze, 
broeddichtheid, legbegin, overleving van kuikens en 
ouders, voedselaanbod en -bereikbaarheid, enzovoort ad 
infinitum. Al die studies afzonderlijk beschrijven een klein 
onderdeel uit complexe levensgemeenschappen, wat 
de onderzoekers er niet van weerhoudt gedetailleerde 
voorstellen te doen hoe dit, of dat, te verbeteren ten gunste 
van hun onderzoeksobject. Uiteraard zonder een moment 
stil te staan wat dat betekent voor andere organismen. En 
al helemaal niet of het überhaupt wordt uitgevoerd, en zo 
ja (wat zelden het geval is), of het effect sorteert. Of het 
gewenste effect. Het lijkt wel een mallemolen die draait en 
draait, ongeacht wat dan ook.

Grote Gemene Deler

Toch is er wel een Grote Gemene Deler aan te wijzen 
voor wat er gaande is. In de hele westerse wereld is 
de landbouw geïntensiveerd. In feite is landbouw een 
industrie geworden. Alles staat in het teken van efficiëntie 
en productie. Niets nieuws onder de zon, want dat was 
duizenden jaren geleden ook al zo. Met dit verschil dat tot 
voor kort bodemgesteldheid, weer, planteigenschappen 
en landbouwwerktuigen beperkende factoren waren 
in de agrarische bedrijfsvoering. Zo niet vandaag de 
dag. Egalisering, schaalvergroting, bodemverbeteraars, 
gereguleerde waterhuishouding, plantenveredeling, 
pesticiden, herbiciden, zware machines en hightech 
hebben van de landbouw een voorspelbare industrie 
gemaakt. Het is een wonder dat boeren nog steeds 
klagen als iets ze tegen zit. De keerzijde is dat al het 
andere leven buiten dat van landbouwgewassen wordt 
gesmoord. Dat proces is bovendien nog niet ten einde. 
Landbouwuniversiteiten en -instituten, aan de leiband 
van grote industrieën en onder gebruikmaking van 
de mythe dat het nodig is om de wereld te voeden, 
intensiveren dagelijks de oorlog tegen alles wat leeft 
(buiten landbouwgewassen om). Natuurlijk, er worden 
in het voetspoor van toenemende kritiek op dat systeem 
leuke praatjes opgehangen over geïntegreerde landbouw, 
maar dat is volksverlakkerij. De praktijk is dat politiek en 
industrie een monsterverbond zijn aangegaan, waarbij 
de maatschappij massieve hoeveelheden geld moet 
ophoesten ten faveure van een verwoest landschap, 
productie van biomassa, belachelijk lage prijzen voor 
voedingswaren en een geknevelde boerenstand. Dat zoiets 
blijft bestaan, bewijst maar weer hoe moeilijk het is om 
gevestigde belangen van weinigen (uitsluitend gebaseerd 
op geld) om te buigen naar een algemeen belang; met 
ruimte voor natuur.

Dode Lente, Dode Winter

Want dat de natuur in het nauw wordt gedreven, is 
zonneklaar. De gevreesde Dode Lente van Rachel Carson, 
in 1962 aan de orde gesteld naar aanleiding van de 
negatieve invloed van persistente pesticiden, lijkt alsnog 
bewaarheid te worden. Weliswaar niet door DDT, maar 
door honderden andere gifsoorten, door landschappelijke 7
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veranderingen die hun weerga niet kennen (althans: niet 
op zo’n korte termijn). Plus dat in het boerenland niet 
alleen de lente doodgaat, maar ook de zomer, de herfst 
en de winter. Dat lijkt misschien wat overdreven, maar wie 
verder kijkt dan ganzen en pitrus ziet al snel dat de afname 
van planten en insecten (en sommige groepen vogels, 
waaronder weidevogels) schrikbarend is. Er is inmiddels 
een bibliotheek over volgeschreven. Binnenkort komt er 
van Ian Newton een synthese uit die al dat onderzoek nog 
eens samenbalt: Farming and birds. Geen opwekkende 
literatuur; een sterke maag is vereist. Ook op individueel 
niveau is er weinig hoop op verbetering, getuige althans de 
beslissingen die zelfs boeren die hartstochtelijk van natuur 
houden, nemen: die zwichten net zo goed voor de druk 
(van politiek en geld) en gaan mee met schaalvergroting en 
intensivering (zoals beschreven in Boerenbloed, een boek 
van Kees Kooman over de melkveehouderij in Friesland). 
Nee, die weidevogels, een gepasseerd station. Daar hebben 
we echt geen vossen en buizerds voor nodig, dat krijgen wij 
mensen geheel zelfstandig voor elkaar.

Bescherming vergt optimisme

Mörzer Bruijns was een bioloog met een 
brede belangstelling, die zich toenemend met 
natuurbescherming zou gaan bezighouden. In zijn 
treinstukjes uit de jaren vijftig spreekt nog een onbevangen 
houding, een interesse in hoe natuur in elkaar steekt. Toen 
hij later hoogleraar natuurbehoud en natuurbeheer werd, 
en zitting kreeg in tientallen commissies en besturen, 
bleef hij oprecht in natuur geïnteresseerd. Een aimabele 
en gepassioneerde natuurbeschermer. Maar hij heeft de 
verwording van het platteland niet kunnen verhoeden. 
Wat ons natuurlijk niet hoeft te beletten bezwaar te maken 
tegen de huidige gang van zaken. Het kan echt wel anders, 
hoor.

� Tekst en foto: Rob Bijlsma

Een kievitlegsel op uit productie genomen boerenland van de Reyerskamp bij Wolfheze, op 23 april 2009.
In regulier boerenland zijn kieviten over grote oppervlakten verdwenen. Maar ook het onttrekken van grond aan landbouw biedt

op termijn geen soelaas; de Reyerskamp is inmiddels verruigd en volgelopen met bos.
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KNVvN Landelijke schietwedstrijd op 8 september 2017
Onze jaarlijkse wedstrijd voor de regio’s wordt dit jaar gehouden op vrijdag 8 september 2017, als vanouds op de 
kleiduivenschietbaan van KSV De Betuwe, Ommerenwal 2 in Ommeren.

Programma

09.00 uur  de koffie staat klaar en de inschrijving kan alvast beginnen
09.30 uur  welkom en uitleg regels wedstrijden en het verdere verloop van de dag
10.00 uur  start wedstrijden - 40 kleiduiven & luchtbuks- en luchtpistoolschieten
12.00 uur  einde van de wedstrijden
12.15 uur  lunch, beschikbaar gesteld door de vereniging
14.00 uur vrije wedstrijd kleiduivenschieten. Bij voldoende deelname klasse A en B
14.00 uur wedstrijd luchtbuks- en luchtpistoolschieten

Prijsuitreiking

Aan het eind van de dag is de prijsuitreiking met de verloting van prijzen die door onze sponsoren en de regio’s 
beschikbaar zijn gesteld. Zoals gebruikelijk neemt iedere regio minimaal twee prijzen mee.

Lunch en buffet

De lunch wordt u aangeboden door de KNVvN. Van het welbekende buffet van KSV De Betuwe kunt u gebruik maken 
tegen een geringe prijs. Geef bij uw aanmelding even aan of u gebruik maakt van lunch en buffet.

Teams en helpers

Omdat er enkele afdelingen zijn opgegaan in een regio, kunnen dit jaar meerdere teams per regio meedoen. Op de dag 
zelf hebben we hulp nodig van mensen die niet meedoen aan de wedstrijden maar ons helpen met de organisatie.

