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Voorwoordvan de voorzitter
Beste  lezer,

Wij zijn bezig met de voorbereiding van onze eeuwviering in 2011. 

Het is de bedoeling een jubileumboek te maken en uiteraard zou het mooi zijn, dat er 

van alle kanten goede informatie over onze geschiedenis op ons af komt, om er voor te 

zorgen dat het boek op zo veel mogelijk goede en betrouwbare informatie gebaseerd 

is. Natuurlijk zijn in dit verband ook oude foto’s, tijdschriftartikelen e.d. van belang. 

Bij dezen dus een steun aan de oproep van penningmeester Jaap v.d. Waerdt om oud 

materiaal beschikbaar te stellen.

Reeds enige tijd geleden 
kwamen wij (met heel veel dank 
aan de schenkers) in het bezit 
van veel zeer gedenkwaardig 
materiaal van onze vereniging. 
De Notulenboeken bijvoorbeeld 
vanaf de oprichtingsvergadering, 
maar ook (al dan niet 
ingebonden) exemplaren van ons 
verenigingsblad vanaf 1916.
Fantastisch wat je er in kunt 
lezen en vaak kun je vaststellen 
dat onderwerpen die wij in 
2009 tegenkomen, óók door 
de jaren heen aan de orde 
waren. Het is een goed initiatief 
van onze Redactie om tot ons 
eeuwfeest in iedere uitgave 
van”de Jachtopzichter”aandacht 
te besteden aan een thema dat 
aandacht kreeg in”de Wildschut”. 
Zodoende kunt U ook meegenieten 
van de vroege geschiedenis van 
uw vereniging.
Thema’s die ik na enig 
doorbladeren ontwaarde zijn 
bijvoorbeeld:

COMMUNICATIE
Teneinde vaker kontakt met de 
leden te kunnen hebben, werd in 
1936 besloten de Wildschut niet 
zes, maar zeven keer uit te geven. 
Men had graag naar 12 keer gewild, 
maar de financiële situatie liet dat 
niet toe. Duidelijk is echter, dat 

men het ook toen van groot belang 
vond binnen zo kort mogelijke 
tijd met elkaar van gedachten te 
wisselen over actuele zaken (er 
werd toen bv. ook over juridische 
kwesties gediscussieerd). Gelukkig 
hebben wij ten behoeve van de 
snelle communicatie thans wèl de 
beschikking over betere middelen.

GEDRAG
Citaat”Doordien den laatsten 
tijd zich enkele gevallen hebben 
voorgedaan waarbij jachtopzichters 
niet met takt zijn opgetreden heeft 
men ons verzocht nog eens te 
willen wijzen op hetgeen in de 
algemeene beschouwing over 
de te volgen gedragslijn werd 
geschreven in het Handboek voor 
den Jachtopzichter. Daar staat: 
Een jachtopzichter zij onversaagd, 
nimmer onvoorzichtig of roekeloos. 
Voor zijn levenswandel en zijn 
optreden in moeilijke gevallen 
moet hij respect van een ieder 
weten af te dwingen.”(einde citaat 
15 juli 1936). Omdat wij ook nu 
nog af en toe handelwijzen tegen 
komen die niet door de beugel 
kunnen, leek het mij goed dit oude 
citaat nog eens aan te halen.

OPLEIDING
In het nummer van 15 mei 1937 
werd gewag gemaakt van een 

opmerking in de Algemene 
ledenvergadering over 
een “onderwerp dat voor onze 
gewone leden van het grootste 
gewicht is”. Vervolgens wordt 
er opgewezen, dat de “eischen 
van algemeene ontwikkeling 
niet slechts voor rijks- en 
gemeentepolitiemannen de laatste 
jaren veel zwaarder geworden 
zijn en dat het zeer begrijpelijk is 
dat ook voor onbezoldigden, dus 
voor de jachtopzichters, geen 
uitzondering wordt gemaakt”.
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Inmiddels begint onze administratie weer op orde te 
komen. Wij hebben u allemaal per brief op de hoogte 
gesteld van de ontstane situatie en ik wil u hierbij ook 
bedanken voor uw begrip en geduld. Onze nieuwe 
administratrice en de penningmeester hebben de 
afgelopen maand veel werk verzet en konden in onze 
laatste DB- vergadering meedelen dat de zaken weer 
op de rit zijn. Mochten er zaken toch nog zijn blijven 
liggen, laat het weten aan de administratie zodat het 
rechtgezet of alsnog afgehandeld kan worden.

Eeuwfeest
Zoals u in de bijdrage van Ben Tamminga kunt lezen, 
lopen een aantal zaken langzaam maar zeker door. De 
brief naar de minister over de bevoegdheden voor de 
Wet wapens en munitie is de deur uit, de datum van 
1 januari 2010 waarop het streven is om de nieuwe 
Domeinlijst in te laten gaan komt dichterbij en de 
pilot voor de bijspijkercursus is nog even uitgesteld. 
Kortom ontwikkelingen die doorgaan en waar we als 
vereniging natuurlijk voor op het vinkentouw zitten. 
En bovendien komt een belangrijk jaar, 2011, waarin 
we ons eeuwfeest hopen te vieren, ook dichterbij. De 
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Juridische bijstand
Wat ook doorgaat is de individuele 
belangenbehartiging voor onze leden. Zoals u weet 
kunt u een beroep doen op de vereniging als het gaat 
om juridische bijstand. Niemand hoopt natuurlijk dat 
hij of zij hier gebruik van moet maken en gelukkig 
valt dat in onze vereniging ook erg mee. Toch zijn er 
op dit moment twee zaken in behandeling bij onze 
partner, de ANPV.
Een zaak betrof het afschieten van een ree met een 
dienstpistool. Het voert te ver om in deze rubriek op 
de details in te gaan - wellicht komen we hier in een 
volgend nummer op terug - maar voor ons lid is dit 

geval uiteindelijk goed afgelopen. In verband hiermee 
wil ik u nog wel wijzen op een eerder verschenen 
artikel in”de Jachtopzichter”omtrent de regelgeving 
voor het doden van gewond wild en vee. 
Een tweede zaak waarin we als vereniging juridische 
bijstand verlenen loopt nog en dit geval gaat over 
het niet toekennen van opsporingsbevoegdheid. We 
wachten af hoe dit afloopt. 

Beroepsziekte 
Daarnaast kunt u op pagina 14 in dit vakblad 
kennis nemen van de uitspraak in de zaak rondom 
de ziekte van Lyme. Het betrof het wel of niet 
erkennen van Lyme als beroepsziekte door de 
werkgever (regiopolitie Zeeland) met als gedupeerde 
een politieman die in het verleden veelvuldig 
beroepsmatig in het veld was en daar de ziekte had 
opgelopen. Uiteindelijk heeft de rechter uitgesproken 
dat in het onderhavige geval wel degelijk sprake was 
van een beroepsziekte. Overigens was de NVvN in dit 
geval niet betrokken.

Bovenstaande zaken geven wel weer eens 
duidelijk aan hoe belangrijk het is dat er voor onze 
beroepsgroep een vakvereniging bestaat. Een sterke 
vereniging die opkomt voor de belangen van haar 
leden. 

Jan Otter
Algemeen- secretaris NVvN

 

ACTUELE
Bestuurszaken

Vervolg pagina 1 >
Het verhaal gaat verder over kwaliteitsverbetering, 
zowel voor de positie van de jachtopzichter zelf als 
voor de samenleving.
Er vallen nog vele thema’s te ontdekken en U zult 
daar in uw vakblad ook nog veel over kunnen lezen.
 