Leden, donateurs en introducees

Naast leden zijn op deze dag ook onze donateurs van harte welkom. We roepen de regio’s op om donateurs te benaderen, 
ze uit te nodigen en mee te nemen naar de schietdag. Het middagprogramma is open voor iedereen; neem introducees 
mee.

Sponsoren

Ook dit jaar hebben we onze sponsoren hard nodig. Ze krijgen uiteraard een vermelding in het verslag van de schietdag in 
De Jachtopzichter en worden herhaaldelijk genoemd tijdens de prijsuitreiking en de verloting.

Aanmelden

Ruim van te voren krijgen de regio’s informatie over de reglementen van de wedstrijden en hoe teams en leden zich aan 
kunnen melden voor deze super gezellige dag.

Wij doen er alles aan om de dag te laten slagen maar dat kan alleen met jullie hulp!

De schietcommissie
� Kors Pater, Jeroen van Eijk, Theo van der Horst
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Zin en noodzaak van een ‘stelselherziening 
geweldsaanwending door politieambtenaren’ (deel 3)
Dit artikel maakt onderdeel uit van een vervolgserie omtrent de ‘stelselherziening geweldsaanwending door 
politieambtenaren’. Zoals in voorafgaande artikelen is benoemd, betreft het de zienswijze van strafrechtadvocaat 
mr. J.P. van Barneveld, die overigens deel uit maakt van de poule strafrechtadvocaten op wie politiemedewerkers uit 
meerdere politieregio’s een beroep kunnen doen wanneer er werkgerelateerde strafrechtelijke bijstand nodig is. De 
zienswijze van Van Barneveld bestaat uit eigen expertise die wordt onderbouwd met niet alleen wet- en regelgeving, 
maar ook tal van uitspraken, arresten etc. Van Barneveld is binnen voornoemde poule strafbepleiters de ‘artikel 12 
Strafvordering’-specialist.

In het vorige artikel waren wij gebleven bij de tweedeling 
vanuit de Ambtsinstructie die ontstaat bij een juridische 
beoordeling. Wij hebben getracht u een artikel aan te 
reiken wat voor een ieder leesbaar en te begrijpen is. Wij 
ontkomen er echter niet aan u mee te nemen in wet- en 
regelgeving. Immers vanuit uw rol en functie is het zeer wel 
mogelijk dat u als boa met deze materie van doen krijgt. 
Het is namelijk inherent aan het boa-schap.

Schets regelgeving omtrent 
geweldsaanwending

De wettelijke basis voor geweldsaanwending door politie 
(boa) wordt gevormd door artikel 7 lid 1 van de Politiewet 
2012. Daarin is te lezen dat de ambtenaar van politie voor de 
uitvoering van de politietaak in de rechtmatige uitoefening 
van hun bediening in bepaalde gevallen bevoegd is geweld 
of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken. In dat 
artikel wordt het mogelijke gevaar voor derden, die de 
aanwending van deze bevoegdheden met zich meebrengt, 
uitdrukkelijk benoemd. Hier wordt andermaal bevestigd dat 
de bevoegdheid tot geweld, ongeacht het geweldsmiddel, 
alleen mag worden aangewend wanneer het daarmee 
beoogde doel de inzet van de bevoegdheid rechtvaardigt 
en dat doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Aan het gebruik van geweld dient zo mogelijk een 
waarschuwing vooraf te gaan. De definities, bevoegdheden 
en formaliteiten ten aanzien van de geweldsaanwending 
door de politie/boa worden verder ingevuld in de 
Ambtsinstructie. In dit artikel zal vooral worden ingegaan 
op de inzet van het dienstpistool. Dit laatste omdat Van 
Barneveld zich hierop concentreert. Gaandeweg het 
artikel zal blijken dat de uiteenzetting ook op andere 
geweldsaanwendingen van toepassing zijn. In de 
Ambtsinstructie wordt het gewone dienstpistool aangeduid 
als een vuurwapen, niet zijnde een vuurwapen waarmee 
automatisch vuur of lange afstandsprecisievuur kan worden 
afgegeven.

Van belang is allereerst artikel 4 van de Ambtsinstructie 
waarin, cumulatief, wordt vereist dat gebruik van 
een geweldsmiddel slechts is toegestaan door een 
politieambtenaar aan wie het geweldsmiddel rechtens 
is toegekend en voor zover hij optreedt ter uitvoering 
van de taak met het oog waarop het geweldsmiddel aan 
hem is toegekend en wanneer in het gebruik van het 
geweldsmiddel is geoefend.

In artikel 7 van de Ambtsinstructie wordt vervolgens 
opgesomd wanneer het vuurwapen mag worden 
gebruikt. Naast de aanhoudingssituaties genoemd in de 
Ambtsinstructie kunnen politiemensen/boa’s geweld 
gebruiken ter verdediging van henzelf of anderen. Dat is 
niet geregeld in de Ambtinstructie en in die gevallen zullen 
politiemensen/boa’s moeten terugvallen op een beroep 
op noodweer, noodweerexces of putatief noodweer. 
Over de haken en ogen die daaraan zitten wordt later 
ingegaan.  Een ambtenaar die geweld heeft aangewend 
op grond van artikel 17 lid 1 van de Ambtsinstructie, 
is verplicht dat, relevante feiten, omstandigheden en 
gevolgen te melden aan zijn leidinggevende. In artikel 17 
lid 3 van de Ambtsinstructie staat vermeld wanneer de 
leidinggevende de melding moet doorgeven aan de officier 
van justitie. Als het geweld lichamelijk letsel van meer dan 
geringe betekenis, dan wel de dood heeft veroorzaakt, 
geldt de meldplicht aan het Openbaar Ministerie in alle 
gevallen. Dit is eveneens indien er geschoten is, ongeacht 
of er sprake is van letsel. De aanwijzing Taken en inzet 
Rijksrecherche bepaalt vervolgens in welke gevallen 
de Rijksrecherche onderzoek doet naar het geweld. De 
Rijksrecherche doet onder meer onderzoek in alle gevallen 
waar door politievuur (geldt ook voor de boa) mogelijk 
letsel is ontstaan en indien er sprake is van een ander 
geweldsmiddel, wanneer dit mogelijk de dood of zwaar 
lichamelijk letsel tot gevolg heeft gehad.

Kaders van de strafrechtelijke toetsing van 
geweldsaanwending

Bij de opmerkingen inzake de voorgenomen 
‘stelselherziening geweldsaanwending door 
politieambtenaren’ is gesuggereerd dat er uitsluitend een 
bevoegdheid en geen verplichting tot het gebruik van 
geweld bestaat. In zijn reactie hierop stelt Van Barneveld 
dat dit zo moge zijn, maar dat neemt niet weg dat 
politiemensen (dus ook boa’s) bij de uitvoering van hun 
taken wel de plicht hebben om (potentieel) gevaarlijke 
situaties tegemoet te treden. De eigen veiligheid kan 
ondergeschikt zijn aan de plicht.