TERUGBLIK
U heeft al weer het laatste exemplaar van”de 
Jachtopzichter”van dit jaar in de hand. 
Als ik terugkijk naar dit jaar, was het eigenlijk niet 
anders dan de eerdere jaren. Wij doen als DB en HB 
gewoon ons best om het belang van uw vereniging 
zo goed mogelijk te dienen. Hoewel de inzet uiteraard 
soms best sterker had kunnen zijn, moeten wij ons 
wel realiseren, dat alle werk vrijwilligerswerk is. Ik 
ben er heel blij mee, dat Marjo van der Sluys onze 
secretariële ondersteuning op heeft willen pakken. 
Hoewel ik -om fouten te voorkomen richting anderen 

die ook heel actief waren- liefst geen namen noem 
van hen die zich extra hebben ingezet, wil ik op die 
grondhouding een uitzondering maken, omdat Marjo 
en Jaap van der Waerdt in de afgelopen maanden 
een reuzenklus hebben moeten klaren om de 
ledenadministratie en de daarbijbehorende financiële 
zaken weer goed op de rij te krijgen. In de laatste 
DB-vergadering hebben wij daar ook met zijn allen 
hulde over uitgesproken en een passend geschenk 
aangeboden. Ik zei het al: een uitzondering, maar 
deze moest gemaakt worden, uiteraard met veel 
respect en bewondering voor al die anderen in onze 
vereniging die dit jaar weer druk waren in uw belang.
 
Ik sluit af met U een zalig Kerstmis en een gezegend 
2010 te wensen.
 
Uw voorzitter,
Herman Kemperman
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RUBRIEK Den Haag Vandaag

Doordat er in Den Haag nog steeds geen overleg 

plaatsvindt over onderstaande onderwerpen, heb ik via 

de telefoon en / of internet geïnformeerd en kan ik u de 

laatste stand van zaken tot op dit moment ( 17 november jl.) 

meedelen.

Stand van zaken Bijspijkercursus
Door de Politie Academie is in het verleden gewerkt 
aan een reader [is lesstof] voor de Bijspijkercursus. 
Deze reader is ondertussen geactualiseerd en ter 
beschikking gesteld van het Functioneel Parket. Door 
Dhr. Biezeveld wordt deze reader verder bewerkt 
zodat deze geschikt wordt voor de bijspijkercursus 
van de ”groene BOA’s”. Daarna zullen we de 
aangepaste versie ter inzage krijgen. Zoals we 
ondertussen allemaal weten heeft het traject van het 
tot stand komen van deze bijspijkercursus al een paar 
keer vertraging opgelopen. Zo ook nu. Hierdoor kon 
de pilot cursus niet in oktober van start gaan. Deze 
start staat nu gepland voor begin 2010. Er wordt van 
alles aan gedaan om dan écht te starten. Na de pilot 
[is proef] wil men zo snel mogelijk starten met de 
bijspijkercursus. 

U begrijpt dat we U daarover zo spoedig mogelijk 
zullen informeren. Door de vertraging is bij 
verschillende leden onzekerheid ontstaan in verband 
met het verlopen van hun aanstelling in 2010 of 2011. 

Ter geruststelling kan ik diegenen meedelen, dat als 
zij tijdig de bijspijkercursus aanvragen bij de Politie 
Academie, zij verlenging van hun aanstelling krijgen 
zoals eerder afgesproken. 

BOA – Platform
Het BOA - Platform zal in de”oude”samenstelling 
niet meer bij elkaar komen. Wat er in het verschiet 
ligt zal afhangen van de beslissing dat het OM hierin 
gaat nemen. Tot op dit moment is daar niets over 
bekend. Wel weten we dat de leden van het BOA 
– Platform via e-mail de laatste gegevens van de 
Domeinlijst toegezonden zullen krijgen ter controle 
en kennisneming, zodat deze Domeinlijst per 1 
januari 2010 kan worden vastgesteld. 

Parallel aan het vorenstaande loopt de voorgestelde 
wijziging van het Besluit Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar. Men hoopt dat de Raad 
van State tijdig haar advies over de voorgestelde 
wijziging uitbrengt, zodat deze voor het einde van 
dit jaar van kracht wordt. In de nieuwe situatie zal de 

Hoofdofficier van Justitie van het Functioneel 
Parket verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van 
de milieuboa’s en dus ook voor de kwaliteit van hun 
opleiding. Deze Hoofdofficier wordt in deze taak 
bijgestaan door een opleidingscommissie en een 
examencommissie. Deze laatstgenoemde commissie 
is niet actief inzake de Bijspijkercursus. 

Wet Wapens en munitie
In het vorige nummer van dit blad heb ik 
u geïnformeerd over de stand van zaken 
met betrekking tot het ontbreken van 
opsporingsbevoegdheid voor BOA’s m.b.t. de Wet 
Wapens en munitie. Ondertussen is het concept 
van onze brief aan de minister besproken in de 
vergadering van het Hoofdbestuur en door dit 
bestuur is unaniem ingestemd met de inhoud ervan. 
Ondertussen is de brief aan de minister van Justitie 
verzonden met daarin het verzoek tot het verlenen 
van opsporingsbevoegdheid voor BOA’s m.b.t. de 
eerdergenoemde wetgeving.

Ben Tamminga



4 de Jachtopzichter

Terwijl de gepensioneerde 
jachtopzichter deze woorden 
tegen mij sprak, dacht ik terug 
aan de tv-serie ‘Zwiebertje.’ 
Hoewel deze zwerver wel eens 
een loopje nam met de autoritaire 
bromsnor, was er in die dagen in 
onze maatschappij nog sprake van 
ontzag voor het uniform en respect 
voor elkaar.
Ik had toen nooit kunnen 
vermoeden dat er in 2009 ooit een 
Nationale Dag tegen Agressie 
zou worden georganiseerd. 
Want tegenwoordig worden veel 
mensen die een publieke taak 
vervullen, onveilig en respectloos 
bejegend.
Uit onderzoek door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) blijkt dat 
65% van de werknemers met een 
publieke taak in 2008 te maken 
heeft gehad met ongewenst 
gedrag. 
Uit een ander onderzoek door 
BZK bleek dat 69% van de 
burgemeesters en wethouders en 
49% van de gemeenteraadsleden 
in 2008 te maken heeft gehad 
met geweld, intimidaties of 
bedreigingen. Minister Ter Horst 
en haar collega Donner van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid willen 
dat agressie en geweld tegen 
werknemers met een publieke taak 
steviger wordt aangepakt. 
De politie, het openbaar ministerie 
en het ministerie van Justitie 
werken samen aan een landelijke 
aanpak voor een intensievere 
opsporing en vervolging van 

daders. Een aanzet daartoe werd al 
in 2007 gegeven met de introductie 
van het programma ‘Veilige 
publieke Taak.’

Meten
Ook Buitengewoon 
opsporingsambtenaren worden 
uitgescholden of bedreigd. Helaas 
kunnen gevolgde trainingen 
als sociale vaardigheid of de 
omgang met agressief publiek, 
niet voorkomen dat iemand tegen 
je tekeer gaat. De maatschappij 
verhardt en het publiek wordt 
steeds mondiger en verbaal 
gewelddadiger. Naarmate je meer 
meemaakt in de praktijk, wordt de 
huid dikker en verschijnt er eelt op 
de ziel. Het incasseringsvermogen 
van de meeste BOA’s is groot 
en dat moet anno 2009 ook wel. 
Als je van elke ziekte die je wordt 
toegewenst ondersteboven raakt, 
houd je het niet lang vol. Maar er 
is een grens die niet overschreden 
mag worden en dat is als je te 
maken krijgt met beledigingen als 
‘vuile NSB’er’, verbaal geweld in 
de vorm van bedreigingen of met 
fysiek geweld. 
In 2008 werd er een landelijk 
registratiesysteem ingesteld 
waarin geweldsdelicten tegen 
gemeenteambtenaren kunnen 
worden vastgelegd. Het doel van 
dat Gemeentelijk Incidenten 
Registratiesysteem (GIR) is 
dat er een algemener beeld 
ontstaat van agressie tegen 
ambtenaren. Daardoor kan er 
beleid worden ontwikkeld wat 

agressie tegen overheidspersoneel 
tegen moet gaan. In de praktijk 
blijkt echter dat nog maar 14 
gemeenten (september 2009) 
aan het programma meedoen. 
Een laag percentage want een 
recent onderzoek onder 7000 
ambtenaren van 130 gemeenten 
toonde aan dat 67% ten minste 
één keer per jaar te maken krijgt 
met verbale agressie. Circa 1400 
ambtenaren werden ernstig 
bedreigd en geïntimideerd en 
bij 490 ambtenaren was sprake van 
mishandeling. Uit het onderzoek 
bleek dat 55% van hen dat soort 
incidenten niet gemeld had. Dat is 
jammer, want zo is het moeilijk aan 
de weet te komen wat er gebeurd 
is.