Een duidelijk voorbeeld hierbij is de zaak met landelijke 
bekendheid die in de volksmond bekend staat als ‘de 
gruwelmoord in Pernis’. De bij deze casus betrokken 
politiemensen zijn onderworpen aan een uitvoerig 
onderzoek. Het optreden van de politiemensen is in 
een strafrechtelijk onderzoek door de Rijksrecherche 10
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onderzocht, waarbij de politiemensen die op versterking 
hadden gewacht werden verdacht van dood door schuld of 
het achterlaten van een hulpbehoevende. Het OM besloot 
de zaak te seponeren, waarbij vooral het ontbreken van het 
causaal verband de doorslag gaf. De tegen die beslissing 
ingediende artikel 12 SV-klacht werd uiteindelijk ongegrond 
verklaard door het Hof Den Haag. Uit onder andere 
deze zaak moge echter blijken dat ‘niet handelen’ door 
politiemensen/boa’s (bijvoorbeeld omdat het te link is) in 
de regel geen optie is. Wanneer politiemensen verplicht zijn 
om het gevaar tegemoet te treden en ‘boeven te vangen’ 
dan is daarmee onlosmakelijk verbonden dat in sommige 
gevallen het gebruik van geweld onvermijdelijk wordt.

U zou een vergelijkbare casus in uw boa-praktijk zo naast 
deze casus in Pernis kunnen leggen. Dit laatste wordt door 
ons gesteld met het oog op een stukje bewustwording. 
Van politiemensen wordt dus verlangd dat zij gevaarlijke 
situaties tegemoettreden, zo nodig met gevaar voor 
eigen gezondheid en leven. Doen zij dit niet dan is er 
mogelijk sprake van plichtsverzuim of zelfs strafbaar 
gedrag. Dat bij het optreden geweld moet worden ingezet 
is dan soms onvermijdelijk. Dit alles brengt de gewone 
politieambtenaar (ook boa) in een bijzondere en moeilijke 
situatie, aangezien hij degene is die per situatie zal 
moeten afwegen of er een geweldsmiddel moet worden 
ingezet en zo ja welk en op welke wijze. Vaak heeft een 
politieambtenaar daarbij nauwelijks tijd voor beraad. Hij 
moet die beslissing vaak binnen enkele seconden nemen 
en dat vaak in onoverzichtelijke, hectische en stressvolle 
omstandigheden. 

‘Wie enigszins een beeld wil krijgen van wat het betekent voor 
een politieambtenaar om te beslissen om zijn vuurwapen 
te gebruiken verwijs ik graag naar de korte documentaire 
Politiewerk in een split second.’ aldus Van Barneveld.

Wanneer een politiemedewerker geweld heeft gebruikt 
en dat geweld heeft geleid tot lichamelijk letsel van 
meer dan geringe betekenis, dan wel de dood en/of 
wanneer er gericht op iemand is geschoten, dan vindt er 

strafrechtelijk onderzoek plaats. Afhankelijk van de ernst 
van de gevolgen gebeurt dit door het VIK (Veiligheid 
Integriteit Klachten) of de Rijksrecherche. Het doel van dat 
onderzoek is om te bepalen of het optreden rechtmatig 
was. De onderliggende juridische vraag is echter of 
sprake is van (zware) mishandeling of doodslag, dan wel 
poging daartoe. Daarmee komt de rechtmatigheidstoets 
dus in feite neer op de beantwoording van de 
vraag of er de betrokken politieambtenaar een 
beroep toekomt op een rechtvaardigings- dan wel 
schulduitsluitingsgrond. Op grond van de ‘Aanwijzing 
handelswijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar’ 
wordt de betrokken politiemedewerker in beginsel 
tijdens het onderzoek niet aangemerkt als verdachte 
van een of meer van de delicten, tenzij er gerede twijfel 
bestaat of de (politie)ambtenaar heeft gehandeld 
conform de Ambtsinstructie of dat een beroep op een 
strafuitsluitingsgrond niet aan de orde lijkt. Tijdens een 
verhoor door het VIK of Rijksrecherche krijgt dan de (politie)
ambtenaar de status van getuige.

Slotopmerkingen

De auteurs van dit artikel zijn voornemens om in het najaar 
in uw vakblad dit artikel een vervolg te geven. Dan zal er 
aandacht worden geschonken aan de juridische knelpunten 
die bestaan, dit als gevolg van het huidige systeem. Wij zijn 
er derhalve van overtuigd dat de implementatie van een 
nieuw stelsel, op grond van de te benoemen knelpunten, 
niet alleen van urgent belang is maar ook erg nodig is ten 
behoeve van een betere rechtspositie van een (politie)
ambtenaar die geweld heeft moeten toepassen. Een feit 
blijft dat de (politie)ambtenaar die geweld heeft toegepast 
dit vaak in een split second onder grote druk heeft moeten 
doen, terwijl de beoordeling of dit optreden doelmatig en 
rechtmatig was niet is gelimiteerd aan de factor tijd.
Jarenlang slepende juridische kwesties gaat de (politie)
ambtenaar niet in de koude kleren zitten.

� Joop Assink & Herbert Hoekerswever
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Steadify schietstok en verrekijkersteun

De Steadify is een bijzondere schietstok. De telescopische 
stok steunt op een kunststofplaat die met een riem om 
het middel vast zit. De stok is in lengte verstelbaar. Je legt 
je geweer, buks, verrekijker of telescoop op de gaffel van 
de stok waardoor je zonder enige inspanning met gemak 
een kwartier zo kunt staan. De Steadify is onder allerlei 
omstandigheden te gebruiken; zelfs op de hoogzit.
Specificaties van de STEADIFY:
• weinig gewicht (ca. 500 gram) en slechts 28 cm lang
• vrij bevestigd aan het lichaam van de jager/boa
•  met één hand is de Steadify binnen 2 seconden klaar voor 

actie
• makkelijk verstelbaar
•  geeft stabiliteit en draagt het gewicht van het geweer, 

verrekijker of fototoestel
•  geeft rustig beeld bij verrekijker of telescoop met grote 

vergroting
• het wijzigen van positie kan snel en geruisloos
• ideaal voor personen met schouderproblemen
• werkt staand, liggend en zittend

Onder andere te koop bij schietsimulator.nl en hesvanzweeden.nl €119,00

Ansmann HyCell CL 30 staande/hangende lamp

Deze Ansmann lamp heeft een veelzijdige toepassing. 
Deze Allrounder is een lichtgewicht en compacte lamp en 
is voor alle outdooractiviteiten geschikt. Uitstekend voor de 
camping, in de tuin, vissen, jagen; overal waar u (extra) licht 
nodig heeft.

Schitteringsvrij (door melkglas) en energie besparende LED-
technologie
De lamp is schokbestendig (ABS behuizing) en lichtgewicht. 
De lamp kan staan en is gemakkelijk op te hangen door zijn 
uitklapbare beugels.

Functies:
•  Super heldere lamp met langdurige en energie 

besparende LED-technologie
• Compact, handig
•  Gemakkelijk in/uitschakelbaar door de kap uit te trekken 

of naar beneden te duwen
• Van hoogwaardig ABS-kunststof
• Maximale helderheid: 160 lumen,
• Maximale verlichting tijd: 13u
•  Werkt op 3 AA batterijen (meegeleverd) en heeft 30 

LED’s.
• Afmeting:
 - hoogte ingeschoven circa 12cm
 - uitgeschoven circa 18cm
 - doorsnede ca. 8,5cm
•  Gewicht inclusief batterijen 

265gram

Info: jachthuisleimuiden.nl
Verkoopprijs € 14,00
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Foto’s van verdachte
Het door politieagenten maken van een foto van verdachte toen hij bij een bushokje stond, was niet onrechtmatig 
en kon plaatsvinden op grond van artikel 3 Politiewet. Verdachte is veroordeeld voor diefstal van onder andere een 
portemonnee met inhoud uit de woning van een hoogbejaarde vrouw door middel van een babbeltruc.