Weten
Het wordt hoog tijd dat er ook voor 
BOA’s een landelijke databank komt 
waarop ALLE collega’s kunnen 
registreren waar en wanneer er wat 
heeft plaats gevonden. Uiteraard 
niet de gegevens van de staande 
gehouden verdachte want dan zou 
het een persoonsregistratie gaan 
worden. Als wij of de overheid 
dan de tijd rijp achten om beleid 
aan te passen of nieuw beleid 
te ontwikkelen, weten we wat 
er speelt. Hoewel een databank 
er nog niet is, kunnen zaken als 
belediging en bedreiging ook 
gemuteerd worden in het Boa 
Registratie Systeem. Maar nog niet 
alle BOA’s werken met dat systeem. 
Naast het registreren in een 
databank is het zeker van belang 
om altijd aangifte te doen bij de 
politie. Zoals gezegd, we hebben 
het niet over het toewensen van 
de ziektes en andere plagen, 
maar over gerichte beledigingen, 
bedreigingen en fysiek geweld.
De tijd van”Bromsnor”krijgen we 
daarmee niet meer terug.

Ik zie liever BOA’s die verbaal 
stevig in hun schoenen staan dan 
collega’s met alleen maar grote 
handen. Want daar wordt niet meer 
op geselecteerd.

Hans van Engeldorp Gastelaars

Agressie aanpakken?
Dan is meten weten
“Vroeger, nee, vroeger gebeurde dat niet. Je had respect voor je 
medemens. En je had zeker respect voor mensen die je te hulp kwamen. 
Een politieagent of brandweerman uitschelden? Ambulancepersoneel 
in hun werk hinderen? Een buschauffeur te lijf gaan of zelfs de 
burgemeester? Nee, dat deed je niet en hoor je ook nu niet te doen! Kijk, 
ik heb ook wel eens liggen rollebollen met een stroper die zich aan zijn 
aanhouding onttrok. Die wilde er vandoor gaan met de konijnen, de buks 
en de lamp. Maar als ik hoor dat mijn opvolger om het minste of geringste 
uitgescholden wordt, ben ik blij dat ik niet in zijn schoenen sta. Ik denk dat 
in mijn tijd boswachters ook meer werden geselecteerd op grote handen, 
als je begrijpt wat ik bedoel. Het werkte wel en die papieren rompslomp 
achteraf bestond ook nog niet.”
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Handreiking Faunaschade
steun in de rug voor grondgebruikers

Met de overhandiging van het 
eerste exemplaar aan minister 
Gerda Verburg van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) heeft voorzitter Servaas 
Huys van het Faunafonds de 
officiële aftrap verricht voor 
de verspreiding van de nieuwe 
Handreiking Faunaschade. 
De uitgave van de Handreiking 
past binnen de taken van het 
Faunafonds, het faciliteren van 
het beheer van de Nederlandse 
Fauna.

De Handreiking Faunaschade is de 
vraagbaak voor grondgebruikers 
in de agrarische sector die schade 
door beschermde inheemse 
diersoorten verwachten of 
daarmee daadwerkelijk worden 
geconfronteerd. In de Handreiking 
worden de verschillende 
preventieve middelen beschreven 
en de werking toegelicht. 
Aan bod komen onder andere 
visuele en akoestische middelen 
zoals vogelverschrikkers en 
knalapparaten, het gebruik 
van geur- en smaakstoffen, 
afscherming door bijvoorbeeld 
rasters en het gebruik van vang- en 

bestrijdingsmiddelen. Daarnaast 
informeert de Handreiking 
grondgebruikers over welke 
faunaschade in welke gewassen 
mogelijk te verwachten zijn en 
wordt de wetgeving en het beleid 
ten aanzien van schade veroorzaakt 
door beschermde inheemse 
diersoorten uiteengezet. 
‘’Met de uitgave van de Handreiking 
onderstreept het Faunafonds het 
belang van de grondgebruiker 
om faunaschade te voorkomen. 
Voorkomen is beter dan 
uitbetalen’’, aldus minister Verburg.

De Handreiking Faunaschade is 
de opvolger van het Handboek 
Faunaschade, dat in 2002 door 
het Faunafonds is uitgebracht. 
Wijzigingen in regelgeving, 
beleid, maar ook veranderde 
inzichten in de effectiviteit en 

praktische uitvoerbaarheid van te 
treffen maatregelen zijn voor het 
Faunafonds aanleiding geweest 
een nieuwe Handreiking uit te 
brengen. 

De Handreiking Faunaschade 
wordt grotendeels verspreid via 
de standsorganisaties LTO en 
KNJV. Leden daarvan kunnen zich 
tot die organisaties wenden voor 
een exemplaar. Daarnaast kan de 
handreiking ook rechtstreeks bij het 
Faunafonds worden aangevraagd 
via:  www.faunafonds.nl. 

Aan de verstrekking van de 
Handreiking zijn geen kosten 
verbonden.

Bron: Faunafonds
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Verboden messen als bedoeld in
de Wet Wapens en munitie

Vanuit de groene praktijk werd de vraag gesteld welke (jacht)messen er nu eigenlijk wel en niet gebruikt 
mogen worden. Een gecompliceerde materie, want messen zijn er in alle mogelijke uitvoeringen. De Wet 
Wapens en munitie geeft overigens duidelijk aan wat wel en wat niet is toegestaan. Ogenschijnlijk wat taaie 
kost, maar deze kennis kan bij handhaving in het veld van groot belang zijn.

De Wet Wapens en munitie (WWM) geeft vier 
categorieën aan waaronder wapens vallen.
Globaal ingedeeld zijn dit de categorieën : 
 
•	 	Categorie	i - Wapens zijnde geen vuurwapens. 

 Dit zijn wapens welke maatschappelijk geen enkel 
nut hebben. Bezit verboden overal.

•	 	Categorie	II	-	Vuurwapens	voor	militair	gebruik. 
Bezit verboden overal.

•	 	Categorie	iii	- Vuurwapens voor civiel gebruik. 
Bezit onder voorwaarden / vergunning mogelijk.

•	 	Categorie	iV	-	 Wapens zijnde geen vuurwapens.  
Bezit thuis toegestaan. Dragen verboden, (het bij 
je hebben op de openbare weg of een voor het 
publiek toegankelijke plaats). 

 
Naast de Wet is er de Regeling Wapens en munitie. 
Hierin geeft de minister van Justitie nadere 
omschrijvingen aanvullend op de Wet Wapens en 
munitie.

Artikel 2 lid 1 Categorie I WWM noemt als 
verboden messen:

 
-Onder 1
Stiletto - Een opvouwbaar 
mes waarvan het lemmet 
door een druk- of vergelijkbaar 
ontgrendelingsmechanisme zijdelinks 
scharnierend uit het heft wordt 
gebracht.
 
Valmes - Een mes waarvan 
het lemmet door een 
druk- of vergelijkbaar 
ontgrendelingsmechanisme, dan wel 
door een zwaaibeweging of door de 
zwaartekracht uit het heft wordt gebracht.
 
Vlindermes - Een mes waarvan het heft in de 
lengterichting in tweeën is gedeeld en waarvan het 
lemmet naar buiten wordt gebracht door elk van 
de delen van het heft in tegenovergestelde richting 
zijdelings open te vouwen.
 
Deze messen zijn strafbaar indien het lemmet:

a. meer dan één snijkant heeft;
b. 7 cm of langer en 14 mm of smaller is;
c. 9 cm of langer is; of
d. van een stootplaat is voorzien.
 
Voor wat de stootplaat betreft ; de Regeling verbiedt 
deze ook op het heft van de genoemde messen.
 
-Onder 2
Andere opvouwbare messen, indien;
a. Het lemmet meer dan een snijkant heeft; of
b. De lengte in opengevouwen toestand langer dan 28 
centimeter is.
 
-Onder 3
Vilmes: een mes waarvan het heft haaks op het 
lemmet staat of kan worden geplaatst en dat bestemd 
is om bij gebruik in de palm van de hand te worden 
gehouden, terwijl het lemmet tussen de vingers naar 
buiten steekt.
Ballistisch mes: een mes waarvan het lemmet als 
dan niet tesamen met het heft, door middel van lucht-, 
gas- of veerdruk rechtstandig uit een geleidingscilinder 
wordt gedreven.
 

-Onder 4
Blanke wapens die uiterlijk gelijken op 
een ander voorwerp dan een wapen;
 
-Onder 7
Krijgt de Minister de bevoegdheid 
om in de Regeling voorwerpen aan te 
wijzen welke een ernstige bedreiging 
van personen kunnen vormen of die 
zodanig op een wapen gelijken, dat zij 
voor bedreiging of afdreiging geschikt 
zijn. Hierdoor staat in de Regeling 
Wapens en munitie in artikel 3 ;

•	 	onder	d:	dat	het	heft	van	een	stiletto,	valmes	
en vlindermes niet van een stootplaat mag zijn 
voorzien, 

•	 	onder	g:	dat	alle	voorwerpen	die	een	sprekende	
gelijkenis vertonen met wapens, niet zijnde 
vuurwapens niet slecht detecteerbaar mag zijn 
voor metaaldetectoren of andere elektronische 
detectieapparatuur. Hierbij valt te denken aan 
keramische messen
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Bezit van bovengenoemde messen 
verboden (overal en altijd).
 
Verbodsbepaling artikel 13 lid 1 van 
de WWM strafbepaling artikel 55 
van de WWM

Artikel 2 lid 1 Categorie IV 
WWM noemt als verboden 
messen:

 
-Onder 1
Blanke wapens waarvan het 
lemmet meer dan één snijkant 
heeft
 
-Onder 7
Voorwerpen waarvan, gelet op 
hun aard of de omstandigheden 
waaronder zij worden 
aangetroffen, redelijkerwijs kan 
worden aangenomen dat zij voor 
geen ander doel zijn bestemd dan 
om letsel aan personen toe te 
brengen of te dreigen en die niet 
vallen onder een van de andere 
categorieën 
 
Categorie	iV kort samengevat: 
Elk mes met twee snijkanten is 
verboden en elk mes waarmee 
wordt gedreigd of dat wordt 
aangetroffen bij een rel of een 
voetbalwedstrijd of een dergelijke 
situatie is een strafbaar wapen 
volgens categorie IV.
 
Verbodsbepaling artikel 27 lid 1 van 
de WWM. Strafbepaling artikel 54 
WWM
 
Het voorhanden hebben van een 
Categorie IV wapen voor iemand 
die geen 18 jaar oud is, is verboden. 
Een persoon beneden de 18 
jaar kan dus ook geen lucht- of 
veerdrukwapen bezitten (ook niet 
in of bij de woning).
 

Stafbepaling artikel 26 lid 5 
WWM.

 
Toezicht naleving
Met het toezicht op de naleving 
van het bij en krachtens deze wet 
bepaalde zijn belast:
 
1e.  de bij of krachtens artikel 

141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen 
ambtenaren;

 2e.  de bij of krachtens artikel 142 
eerste lid, van het Wetboek 
van Straf-vordering aan-
gewezen Buitengewone 
opsporingsambtenaren;

 
De Minister heeft in de regeling 
aangewezen de ambtenaren van 
de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
die belast zijn met toezicht en 
opsporing.
 
De Flora- en faunabeheerders 
zijn dus niet aangewezen als 
opsporingsambtenaren, alleen als 
toezichthouders.
 
We weten dat door onze 
vereniging bij de minister bij 
herhaling is aangedrongen om 
de Flora- en faunabeheerders de 
opsporingsbevoegdheid te geven 
voor de WWM.
Naar onze mening is de veiligheid 
van het buitengebied zeer gediend 
met de toewijzing van dit terechte 
verzoek.
 
Joop Assink
&
Herbert Hoekerswever
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Cip et, quis esto core 
dolorting endrem dolortionse 
etummodionum zzrit atet ing 
ex ea facil iustie facincinim ilit 
lam quam, venis non volobor 
sum do duisl ex essim zzrit 
dolendip exer si.
Is ea con vullut dignibh ectet 
el ullan hendre te commy nisl 
diat wisl ero consenis autat. 
Ustrud tie modoluptat.
Sandrer iure tem et, cons at 
alit ilit, sumsandreet et, sis nim 
duiscidunt ilit augait lorperi 
lluptat.
Enim iriusci lluptatuer sequis 
exeriur eratem nons eugiatum 
irilluptatie tat nonsequ atuero 
er autpat.
Feuissequis acipisl ut dolobore 
mincipit luptat volum vulput 
nim auguerci tis eugiam 
nummy nullutpat.
Eratue min er sequi eum 
autatum veliqua tumsan 
ectet la facil esto odion 
henim nostrud el ut aut volor 
sumsan ut accummy niscilis 
nostrud doluptat prat, quate 
minisse mod tem adit lortio 
eril iurerostio odo odigna ad 
esequis cillumsan veriure 
enibh el ing ero doloborperos 
alit vel dolore do corperos adip 
enibh exer ing ea feugait lam 
zzrit alisl utem velit wisi.
Vulla feugait accum dolorem 
aliquis ad tionum dolore 
facinci ncidunt ent utpatummy 
num iriure feugait dolorem 
voloreratie diatem zzrilis 
modolesed dolesse ndignibh 
et vendio ex et eraessequat la 
consequi euismod iamconsed 
dui tet, sequisim dolore tat.
Nis eugiamcommy non eratie 
diam veliquam accummo 
loborper si euguer iriustrud 
eugiat, 
quat wisl 
eliquis 
cidunt 
in henis 
amconsed 
do consed 
min ut 
adignibh 
esto 
odipisl et 
iuscidunt 
atum nis 
autpat.
Ugait 
wisis nons 
nullum 
vel utpat. 
Sisl ex 
ercin ulla aut wis del dolestrud 

ero core exer acidunt adionulla 
feugiat, cons euisis esequiscilla 
feuguer aessi.
Am iusci blan velit praesting 
enibh erit ipisci blaore 
consequate tetue faccum 
iureet, quam, core commy 
nonsequiscin ulluptat dolorer 
sum erciliquisim num vel et, 
vullum dolesse veros dolore 
feu feuissi blametumsan velit 
velit vel exerciliquam zzrit ipisi.
Am dolent nit nonsequatie 
eu facil ea conse do 
commolobore modio 
consenim quip ero eu facip ex 
er ilis ate doloreet in euis nit 
adit aute dui essequat, core 
conulluptat.
Sum quisis nulla at velit 
veraesse vulputet vel ullamet, 
si.
Gait dolore faccummy 
nullumsan hendre modo 
commolor sustio conullutpat 
ad ting ercipisim volore ea at, 
venim zzriuscipis nim ip et, 
core mod dolestrud dunt prate 
vulla feu feugiate facilis augait 
diam, consendit nostrud et, si.
Umsan henim vel doluptat 
augue te te faccum volenit 
adipisit vent prat lutat.
Em qui blandipit praese 
dolore et, sum ver sum dit, 
sumsandiam nullametum 
et aciliqu ationse tem diam, 
venismod eugait ad dolenit 
autat. Ut in ex er susto dolut 
in utate min hent ut alit am ip 
ea feugue vulpute modionu 
mmolorper sequate tummod 
doloboreetum ad eraesequatio 
et, quat. Duis dolor alit, si 
blamconsecte dolorper 
irit wisi endre facil digna 
consequismod er in ulluptat, 
quate tincipit nullan verilit 

praestrud tisi.