Op 12 januari 2015 is verdachte om ongeveer 14.00 uur 
staande gehouden. Tijdens die staande houding zijn twee 
foto’s van verdachte gemaakt door een politieagent. Met de 
bankpas van betrokkene 1 is op diezelfde dag om 15.37 uur 
gepind bij een geldautomaat, daarvan zijn camerabeelden. 
Verbalisant heeft verklaard dat zij de man op de 
camerabeelden van de pintransactie bij vergelijking met 
de op dezelfde dag gemaakte foto’s van verdachte, aan de 
hand van zijn kleding en uiterlijk, herkent als verdachte. In 
het proces-verbaal wordt vooral de kleding van verdachte 
gedetailleerd beschreven.

 De raadsvrouw van verdachte heeft in hoger beroep 
aangevoerd dat er sprake is van onrechtmatig verkregen 
bewijs. Zij voert aan dat het fotograferen van personen op 
de openbare weg, voor zover dit niet heimelijk gebeurt, 
is toegestaan, maar wanneer dit fotograferen door een 
opsporingsambtenaar wordt gedaan in het kader van de 
opsporing van strafbare feiten, er sprake is van het doen 
van opsporingshandelingen. 

De raadsvrouw stelt dat het maken van foto’s zoals in deze 
casus (foto’s nemen bij het bushokje), een meer dan geringe 
inbreuk maakt op de grondrechten van deze personen. 
Schending van grondrechten die een meer dan geringe 
inbreuk op de rechten van personen vormen, vereist 
volgens de raadsvrouw een wettelijke basis.

Zij voert aan dat de voorwaarden voor het maken van de 
foto’s zijn dat de verdachte moet worden opgehouden 
voor onderzoek ter zake van een misdrijf 67 lid 1 Sv of in 
verzekering moet zijn gesteld, het maken van de foto’s in 
het belang van het onderzoek is en dat dit door de (h)OvJ 
moet zijn bevolen, 61a, 62 en 62a Sv. 

Er was op het moment van vragen stellen aan verdachte, 
volgens zijn raadsvrouw geen sprake van een verdenking. 
Het fotograferen van verdachte was daardoor niet conform 
de voorwaarden en niet toegestaan. De raadsvrouw stelt 
dat de foto die op initiatief van de agent is gemaakt bij 
het bushokje onrechtmatig is en niet voor het bewijs kan 
dienen. 

Het Hof stelt dat op 12 december 2014 rond 13.00 
uur en rond 14.00 uur meldingen bij de politie zijn 
binnengekomen in verband met zogenaamde babbeltrucs, 
waarbij signalementen van de dader zijn opgegeven. Enkele 
minuten na de melding van 14.00 uur zien de verbalisanten 
een man lopen in de buurt van de melding, die voldoet 
aan het signalement. Volgens het hof bestond onder deze 
omstandigheden concrete aanleiding een foto van deze 
man te nemen.

Hiervoor biedt artikel 3 Politiewet voldoende wettelijke 
grondslag, mede gelet op de geringe inbreuk die met de 
foto op de privacy van de verdachte wordt gemaakt. Het 
Hof verwerpt dan ook het verweer van de raadsvrouw. 
Ook de HR verwerpt het middel dat door de raadsvrouw 
in beroep is aangevoerd en voegt hieraan toe dat de 
politie ook in gevallen waarin (nog) niet een verdenking 
bestaat als bedoeld in art. 27 Sv, bevoegd is tot handelen 
overeenkomstig de haar in artikel 3 Politiewet opgedragen 
taak.

Uitspraak: 18-04-2017 Instantie: Hoge Raad 
ECLI:NL:HR:2017:725 Bepaling: art 3 Politiewet 

� Joop Assink & Herbert Hoekerswever
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Eerste keurmerk voor een veiliger buitengebied uitgereikt
Op 17 mei ontving het buitengebied Hengelo/Vorden in de Gelderse gemeente Bronckhorst als eerste in Nederland 
de eerste ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Buitengebied. Het keurmerk werd uitgereikt door directeur 
Patrick van den Brink van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Publieke en private partijen trekken samen de kar
Structurele samenwerking tussen publieke en private 
partijen in de aanpak van criminaliteit vormt de basis van 
de KVO-aanpak. ‘De samenwerking zorgt voor korte lijnen 
en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie 
beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden 
genomen. Daar zit de kracht van dit keurmerk.’ aldus Van 
den Brink.

Het afgelopen jaar werkten de gemeente Bronckhorst, 
de politie, de brandweer, het Openbaar Ministerie (OM), 
Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), het waterschap 
Rijn en IJssel, Natuurmonumenten, de Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging en het CCV intensief 
samen om te komen tot een plan van aanpak voor het 
buitengebied Hengelo/Vorden. Alle ogen en oren in het 
buitengebied werden daarbij ingezet.

‘Denk aan bewoners en ondernemers die via WhatsApp 
groepen verdachte situaties melden aan de politie. 
Maar ook aan makelaars, jagers en boswachters die elk 
hun eigen rol kregen in dit proces. Door een goede 
informatie-uitwisseling komen zaken als diefstal van 
diesel of dure landbouwmachines, xtc-dumping of 
hennepkwekerijen die plotseling de kop opsteken in een 
afgelegen schuur, sneller aan het licht of kunnen zelfs 
voorkomen worden.’ licht Van den Brink toe.

Toets

Na het zetten van de eerste stappen en het inrichten 
van een KVO-proces, werd het samenwerkingsverband 
getoetst door certificeringsinstantie Kiwa. Deze toets 
werd glansrijk doorstaan. Daarmee is de certificering 
van buitengebied Hengelo/Vorden als allereerste in 
Nederland een feit. Zij ontvangen daarom de eerste ster 
van het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied.

Samenwerken essentieel

Het is nu al duidelijk dat de publiek-private samenwerking 
zijn vruchten afwerpt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen 
bestaat al voor winkelgebieden en bedrijventerreinen, 
maar blijkt nu ook succesvol om criminaliteit in het 
buitengebied aan te pakken. Van den Brink: ‘Inmiddels 
zijn we ook gestart in de gemeenten Moergestel en 
Overbetuwe en er lopen gesprekken met diverse andere 
gemeenten. Iedereen ziet dat er iets moet gebeuren om 
de veiligheid in buitengebieden te verbeteren. Een goede 
samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarvoor 
essentieel, want veiligheid maken we tenslotte samen!’

� Bron:  website Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid - hetCCV.nl

Eerste provincie met extra budget voor toezicht en openstelling
Als eerste provincie maakt Utrecht extra budget vrij om de kosten van openstelling, inclusief het toezicht, te vergoeden aan 
natuurbeheerders en -eigenaren. De FPG zet zich samen met andere partijen al langer in voor een realistische vergoeding en 
roept de andere provincies op dit goede voorbeeld te volgen.

Via een door bijna alle partijen gesteund amendement is het budget tijdens de Statenvergadering van maandag 3 juli 
vastgesteld. Voorafgaand aan deze vergadering heeft het Utrechts Particulier Grondbezit, in goede samenwerking met het 
Utrechts Landschap en Natuurmonumenten, een brief verzonden aan de fracties met uitleg over de complexe materie en de 
gemaakte afspraken tot nu toe.