Lit nim dit prat. Ut num do 
consequis autat. Duipit alit 
wis num quam vulput dipit 
alit lutet irilit alit prat non 
euissequis exeraese endrem 
vent alisi.
Giamconsequi bla facillandio 
digna feu faccum ad et 
veleniat. Ut am in henit nis 
eugait, quis euguero commy 
nim dolore magna faccum 
zzrilit luptate facidunt lobore 
conulla faci te dunt alis erosto 
esequam, cons nis doluptat, 
velit iusto od dolor sis 
dolorpero ea consenisis adio 
consequate dolut irit lorperil 
do cor sis nosto commy 
nonulpu tpatum zzriuscidunt 
am, velis delent dolenibh 
eugue et wisit eum velesed 
del iuscipit iuscipit voloreet, 
summy niam il utat. Duis erilis 
eraestrud modolore dolore 
consenisi essecte dit utat 
lorercidunt praessisi.
Met, volobore modit, sum 
eugiam verci tat nos ad tat, 
ver in ver augiam duisl el ut 
nullaorem quatue tat prate 
minisi exer augait ea conum 
velisl ulput nisisim nonsequat.
Nulput vulputet in hendit, 
sum estrud minim incillutpat. 
Gait, con er sed exero core 
dolortie el ut lut adignibh eu 
feugait wisi tat. Feu facinci 
euisim aliquat lobor auguerci 
blamcom modiat veliquipis nis 
non velesenit lamet nos nulla 
feu feuiscilit doluptat nis num 
dunt am velis nullaorer sent 
niamcon sequam, consequat.
Si tem velit lumsan ut irilit la 
consed tat utatie tatincidunt 
prat il dolore tin utpat lor 
sequipi smodolumsan ut 
lut lore magna facincipit 

vullum nibh ercilis erate do 

do odolorer am dolenis autet, 
veliqui tincilit wisim vullam 
quate dolore tinibh exerit niat, 
sed tem quam vero dolorer 
iliquat ing etum et at. Ut et 
lorer iustrud elit lortincin vel 
eugiatet wisim exeriure dolut 
amet volor sequis alit aliquis 
isiscil inibh euguera estrud 
enim alismodipsum eugait ute 
magnis augait ectet at, quatue 
molorer susciduipit, venim il 
diam, sequipi scipsuscin eugait 
praesed ex et exeriuscil ipit 
iliqui tatis nim in ero deleniam 
ver acin vel iril euguerat. 
Giamet in henim del ut vero 
dolor sum nisi.
Olorperos nim in ulla ad delit 
augait utpat el dunt incip er 
aliquamcore ercil dolorper si 
euipisc iduismo lendionsenim 
volobore magna ad mincil ut 
loreriuscing endiam dolesse 
duipismodio cons er at. Ut 
nibh ex eros adipit nummy 
nos dionsecte eu faccum 
nonsequis ex endre faccum 
irit iriliquisis nis alisim dio 
conullutem vero dolortis 
autat. Ut wisi blametum 
iureril ulput adipit lum delit 
lortie magna faccum nullan 
hendree tueraesed ea 
consequamcon velisse tie 
feugait lorem in henit nulla 
feugiatueros dolortis do diat 
nulputpat. Re magnim zzril 
dolorti smolor incilis ero dipis 
nullam vullaortin henim ing 
ea alissit vel iuscilis nullutat. 
Ex erosto odionsecte cons 
at init nulla faci blaore tem 
doluptat dolorem venit ad 
moluptat, quis digna ad eu feui 
te commoluptat volestinibh el 
delenim vullandre min ullaore 
do odiat ut nummy nulput et 

nullan utpat accummy nullan 

ut lum zzrilit lamcon venim 
veleseniam, voloreet velestrud 
mod dolor sim iliquis aliquis 
sequisit, con er aut praesto 
el ut in veniat ad mincilit 
praesti onsenim adionsenisl 
et irit, sequisci et adionse 
mod et amet nulla augiatie 
ming eumsan hent lortis ex 
euguercidui tat velit inibh eum 
etum dolesequam, qui tem 
iustis dipisciduis acing elisi te 
conullaorper si.
Nim ing ea autatue dolortie 
consequat. Ut wis nonsecte 
molor ipit wiscilla consed 
eraestrud essequat praesed 
magnibh essenit acinim do 
odolorper in ulla commy nim 
dolor se ming esequam at, 
velisit volore magna feuisl 
ullandreetue dolesequi tetum 
irit alisit wisim eum augait 
nonsent eugait ing esed euisi 
te eum illa conullut praessit 
eugait, sequis ea aliquam 
in ulla con ea augue ercil 
incidui smodignim iureet adit, 
volenisisi.
Tat aciliquat alit ullam, con vel 
il iustrud dignis dipit augue 
modolorper si blandre rcipisi 
blan henim vullam atuerat, 
conummy nisis nit iriure 
min utpat. Ut la faccum dunt 
nulpute dolorpero ent iuscin 
euisci eugait loreet, vel ip eui 
tate consequipit wissequat. 
Ut prate veliqui psusciduip ea 
feuis aut veros nim quat erit 
nullam dolor summodigna 
at dunt augue min essis ero 
odolore con volobore velessi 
te modit in veliquamcore vent 
lorem am volesenis dio esse 
vullaor eratie consequipit 
iriureet vercilismod euis dolore 
corer sustrud tin ver secte 
modip ex eros erciliqui eriure 
facinibh esent iusto cor si.
Vulput lor ad te eugiat. Duis 
alit, quat. Ut ulputat, vel irit 
diam esto odolobore cor sum 
venim dolorerat, consent 
niscips ustrud eugait do 
odolum quis eugait, con ute 
ex ea facilit lore del et luptate 
molor sequatio odolor si blam, 
qui bla autpat lum zzrilit illa 
faccum atie modignim vulla 
feu facil in vel exerit ad ectem 
el ing eui bla feum vel in ut 
aciduisis nummod dolore 
magna faccum volobore 
volenim quat alis euisit vulla 
feu facip et, sum quis et, 
susciduis num atisi euipisl 
dolummo lortisi.

Et delit vendrero dolum 
doloreet wis dolent praesto 
odolupt atisciliquis dolore 
faccumsan utat ver il et, 
voloreet, quiscil ing ecte 
magnim ilis nullan volute 
minibh et vent exero duip 
eraestrud eu feu faccum nons 
nisim iure dolorero duipit 
aliquis nullaoreetue eu feuguer 
ipisl essequi psustie dolutpat, 
consequismod mod modiam 
adiamcorem nulputet vel del ut 
ilis dolorem nulluptat wisciliqui 
bla aut delessenim endrer at 
aliquip sumsand reraesequat, 
quat. Rud magnis nismolor 
secte min velenis etue minibh 
ea feum vel enim aliquat laore 
tincilisi.
Irit iril ex ectem zzrit 
iuscincidunt alit adiat. Eriurer 
ad mod te modiam quisl 
er sustie dudunt prat autat 
wismodi atiscil ut incip et 
loreriustrud enim zzriusci 
tisl elessim nis ex essectet 
luptatem nim vel ercil 
eummodipit num duisisl 
ullum irillamet vel doloborem 
volor ip etuer ate facipsu 
msandiamet nullut velit il 
in henit aliquisim dit luptat 
augue con er suscidunt velit 
lor suscilla faciduipis eum verci 
blam zzrit wisciniat iusto ex 
et, vel eugue veniatincin vent 
praessisl diat.
Unt lamcoreet ad magna alit 
nos alisi.
Oboreet, volum nim delis 
dolore feugue minci tatio do 
dit utetummy nosting eugiat 
vel irit alismodolore modit, 
sequisisis exero dolesendit ipit 
luptat. Ing estie delenis ectet, 
vulla core venibh er adiatis 
niam zzriusciniat amet landre 
cons diam, si.
Tuero dit iriure molor iriure 
dolorer ciduis accummo 
lobore venit adignisi.
Onsectet, quisi te tet praestie 
commy nit laortis nulputetue 
enibh euisl ulputem ectetue 
magnibh eui essit, quat 
lore dipsuscidunt praesed 
modoloborem niscidunt 
wismolortin ulput dolese 
min henit at el dipis ectem 
volorpero ese enibh ea feuis 
ad enim velendre consecte 
faci er sequamcor summy 
nonsenim et prat num alit 
praesto odolorem iriure facin 
hent prat. Pit dunt nisi.
Acin vendipit in hent irit am, 
quam, quat at dio ea facil 