De vergoeding van de kosten die beheerders maken voor openstelling en toezicht is al langer een punt van discussie. Volgens 
de afspraken uit het Bestuursakkoord Natuur krijgen natuurbeheerders een vergoeding van 75% van een objectief vastgestelde 
standaardkostprijs, via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het afgelopen jaar zijn voor het eerst de daadwerkelijke 
kosten van openstelling in beeld gebracht. Met als conclusie dat deze flink hoger liggen dan tot nu toe werd aangenomen.

De provincies hebben echter geen rekening gehouden in hun begroting met de gestegen kosten, waardoor deze op eigenaren 
en beheerders afgewenteld dreigen te worden. De provincie Utrecht loopt nu voorop door de afgesproken werkwijze 
toch te volgen en daar ook financiële middelen voor vrij te maken. Voor beheerders in Utrecht betekent dit concreet een 
openstellingsbijdrage van €54 per hectare per jaar, waarvan €17 specifiek voor het toezicht. De hoogte van de vergoeding is nu 
nog €33 per hectare.

� Bron: Federatie particulier grondbezit - grondbezit.nl14
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In gesprek met Roy Mes
Roy Mes werd 35 jaar geleden geboren in Ede. 
Waarschijnlijk was het vanwege de groene omgeving 
van de Veluwe dat de natuur een vast element in zijn 
leven is geworden. Zijn vader nam hem altijd al mee naar 
de Ginkelse Heide om te gaan vliegeren en in het bos 
bouwden ze hutten. En regelmatig werd de schaapskooi 
bezocht. Zijn opa had de grote wens om boswachter te 
worden maar na terugkomst uit Indië, waar hij als KNIL-
militair de Japanse inval van dichtbij meemaakte, is het 
er nooit meer van gekomen. Mes kon zijn droom wél 
waarmaken; hij is boswachter geworden.

Van school naar werk

Na de lagere school verhuisden de familie Mes van Ede 
naar Den Bosch en volgde hij de VMBO groen opleiding 
– de tuinbouwschool. Vervolgens deed hij een opleiding 
in de levensmiddelentechnologie. Dat was het volgen 
van diverse voedseltechnologische begeleidingen en 
voornamelijk laboratoriumwerk. Hij zat daar niet op zijn 
plek want het groene buitenleven bleef aan hem trekken. 
Mes ging vervolgens naar de bosbouwschool in Velp; hij 
was toen negentien jaar. Tijdens zijn opleiding heeft hij 
stage gelopen bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. 
Daarna is hij gaan solliciteren en uiteindelijk bij Stichting 
Het Flevo-landschap gaan werken als algemeen 
medewerker en terreinbeheerder. Ook het maken van 
beheerplannen hoorde bij zijn verantwoordelijkheden. 
Mes voelde zich als een vis in het water. Na vijf jaar ging hij 
werken bij Staatsbosbeheer. Locatie: Hollandse Biesbosch. 
Vanuit zijn woonplaats Harmelen, bij Utrecht, pendelde 
hij dagelijks heen en weer naar Werkendam. Maar iedere 
dag in de file werd hem toch wat te gortig. Daardoor 
raakte ook de jeu een beetje van het werk af. Hij zocht het 
dichter bij huis; en met succes. Mes kwam te werken bij 
Natuurmonumenten in de beheereenheid Utrecht.

Kaapse bossen

Zijn nieuwe werkomgeving werd onder andere de Kaapse 
bossen; ten oosten van Doorn. Een bijzondere naam voor 
een bijzonder gebied. De naam is bedacht door een van 
de eerste eigenaren, Hendrik Swellengrebel. Hij diende 
van 1739 tot 1751 als gouverneur van de Nederlandse 
Kaapkolonie. Swellengrebel was de eerste en enige 
gouverneur van de Kaapkolonie die daar geboren was. 
Na zijn komst naar Nederland vanuit het Zuid-Afrikaanse 
Kaapstad, rond 1750, kocht hij het gebied bij Doorn aan. De 
bossen deden hem denken aan het bos achter de Tafelberg 
bij Kaapstad. Vandaar ‘De Kaapse bossen’.

Nog meer landgoederen

‘Het 450 hectare grote landgoed Haarzuilens, met kasteel 
de Haar, hoort ook bij onze beheereenheid. Meer naar het 
noorden van de provincie ligt de Eempolder, bij Eemnes, 
500 hectare. En dan zijn er nog een paar kleinere gebieden 
zoals het landgoed Coelhorst van 80 ha, bij Amersfoort 

Het Soesterveen (100 hectare) is een klein laaggelegen 
hoogveengebied aan de zuidwestrand van Soest. Allemaal 
erg verschillende terreinen. Bosgebieden, stukjes heide 
maar ook open veenpolders.’ vertelt Mes. Hij voelt zich er 
thuis.

Duizendpoot

Voor de Kaapse Bossen is Mes voor 0,6 fte werkzaam als 
toezichthouder. Voor de hele beheereenheid begeleidt hij 
de vrijwilligers. Zijn boa-collega’s uit de provincies Utrecht 
en Noord-Holland vinden in hem hun aanspreekpunt. 
Mes doet nog meer. Hij is invoerder bij het CJIB en voert 
daarnaast voorlichting- en beheertaken uit. Als modern 
jong mens zijn het gebruik van de sociale media als een 
tweede natuur. Op Twitter is zijn naam @roy_mes. Hij heeft 
2427, oh nee, 2428 volgers en bijna 5800 tweets! de wereld 
in gestuurd.

Collegiale samenwerking

Volgens Mes gaat het steeds beter met de samenwerking 
tussen de groene collega’s. Er zijn convenanten met 
Staatsbosbeheer, het Utrechts Landschap en diverse 
particuliere jachtopzichters om bijvoorbeeld acties uit te 
voeren op elkaars terreinen of om samen op te trekken. 
Zaken waar de toezichthouders steeds vaker mee te maken 
krijgen zijn voornamelijk de mountainbikers en loslopende 
honden. De ATB’ers rijden overal doorheen en hebben 
lak aan de regels. En dat ondanks dat er op de Utrechtse 
Heuvelrug hele mooie ATB-routes zijn aangelegd. Mes is 
bezorgd over de toekomst:
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‘Twee maanden geleden hebben we nog een actie 
gehouden en toen zijn er 45 bekeurd! Ook hoveniers die 
afval dumpen komt hier vaak voor. Hier komt ook de Wet 
op de economische delicten om de hoek kijken. Soms 
zijn er ook aanhoudingen die we samen met de politie 
afhandelen. Via een eigen kanaal hebben wij contact met 
de meldkamer. Mijn geweldsmiddelen zijn handboeien, 
pepperspray en de wapenstok. Ik vind de portofoon het 
belangrijkste middel wat ik heb en zou die niet graag willen 
missen.

Drones

Langzamerhand worden drones een probleem. Mes: 
‘Er zijn bijna geen regels en men denkt dat alles mag, 
maar verstoren doet het zeker wel. We waarschuwen 

wel heel veel en ik schrijf regelmatig een verbaal, maar 
de waarschuwingen zijn zeker drie tot vier maal zoveel.’ 
Wat voorbeelden van voorschriften voor het recreatief 
vliegen met drones in de natuur en stedelijke bebouwing 
zijn volgens Mes: alleen vliegen bij daglicht, de gehele 
vlucht goed zicht houden op de drone en het luchtruim 
eromheen, vliegen tot op een hoogte van maximaal 120 
meter en niet boven mensenmenigten en de bebouwde 
kom.

Training

Mes over zijn wat bijzondere zaken: ‘In het buitengebied 
zijn wij natuurlijk de ogen en oren van de politie. Er zijn hier 
regelmatig vermissingen en een paar jaar geleden speelde 
onze kennis van het gebied een belangrijke rol toen twee 
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jongens door hun vader vermoord werden. De politie 
waardeert onze inzet waardoor we bij calamiteiten goed 
en breed geïnformeerd worden. Onze IBT-trainingen zijn 
nu in Almere. De speciaal op onze moeilijkheden in het 
terrein afgestemde trainingen volgen we samen met 
de groene collega’s. We worden getraind om er voor te 
zorgen dat de boel niet escaleert.’

Minder boa’s

Zijn functie heet nu Boswachter/Natuurbeheerder. Het 
werk wat hij doet vindt hij prima. Zijn werkzaamheden 
moeten in het algemeen wel wat beter worden ingeschat 
want werken in het veld is complex, vanwege de grote 
variatie aan problemen. Het wegvallen van de oude 
garde komt het toezicht in het veld niet ten goede; 
dat gaat ten koste van het terrein. Bij zijn aantreden bij 
Natuurmonumenten, zes jaar geleden, waren er zo’n 
120 boa’s; nu is dat nog maar de helft. Door minder 
toezicht nemen de bezoekers meer vrijheid en rekken 
ze de normen op, wat ten koste gaat van de natuur en 
natuurbeleving.

Toekomst

Mes besluit: ‘Wat wij wel ervaren is dat het publiek naast 
mondiger, ook agressiever is geworden. Bijvoorbeeld de 
stroper van vroeger is een heel andere persoon dan de 
stroper van nu. De hedendaagse stroper is een bijna-
nietsontziend persoon die alle middelen aangrijpt om 
te kunnen stropen. Ondanks dat wil ik toch graag oud 
worden als boswachter. Ik vind het een afwisselend 
en uitdagend beroep. Vooral mensen betrekken bij 
de natuur is een geweldige uitdaging. En ik wil zeker 
toezichthouder blijven want dat is echt noodzakelijk om 
de terreinen in stand te houden.’

� Jaap Wansinck

Poloshirt voor groene boa 
van MOC bedrijfskleding
Het lukt maar niet om tot uniforme kleding voor de 
groene boa te komen. Grotere boa-werkgevers hebben 
voor hun boa-medewerkers meestal een uniform tenue 
dat gelijk is aan dat van de andere medewerkers. 
Kleine boa-werkgevers willen soms niet dat hun boa 
al te herkenbaar is als boa. Dus één uniform voor alle 
groene boa’s lijkt niet haalbaar. 

Jaap Wansinck attendeerde de redactie op het poloshirt 
dat gelijk is aan dat van de boa’s openbare ruimte; maar 
dan in het groen.

Deze groene polo is speciaal ontworpen voor de 
groene boa’s. De polo is voorzien van epauletten en 
een spreeksleutelhouder. De stof is sterk en van 100% 
polyester. De groene-boa-polo is verkrijgbaar in de 
maten XXS tot en met 4XL en kost € 58,69 inclusief BTW. 
De verzendkosten bij MOC zijn € 9,08 per verzending. 

Meer info: 
moc-bedrijfskleding.nl/uniformering/boa-kleding/boa-
kleding-groen/polo-shirt-km-groene-boa
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Inleveren die hap!
We hebben de laatste tijd maar raar weer. Het is soms zo heet dat ik niet verder kom dan mijn achtertuintje in Arnhem 
Zuid en nog geen dag later komt het water met bakken uit de lucht.

Juni en juli zijn voor mij rustige maanden. Ik besteed mijn 
tijd voornamelijk aan het aanleggen van goed verborgen 
voerplaatsen voor de varkens en het verkennen van de 
verschillende terreinen. Het is altijd goed om te weten wat 
waar loopt zodat ik straks snel kan voldoen aan de vraag.

Van de jachtopzichter heb ik niet veel last. In de verte zie 
ik hem staan in gesprek met een stel vakantiegangers. Het 
valt niet altijd mee om iemand van ‘vier hoog achter’ uit het 
westen van het land aan zijn verstand te peuteren dat hier 
wilde dieren leven of dat een open vuur niet zo verstandig 
is in het bos.

Mijn aandacht gaat weer naar 
de grond en ik zie een 
heleboel prenten. 
Een volwassen 
zeug met flink wat 
biggen. Ik glimlach 
en bedenk dat over 
een paar maandjes een 
vriezer snel vol zal zitten. 
Als ik opkijk zie ik een 
groene terreinwagen de 
hoek om komen. Uiteraard had 
hij me gezien en stopt om een praatje te 
maken. We kennen elkaar al meer dan 20 jaar en zolang 
ik niets verkeerd doe, is een praatje altijd op zijn plaats. 
Samen met de jachtopzichter leunen we tegen zijn auto 
en kijken wat rond. ‘Goed jaar voor de varkens.’ zeg ik, ‘Ik 
speur er flink wat’. Zijn antwoord is bevestigend, maar ik zie 
dat hij ergens mee zit. Nu kennen we elkaar al zo lang, dus 
ik vraag wat er aan de hand is. ‘Ik moet mijn dienstwapen 
inleveren. De politie is landelijk bezig alle groene boa’s 
die de afgelopen jaren geen wapen hebben gebruikt het 
dienstwapen in te laten leveren.’ Nu ben ik blij dat hij de 
afgelopen twintig jaar zijn wapen niet heeft getrokken, 
maar een jachtopzichter het bos insturen met alleen een 
‘scherpe zakdoek’ is weer het andere uiterste.

Mijn gedachten dwalen af en ik betrap me op het feit dat 
ik daar eigenlijk wel blij mee ben. De kans is groot dat hij ’s 
avonds en ’s nachts niet meer het bos in gaat. Dit geeft me 
alle ruimte om de grens wat verder op te zoeken en wat 
meer risico’s te nemen.

Ik vraag hem of de politie - die zegt je beste vriend te 
zijn - een reden heeft opgegeven. Het gezicht van de 
jachtopzichter zegt me al genoeg over wat hij er van vindt, 
maar hij antwoordt dat er alleen gekeken wordt naar 
hoeveel incidenten er de afgelopen jaren zijn geweest 
waarbij de inzet van een vuurwapen gerechtvaardigd was.

Nu ben ik redelijk op de hoogte van de regeltjes in de boa-
circulaire. Er zijn vier belangrijke onderdelen als het gaat 
om een geweldsmiddel te verstrekken of te behouden. 
Maar kennelijk hanteert de politie alleen het onderdeel 
dat ze het beste past; de bekende stok om mee te slaan. 
Meten met twee maten lijkt me niet echt rechtvaardig dus 
ik hoop eigenlijk dat ze dezelfde actie binnen de politie 
gaan houden. Dan ligt het magazijn straks bomvol met 
ingeleverde dienstwapens. Mij best, het wordt een stuk 
veiliger voor me!

De jachtopzichter kijkt nog 
eens om zich heen en zegt 
het allemaal niet meer te 
zien zitten. Vol overgave 
en passie vervult hij zijn 
taak, dat weet ik maar 
al te goed. Ik heb hem 
vaak ’s nachts voorbij 
zien komen in zijn auto 

met gedempte lichten, 
op zoek naar mij of andere stropers. 