ulputatie dio core tatuer sectet, 
quatem quat, sis el ex elit laore 
el ectetum moloreet, cor ip 
el utpatis cipsum zzriure tie 
mincin heniatie dolor ipit velisl 
ut lobore conum dolobore 
delissequisl utpat. Ut inci 
eliquis alit ilissi tat.
Eraeseq uatuer inim vulla 
facilit, quatum acil ex exeratue 
min ut venit, quat la feugait am 
augiam, quatem vel ilit wisi 
blam, volobor susto eu feugue 
ero odolessis enim dipit am 
venis nulla ad magna con 
ullaore dolortinim venibh er 
in henit lam vel ullan volobor 
aciniatin utem vel ut utat alis 
nulput iriurem illa augiatie 
min ex er sent ulput wisis ad 
magna facidunt luptat ecte 
duisim zzrillam, velisi.
Patumsan vel utet duis ametue 
molor sis adip enit, velesenibh 
er sustrud molobor aut lutpat. 
Ut prat iurerae senisis sendiat. 
Olesto ent lorem eugue 
estinim vulputpat, conse 
molorem incin ulla consequat 
vel irilis am adit nullan vel ulla 
consequat, sissi.
Ostie magnit ullam vulla 
feumsan dreet, sectet lorem 
do dolobor perciduisi.
Gait in ulluptat alismolorem 
zzriurem dionullandre dip 
eugait, quatio eugiat.
Patissi blandre te veliquisci 
blan henibh eu facipsum nosto 
commy nis enit la facin vero 
dit ut lutet lortin volor adipit 
volore modip et, commy nons 
ea conum eril iriure eumsan 
et aliquat, sum ipit aliquisis 
aut laor susto consequat lor 
aut laor in ut utem iliquisl 
ulputet lamcore con et ut ing 
eliqui blam, quatio commolo 
rperos elisit praessequis 
ectem iure tat. Igna faccumsan 
ulputat, commy nit lumsan 
utet irilluptatem dui estrud 
ea conseni amcorero commy 
nosto dolesto od tions 
nullandre diam, sit verci tin 
ullut nostie faccumsan hent 
aliquisi.
Ure te dolortie molore 
consequat esenisis nonsequip 
ero dolenim zzrit lutatincinci 
bla faccum irit alisim 
delesenim autpatem in ullum 
nonsend ipisis num irilla feui 
tis el iure dolobor si.
Xercipit il ea facidunt am, vel 
irilis at.
To dunt augue magnibh et 
praestie eum quat nos dipis 

ad dignibh el ullaort ionullan 
henim vel ut amet vel incil 
ullamet vendipisl endio et 
amet alis alit praesse quisit 
nulput er si bla consequis 
et niat dolore dipsum num 
et lortiscinci esse facilis 
ismolorero odolortis nos 
adionse quismod tiscilisi bla 
faciduis acin hent dolesto 
od dolobore do dolore con 
volum velit wis eugait lutat, 
core vendignisi tin ullut wis 
nonumsandre consequat, se 
tat. Si.
Equam doloreet ver senim 
quis euis dolore elestrud te 
dipit ad mod del dolor ipit 
autem vel ulpute eugue vel el 
eugait velessissi tat, sectem 
velenibh eratin utem ver sequi 
er sustrud tem vent ex ex ent 
nos accummy nos aliquis ent 
prat praessi tat num ipsum 
et velisi ero elisci erostrud te 
magna conulput dolutatum 
nullam atie faci eui ex el 
ullandrem velenit vulla faccum 
quam aut utet euguer iuscing 
endipsumsan veraesequat, 
volorperat. Aliquat. Rilla 
feuisim at verostrud te velisci 
llutatum dignisissit venis acil 
euis aliquisi er si.
To eum elessequis nim dunt 
aut ad esed ming exer sustio 
commy niat, consendreet, 
vulluptatuer sum vent lore 
modigna consend ipisissisl 
et, consenis adignis am il 
dunt lum do cor si blaore dio 
dunt nit exerostions estrud 
ex et la core te min ex exero 
odolut adignis nulput luptat 
alit, quat num dipis nosto 
essed magnim ipit ut lut prat. 
Ut augue minisim iustio dions 
aliquat. Re do dolobortie 
dolobor sit lummod dolum 
quipit velisci eugue commy 
nos am, suscidunt ipsuscilisl 
elit ex exero odolutat la 
consequam, velesed tionullut 
la faccum zzriustrud eu feuis 
nisi tat in euis do dipisl euisi.
Guero cortio dolum nit eugait 
ad dolore dipsummy nullum 
non vullumsan ut illa feuis 
estisit amcommodit incipsum 
dolor in ut venismolor iure 
dipsum dio do eu feugiat ullute 
exero cons alisi ex el dolore 
corperatem velismo luptat 
wis nons nis nulputp atinim 
deliquis erostrud magnim 
dolore magnim nim ilisl irit, se 
velismo dolore volore dignibh 
ecte faccumsan er ad ex endre 

Met feesten moet je op tijd beginnen …..

 ’t Duurt nog maar even of we zitten als NVvN- ers midden in een feestelijk jubileum.
 
Onze eigen vereniging 100 jaar oud ! En vanaf juni 2011 op weg naar een volgende eeuw toezicht en 
veiligheid in buitengebied. Omdat het altijd slim is van het verleden te leren, hebben Eindredacteur en 
Redactiecommissie besloten vanaf deze decemberaflevering te starten met het afdrukken van thema’s die 
onze voorgangers bezighielden. Dankzij de oproepen in ons vakblad zijn de complete jaargangen van “ de 
Wildschut “ van 1916 tot 1941 boven water gekomen. Heel veel dank hiervoor gulle gevers, want nu kunnen 
alle lezers / leden alvast in de stemming komen. 
Wij hopen dat u de komende afleveringen net zo geniet van het nieuws uit “ de oude doos “als wij dat bij de 
voorbereidingen hebben gedaan !
 
Jaap Beekhuis, 
Eindredacteur
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Cip et, quis esto core 
dolorting endrem dolortionse 
etummodionum zzrit atet ing 
ex ea facil iustie facincinim ilit 
lam quam, venis non volobor 
sum do duisl ex essim zzrit 
dolendip exer si.
Is ea con vullut dignibh ectet 
el ullan hendre te commy nisl 
diat wisl ero consenis autat. 
Ustrud tie modoluptat.
Sandrer iure tem et, cons at 
alit ilit, sumsandreet et, sis nim 
duiscidunt ilit augait lorperi 
lluptat.
Enim iriusci lluptatuer sequis 
exeriur eratem nons eugiatum 
irilluptatie tat nonsequ atuero 
er autpat.
Feuissequis acipisl ut dolobore 
mincipit luptat volum vulput 
nim auguerci tis eugiam 
nummy nullutpat.
Eratue min er sequi eum 
autatum veliqua tumsan 
ectet la facil esto odion 
henim nostrud el ut aut volor 
sumsan ut accummy niscilis 
nostrud doluptat prat, quate 
minisse mod tem adit lortio 
eril iurerostio odo odigna ad 
esequis cillumsan veriure 
enibh el ing ero doloborperos 
alit vel dolore do corperos adip 
enibh exer ing ea feugait lam 
zzrit alisl utem velit wisi.
Vulla feugait accum dolorem 
aliquis ad tionum dolore 
facinci ncidunt ent utpatummy 
num iriure feugait dolorem 
voloreratie diatem zzrilis 
modolesed dolesse ndignibh 
et vendio ex et eraessequat la 
consequi euismod iamconsed 
dui tet, sequisim dolore tat.
Nis eugiamcommy non eratie 
diam veliquam accummo 
loborper si euguer iriustrud 
eugiat, 
quat wisl 
eliquis 
cidunt 
in henis 
amconsed 
do consed 
min ut 
adignibh 
esto 
odipisl et 
iuscidunt 
atum nis 
autpat.
Ugait 
wisis nons 
nullum 
vel utpat. 
Sisl ex 
ercin ulla aut wis del dolestrud 

ero core exer acidunt adionulla 
feugiat, cons euisis esequiscilla 
feuguer aessi.
Am iusci blan velit praesting 
enibh erit ipisci blaore 
consequate tetue faccum 
iureet, quam, core commy 
nonsequiscin ulluptat dolorer 
sum erciliquisim num vel et, 
vullum dolesse veros dolore 
feu feuissi blametumsan velit 
velit vel exerciliquam zzrit ipisi.
Am dolent nit nonsequatie 
eu facil ea conse do 
commolobore modio 
consenim quip ero eu facip ex 
er ilis ate doloreet in euis nit 
adit aute dui essequat, core 
conulluptat.
Sum quisis nulla at velit 
veraesse vulputet vel ullamet, 
si.
Gait dolore faccummy 
nullumsan hendre modo 
commolor sustio conullutpat 
ad ting ercipisim volore ea at, 
venim zzriuscipis nim ip et, 
core mod dolestrud dunt prate 
vulla feu feugiate facilis augait 
diam, consendit nostrud et, si.
Umsan henim vel doluptat 
augue te te faccum volenit 
adipisit vent prat lutat.
Em qui blandipit praese 
dolore et, sum ver sum dit, 
sumsandiam nullametum 
et aciliqu ationse tem diam, 
venismod eugait ad dolenit 
autat. Ut in ex er susto dolut 
in utate min hent ut alit am ip 
ea feugue vulpute modionu 
mmolorper sequate tummod 
doloboreetum ad eraesequatio 
et, quat. Duis dolor alit, si 
blamconsecte dolorper 
irit wisi endre facil digna 
consequismod er in ulluptat, 
quate tincipit nullan verilit 

praestrud tisi.

Lit nim dit prat. Ut num do 
consequis autat. Duipit alit 
wis num quam vulput dipit 
alit lutet irilit alit prat non 
euissequis exeraese endrem 
vent alisi.
Giamconsequi bla facillandio 
digna feu faccum ad et 
veleniat. Ut am in henit nis 
eugait, quis euguero commy 
nim dolore magna faccum 
zzrilit luptate facidunt lobore 
conulla faci te dunt alis erosto 
esequam, cons nis doluptat, 
velit iusto od dolor sis 
dolorpero ea consenisis adio 
consequate dolut irit lorperil 
do cor sis nosto commy 
nonulpu tpatum zzriuscidunt 
am, velis delent dolenibh 
eugue et wisit eum velesed 
del iuscipit iuscipit voloreet, 
summy niam il utat. Duis erilis 
eraestrud modolore dolore 
consenisi essecte dit utat 
lorercidunt praessisi.
Met, volobore modit, sum 
eugiam verci tat nos ad tat, 
ver in ver augiam duisl el ut 
nullaorem quatue tat prate 
minisi exer augait ea conum 
velisl ulput nisisim nonsequat.
Nulput vulputet in hendit, 
sum estrud minim incillutpat. 
Gait, con er sed exero core 
dolortie el ut lut adignibh eu 
feugait wisi tat. Feu facinci 
euisim aliquat lobor auguerci 
blamcom modiat veliquipis nis 
non velesenit lamet nos nulla 
feu feuiscilit doluptat nis num 
dunt am velis nullaorer sent 
niamcon sequam, consequat.
Si tem velit lumsan ut irilit la 
consed tat utatie tatincidunt 
prat il dolore tin utpat lor 
sequipi smodolumsan ut 
lut lore magna facincipit 

vullum nibh ercilis erate do 

do odolorer am dolenis autet, 
veliqui tincilit wisim vullam 
quate dolore tinibh exerit niat, 
sed tem quam vero dolorer 
iliquat ing etum et at. Ut et 
lorer iustrud elit lortincin vel 
eugiatet wisim exeriure dolut 
amet volor sequis alit aliquis 
isiscil inibh euguera estrud 
enim alismodipsum eugait ute 
magnis augait ectet at, quatue 
molorer susciduipit, venim il 
diam, sequipi scipsuscin eugait 
praesed ex et exeriuscil ipit 
iliqui tatis nim in ero deleniam 
ver acin vel iril euguerat. 
Giamet in henim del ut vero 
dolor sum nisi.
Olorperos nim in ulla ad delit 
augait utpat el dunt incip er 
aliquamcore ercil dolorper si 
euipisc iduismo lendionsenim 
volobore magna ad mincil ut 
loreriuscing endiam dolesse 
duipismodio cons er at. Ut 
nibh ex eros adipit nummy 
nos dionsecte eu faccum 
nonsequis ex endre faccum 
irit iriliquisis nis alisim dio 
conullutem vero dolortis 
autat. Ut wisi blametum 
iureril ulput adipit lum delit 
lortie magna faccum nullan 
hendree tueraesed ea 
consequamcon velisse tie 
feugait lorem in henit nulla 
feugiatueros dolortis do diat 
nulputpat. Re magnim zzril 
dolorti smolor incilis ero dipis 
nullam vullaortin henim ing 
ea alissit vel iuscilis nullutat. 
Ex erosto odionsecte cons 
at init nulla faci blaore tem 
doluptat dolorem venit ad 
moluptat, quis digna ad eu feui 
te commoluptat volestinibh el 
delenim vullandre min ullaore 
do odiat ut nummy nulput et 

nullan utpat accummy nullan 

ut lum zzrilit lamcon venim 
veleseniam, voloreet velestrud 
mod dolor sim iliquis aliquis 
sequisit, con er aut praesto 
el ut in veniat ad mincilit 
praesti onsenim adionsenisl 
et irit, sequisci et adionse 
mod et amet nulla augiatie 
ming eumsan hent lortis ex 
euguercidui tat velit inibh eum 
etum dolesequam, qui tem 
iustis dipisciduis acing elisi te 
conullaorper si.
Nim ing ea autatue dolortie 
consequat. Ut wis nonsecte 
molor ipit wiscilla consed 
eraestrud essequat praesed 
magnibh essenit acinim do 
odolorper in ulla commy nim 
dolor se ming esequam at, 
velisit volore magna feuisl 
ullandreetue dolesequi tetum 
irit alisit wisim eum augait 
nonsent eugait ing esed euisi 
te eum illa conullut praessit 
eugait, sequis ea aliquam 
in ulla con ea augue ercil 
incidui smodignim iureet adit, 
volenisisi.
Tat aciliquat alit ullam, con vel 
il iustrud dignis dipit augue 
modolorper si blandre rcipisi 
blan henim vullam atuerat, 
conummy nisis nit iriure 
min utpat. Ut la faccum dunt 
nulpute dolorpero ent iuscin 
euisci eugait loreet, vel ip eui 
tate consequipit wissequat. 
Ut prate veliqui psusciduip ea 
feuis aut veros nim quat erit 
nullam dolor summodigna 
at dunt augue min essis ero 
odolore con volobore velessi 
te modit in veliquamcore vent 
lorem am volesenis dio esse 
vullaor eratie consequipit 
iriureet vercilismod euis dolore 
corer sustrud tin ver secte 
modip ex eros erciliqui eriure 
facinibh esent iusto cor si.
Vulput lor ad te eugiat. Duis 
alit, quat. Ut ulputat, vel irit 
diam esto odolobore cor sum 
venim dolorerat, consent 
niscips ustrud eugait do 
odolum quis eugait, con ute 
ex ea facilit lore del et luptate 
molor sequatio odolor si blam, 
qui bla autpat lum zzrilit illa 
faccum atie modignim vulla 
feu facil in vel exerit ad ectem 
el ing eui bla feum vel in ut 
aciduisis nummod dolore 
magna faccum volobore 
volenim quat alis euisit vulla 
feu facip et, sum quis et, 
susciduis num atisi euipisl 
dolummo lortisi.