Eigenlijk heb ik wel met hem te doen. De passie 
van een jachtopzichter en die van mij als (eerlijke) stroper 
verschillen niet zo veel. Hoe kan je nu je werk goed doen als 
je niet de juiste werktuigen tot je beschikking krijgt?

En de politie maar roepen dat boa’s gelijkwaardige collega’s 
zijn. In Apeldoorn is er zelfs een keer een hele week aan 
besteed (Week van de boa). Daar riepen de hoge heren 
en dames dat de samenwerking beter moet en dat de boa 
en politie complementair aan elkaar zijn. Dat is al weer 
een jaar of drie geleden. Het enige resultaat is dat de boa 
zijn geweldmiddelen wordt afgenomen en de politie hard 
bezig is om het zogenaamde Calimero-effect (ja, we zijn 
beide van die generatie: zij zijn groot en ik is klein …) te 
vergroten.

De groene boa’s verdwijnen als sneeuw voor de zon. Niet 
alleen als menskracht, maar er verdwijnt ook enorm veel 
‘groene’ kennis. Alles is een golfbeweging en misschien 
realiseert de politie zich ooit eens waar ze mee bezig zijn.

‘Ik ga maar weer eens verder.’ zeg ik,  en geef hem een hand. 
Iets wat ik de afgelopen twintig jaar nog nooit gedaan heb …

� Jos den Stroper
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BERICHTEN

Faunabeheerplan Friesland 
goedgekeurd
Op 11 juli heeft de Provincie Friesland de Actualisatie 
en aanvulling op het Faunabeheerplan 2014-2019 
goedgekeurd. Deze aanvulling was nodig omdat de Wet 
natuurbescherming, die per 1 januari van kracht geworden 
is, ook voor vrijgestelde soorten en voor jachtsoorten een 
door de Provincie goedgekeurd faunabeheerplan vereist. 
Door deze goedkeuring kan de jacht, tijdens het jachtseizoen, 
weer doorgang vinden en is ook het doden van Canadese 
gans, houtduif, kauw en konijn als vrijgestelde soorten weer 
toegestaan onder de voorwaarden die vermeld staan in de 
Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017. De landelijk 
vrijgestelde soorten vos en zwarte kraai en de provinciaal 
vrijgestelde soorten grauwe gans, brandgans en kolgans (in de 
maanden november t/m februari), en de roek waren al eerder 
beschreven en goedgekeurd in het Faunabeheerplan 2014-
2019.

� Website: faunabeheereenheden.nl

Faunabeheerplan Zuid-
Holland goedgekeurd
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 6 juli de 
nieuwe faunabeheerplannen voor de vos, de jachtsoorten 
(houtduif, wilde eend, fazant, haas en konijn) en voor zwarte 
kraai, kauw, roek en ekster goedgekeurd. De plannen 
gelden voor geheel Zuid-Holland voor een periode van zes 
jaar. De beheerplannen treden op 6 juli 2017 in werking. 
De jachthouders krijgen in de week van 10 juli verdere 
informatie. De Wet natuurbescherming schrijft voor dat het 
duurzaam beheer van populaties van in het wild levende 
dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren en 
de uitoefening van de jacht plaats vinden overeenkomstig 
een faunabeheerplan. De Faunabeheereenheid heeft de 
plannen opgesteld aan de hand van de eisen die de wet en de 
uitvoeringsregelgeving van de provincie Zuid-Holland stellen.

� Website: faunabeheereenheden.nl

Faunabeheerplan Groningen 
goedgekeurd
Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 11 juli 
het Faunabeheerplan ‘jacht en vrijgestelde soorten’ 
goedgekeurd. Vanaf maandag 17 juli kon weer volledig 
gebruik gemaakt worden van de landelijke vrijstelling in de 
provincie Groningen voor zwarte kraai, kauw, Canadese gans, 
houtduif, vos en konijn.

� Website: NOJG.nl

GroenLinks Drenthe vraagt 
harde aanpak stroperij
GroenLinks in Drenthe vraagt Gedeputeerde Staten hard op 
te treden tegen wildstroperij. De partij betwijfelt of dit wel 
voldoende gebeurt, vooral ‘s avonds, als het toezicht (zeer) 
beperkt is. GroenLinks stellen GS schriftelijke vragen naar 
aanleiding van een verhaal in Dagblad van het Noorden. 
Daarin trokken jagers aan de bel over schoten die ‘s avonds 
laat geregeld worden gehoord in het Dwingelderveld. Vorig 
jaar noemden GS stroperij in Drenthe ‘een beperkt probleem’, 
dat onder controle is bij de politie en boa’s. De partij wil weten 
of dat nog steeds geldt.

� Website: Dagblad van het Noorden – dvhn.nl

Jachtopzichter Jan Venema 
overleden

Jachtopzichter Jan Venema is op 10 juli in 
zijn woonplaats Otterlo overleden. Hij werd 
75 jaar. Het grootste deel van zijn leven 
was hij wildschut oftewel jachtopzichter. 
Venema zwierf door het Nationaal Park 
De Hoge Veluwe; beroepshalve, maar 

nooit plichtmatig. De titel ‘wildschut’ vond hij persoonlijk 
mooier dan jachtopzichter. Venema kende het gebied als 
zijn broekzak. Er waren op de Hoge Veluwe voor hem zeker 
geen onbekende plekjes meer. Louis Fraanje, voorzitter van 
de Jac. Gazenbeekstichting, in een reactie op het overlijden 
van Venema: ‘Ik ben dankbaar dat ik Jan heb leren kennen. 
Niet alleen als wildschut, maar ook als mens, gedreven door 
een innerlijke liefde en passie voor alles wat groeit en bloeit 
in de natuur. De ontelbare verhalen over zijn belevenissen in 
het veld, klinken nog na in mijn oren en ik ben blij dat ik daar 
deelgenoot van mocht zijn.’

� Website: edestad.nl

Bodemkaart van Nederland 
vrij beschikbaar
Begin juli heeft Staatssecretaris Van Dam (Economische 
Zaken) de ‘Bodemkaart van Nederland’ - een omvangrijke 
database over de Nederlandse bodem - vrij toegankelijk 
gemaakt. De Bodemkaart biedt een schat aan gedetail-
leerde informatie over de Nederlandse bodem. Boeren 
en natuurbeheerders kunnen de info gebruiken voor 
bodemverbetering of bij de keuze voor gewassen die 
passen bij de aard van de grond. 

� Bron: rijksoverheid.nl

Bodemkaart: pdokviewer.pdok.nl
Topografische kaarten: opentopo.nl
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BERICHTEN

Handhavingsactie Brabant
Begin juli was er een grote handhavingsactie in 
de Brabantse natuur, tegen wildcrossers, stropers 
en vandalen. Het resultaat: 41 processen-verbaal 
en 2 doorverwijzingen naar Bureau Halt. De boa’s 
controleerden op zaterdag en zondag verschillende 
locaties in het buitengebied van Noord-Brabant. 
Een gecombineerde actie in samenwerking met 
Natuurmonumenten, het Brabants Landschap, 
Politie, Sportvisserij Zuid-West Nederland en diverse 
gemeenten. Deze grootschalige handhavingsactie 
had tot doel om overlast van afvaldumpingen, 
wildcrossen, stroperij, vernielingen en overtredingen 
van de openstellingregels tegen te gaan en zo de 
natuurgebieden en het buitengebied te beschermen. 
Volgens de betrokken instanties was het ‘een nuttige 
en vruchtbare samenwerking’. Er zijn diverse processen 
verbaal opgemaakt, waarvan 10 voor overtredingen 
visserijwet en 31 proces-verbalen voor het overtreden van 
de openstellingregels van natuurgebieden.

� Website Brabants Dagblad – bd.nl

De VISplanner app!
De VISplanner geeft snel inzicht waar je mag vissen met jouw 
VISpas. De app is gratis beschikbaar; voor iOS en Android. 
Er is een website en mobiele site. De app is samen met je 
VISpas een rechtsgeldige toestemming om te vissen. Met je 
smartphone kun je zo bij een controle aantonen dat je in dat 
water mag vissen. De VISplanner geeft heel duidelijk op kaart 
aan waar je mag vissen en is altijd actueel. Je ziet meteen wat 
de regels voor dat water zijn. Zodra je de app opent, worden 
de meest recente gegevens ingeladen. Voer je VISpasnummer 
in en daarna de dichtstbijzijnde plaatsnaam, of gebruik de GPS 
locatie van je smartphone. 

� Website: sportvisserijnederland.nl
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VERBODEN MIDDELEN

Posten loont
Het is alweer behoorlijk wat jaren geleden dat wij in verband met stroperij vaak, heel vaak op pad waren. Altijd op 
zoek naar stropers. Stroperij met of zonder lichtbak, met vuurwapens of met lange honden, te voet of met de auto, we 
gingen achter alles aan.

Zo ook die bewuste middag in november. Er stond nogal wat 
wind en ik dacht dat het die vanavond wel eens raak kon zijn. 
Er was wel ‘maan’ maar die verdween regelmatig achter de 
wolken. Ik belde een collega jachtopzichter of hij interesse 
en vooral tijd had om mee te gaan. Maar hij was niet zo erg 
enthousiast. ‘Dat wordt niks. Het is veel te licht.’ ‘Dan ga ik 
alleen’, zei ik en het gesprek was beëindigd.

Maar rond zessen belde hij mij terug: ‘Toch maar mee.’ En 
hoe laat hij bij mij moest zijn. ‘Kom maar om halftien, dan 
doen we even een bakkie en zijn we weg.’ Om 22.00 uur 
reden we met mijn jeep zonder licht het veld in. Dat kon 
goed met deze maan. We reden eerst mijn veld door zodat 
ik zeker wist dat daar niks aan de hand was. Vervolgens 
gingen we de buitenkanten observeren. Mijn collega begon 
weer te mopperen. ‘Het is veel te licht. Dat wordt echt niks 
vanavond.’ Waarop ik zei dat we nog lang niet thuis waren. 
Er kon nog van alles gebeuren. We zijn de hele buitenkant 
van mijn veld rond geweest; zonder resultaat. Om 01.30 zette 
ik mijn auto op een punt neer zodat ik de hele polder kon 
overzien. Ik pakte mijn tas en begon aan een kop bouillon. 
Altijd lekker om deze tijd. Mijn maat had er voor ons een stuk 
kaas en worst bij. Zo konden we er weer een paar uur tegen.

Om 02.00 uur kwam er een auto met gedoofde lichten de 
polder inrijden. Aan de overkant van de doorgaande weg, die 
dwars door de polder loopt, zag ik twee remlichten aan gaan. 
‘Dat is een doodlopende weg’, zei ik tegen mijn maat, ‘nu 
wordt het pas echt interessant.’ Vanwege het maanlicht kon 
ik met de kijker goed zien wat er gebeurde.

En ja hoor, al snel stapten er drie mannen uit de auto. Een 
man liep naar de achterkant van de auto en haalde er een 
hond uit. Aan de bouw te zien was het een lange hond. 
Een andere droeg een kastje om zijn nek; waarschijnlijk de 
lichtbak. En de derde deed niks. Ik kon het allemaal mooi 
zien, met dat heldere weer. We stonden op plusminus 
driehonderd meter. Af en toe kwam er een wolk voor de 
maan. Met die wind erbij was dit het perfecte weer om een 
haas te vangen.

Na vijf minuten testten ze de lamp. Nou, die deed het goed, 
zeg. Die gaf zoveel licht dat we niet in de buurt konden 
komen. Want echte beroepsjongens schijnen altijd geregeld 
achterom om te kijken of ze niet gevolgd worden.

Goede raad was ook nu weer duur, al had ik mijn plan allang 
klaar. Om ze te pakken was er maar een mogelijkheid: posten 
bij hun auto. In de hoop dat ze met de lange hond en het 
wild terug zouden komen. Wij hadden inmiddels genoeg 
gezien. Lichtbak aan, wild opsporen, lange hond erachteraan, 
de haas gevangen en de buit meegenomen.

Ik moest wel snel handelen anders zouden ze te dichtbij 
komen en konden ze ons zien. Ik kon mooi zonder licht 
wegkomen en parkeerde even later mijn jeep achter een 
boerderij; bij een bevriende boer waar ik altijd terecht kon 
met zulke dingen. Vanaf daar was het nog tweehonderd 
meter lopen naar waar hun auto stond. We kropen weg in 
een greppel. En nu maar afwachten.

We lagen op ongeveer vijftig meter van de auto af. Mijn maat 
gaf er niks meer om. ‘Het wordt niks’, zat ie maar steeds te 
mouwen. ‘Wacht maar af. Het komt goed’, zei ik. Uiteindelijk 
moesten die stropers toch hun auto ophalen. En ja hoor, het 
was ondertussen halfvier toen er twee gestaltes onze kant 
opkwamen. De een kwam met de hond en de ander met drie 
hazen. De derde man, die de lichtbak droeg, was er niet bij. 
Die ontdekte ik later op de weg. Hij bleef daar staan wachten.

De adrenaline begon ondertussen flink op te lopen. Ik zei 
nog tegen mijn maat: ‘Niet eerder springen als dat ik spring. 
Jij pakt de rechtse en ik de linkse.’ Ze waren op drie meter 
van de auto. Eentje was zijn autosleutels aan het zoeken. 
Toen moest het maar gebeuren. Ik greep die vent met de 
lange hond; het bleek een goede bekende van mij. Die 
had ik al een paar keer eerder opgepakt. Een hele bekende 
stroper, hier in de buurt. Maar die andere, die mijn maat had 
opgepakt, was er ook niet vies van. En ook die kende ik.

De derde die bij de weg stond, was er tussenuit genaaid in al 
het tumult. Jammer, maar niet erg. We hadden genoeg: een 
lange hond, drie hazen, twee verdachten en als kers op de 
taart nog twee konijnen en vier hazen in de kofferbak van de 
auto. Ze waren die avond dus al eerder op een andere plek 
actief geweest. Later op het bureau bekenden ze dat ook. Al 
met al zie je dus dat posten en geduld een schone zaak zijn. 
Posten loont!

Ik wens een ieder die nog gaat, een hele fijne vakantie toe. 
Geniet ervan.

� C.J. van Geel 21



“De kleding is optimaal afgestemd op bescherming
tegen teken, zonder dat extra behandeling van kleding
nodig is en met maximale aandacht voor uw gezondheid.”

100% veilig in gebruik 
“Onze kleding is minimaal 80 keer wasbaar zonder 

dat deze zijn teekwerende werking verliest.”

Teekwerendekleding
Industrieweg Oost 28
6662 NE ELST (GLD.)
Tel. 0481 - 36 41 41

www.teekwerendekleding.nl

Heeft u last van teken  
en wilt u tekenbeten voorkomen?  

Wij hebben de oplossing!   