Et delit vendrero dolum 
doloreet wis dolent praesto 
odolupt atisciliquis dolore 
faccumsan utat ver il et, 
voloreet, quiscil ing ecte 
magnim ilis nullan volute 
minibh et vent exero duip 
eraestrud eu feu faccum nons 
nisim iure dolorero duipit 
aliquis nullaoreetue eu feuguer 
ipisl essequi psustie dolutpat, 
consequismod mod modiam 
adiamcorem nulputet vel del ut 
ilis dolorem nulluptat wisciliqui 
bla aut delessenim endrer at 
aliquip sumsand reraesequat, 
quat. Rud magnis nismolor 
secte min velenis etue minibh 
ea feum vel enim aliquat laore 
tincilisi.
Irit iril ex ectem zzrit 
iuscincidunt alit adiat. Eriurer 
ad mod te modiam quisl 
er sustie dudunt prat autat 
wismodi atiscil ut incip et 
loreriustrud enim zzriusci 
tisl elessim nis ex essectet 
luptatem nim vel ercil 
eummodipit num duisisl 
ullum irillamet vel doloborem 
volor ip etuer ate facipsu 
msandiamet nullut velit il 
in henit aliquisim dit luptat 
augue con er suscidunt velit 
lor suscilla faciduipis eum verci 
blam zzrit wisciniat iusto ex 
et, vel eugue veniatincin vent 
praessisl diat.
Unt lamcoreet ad magna alit 
nos alisi.
Oboreet, volum nim delis 
dolore feugue minci tatio do 
dit utetummy nosting eugiat 
vel irit alismodolore modit, 
sequisisis exero dolesendit ipit 
luptat. Ing estie delenis ectet, 
vulla core venibh er adiatis 
niam zzriusciniat amet landre 
cons diam, si.
Tuero dit iriure molor iriure 
dolorer ciduis accummo 
lobore venit adignisi.
Onsectet, quisi te tet praestie 
commy nit laortis nulputetue 
enibh euisl ulputem ectetue 
magnibh eui essit, quat 
lore dipsuscidunt praesed 
modoloborem niscidunt 
wismolortin ulput dolese 
min henit at el dipis ectem 
volorpero ese enibh ea feuis 
ad enim velendre consecte 
faci er sequamcor summy 
nonsenim et prat num alit 
praesto odolorem iriure facin 
hent prat. Pit dunt nisi.
Acin vendipit in hent irit am, 
quam, quat at dio ea facil 

ulputatie dio core tatuer sectet, 
quatem quat, sis el ex elit laore 
el ectetum moloreet, cor ip 
el utpatis cipsum zzriure tie 
mincin heniatie dolor ipit velisl 
ut lobore conum dolobore 
delissequisl utpat. Ut inci 
eliquis alit ilissi tat.
Eraeseq uatuer inim vulla 
facilit, quatum acil ex exeratue 
min ut venit, quat la feugait am 
augiam, quatem vel ilit wisi 
blam, volobor susto eu feugue 
ero odolessis enim dipit am 
venis nulla ad magna con 
ullaore dolortinim venibh er 
in henit lam vel ullan volobor 
aciniatin utem vel ut utat alis 
nulput iriurem illa augiatie 
min ex er sent ulput wisis ad 
magna facidunt luptat ecte 
duisim zzrillam, velisi.
Patumsan vel utet duis ametue 
molor sis adip enit, velesenibh 
er sustrud molobor aut lutpat. 
Ut prat iurerae senisis sendiat. 
Olesto ent lorem eugue 
estinim vulputpat, conse 
molorem incin ulla consequat 
vel irilis am adit nullan vel ulla 
consequat, sissi.
Ostie magnit ullam vulla 
feumsan dreet, sectet lorem 
do dolobor perciduisi.
Gait in ulluptat alismolorem 
zzriurem dionullandre dip 
eugait, quatio eugiat.
Patissi blandre te veliquisci 
blan henibh eu facipsum nosto 
commy nis enit la facin vero 
dit ut lutet lortin volor adipit 
volore modip et, commy nons 
ea conum eril iriure eumsan 
et aliquat, sum ipit aliquisis 
aut laor susto consequat lor 
aut laor in ut utem iliquisl 
ulputet lamcore con et ut ing 
eliqui blam, quatio commolo 
rperos elisit praessequis 
ectem iure tat. Igna faccumsan 
ulputat, commy nit lumsan 
utet irilluptatem dui estrud 
ea conseni amcorero commy 
nosto dolesto od tions 
nullandre diam, sit verci tin 
ullut nostie faccumsan hent 
aliquisi.
Ure te dolortie molore 
consequat esenisis nonsequip 
ero dolenim zzrit lutatincinci 
bla faccum irit alisim 
delesenim autpatem in ullum 
nonsend ipisis num irilla feui 
tis el iure dolobor si.
Xercipit il ea facidunt am, vel 
irilis at.
To dunt augue magnibh et 
praestie eum quat nos dipis 

ad dignibh el ullaort ionullan 
henim vel ut amet vel incil 
ullamet vendipisl endio et 
amet alis alit praesse quisit 
nulput er si bla consequis 
et niat dolore dipsum num 
et lortiscinci esse facilis 
ismolorero odolortis nos 
adionse quismod tiscilisi bla 
faciduis acin hent dolesto 
od dolobore do dolore con 
volum velit wis eugait lutat, 
core vendignisi tin ullut wis 
nonumsandre consequat, se 
tat. Si.
Equam doloreet ver senim 
quis euis dolore elestrud te 
dipit ad mod del dolor ipit 
autem vel ulpute eugue vel el 
eugait velessissi tat, sectem 
velenibh eratin utem ver sequi 
er sustrud tem vent ex ex ent 
nos accummy nos aliquis ent 
prat praessi tat num ipsum 
et velisi ero elisci erostrud te 
magna conulput dolutatum 
nullam atie faci eui ex el 
ullandrem velenit vulla faccum 
quam aut utet euguer iuscing 
endipsumsan veraesequat, 
volorperat. Aliquat. Rilla 
feuisim at verostrud te velisci 
llutatum dignisissit venis acil 
euis aliquisi er si.
To eum elessequis nim dunt 
aut ad esed ming exer sustio 
commy niat, consendreet, 
vulluptatuer sum vent lore 
modigna consend ipisissisl 
et, consenis adignis am il 
dunt lum do cor si blaore dio 
dunt nit exerostions estrud 
ex et la core te min ex exero 
odolut adignis nulput luptat 
alit, quat num dipis nosto 
essed magnim ipit ut lut prat. 
Ut augue minisim iustio dions 
aliquat. Re do dolobortie 
dolobor sit lummod dolum 
quipit velisci eugue commy 
nos am, suscidunt ipsuscilisl 
elit ex exero odolutat la 
consequam, velesed tionullut 
la faccum zzriustrud eu feuis 
nisi tat in euis do dipisl euisi.
Guero cortio dolum nit eugait 
ad dolore dipsummy nullum 
non vullumsan ut illa feuis 
estisit amcommodit incipsum 
dolor in ut venismolor iure 
dipsum dio do eu feugiat ullute 
exero cons alisi ex el dolore 
corperatem velismo luptat 
wis nons nis nulputp atinim 
deliquis erostrud magnim 
dolore magnim nim ilisl irit, se 
velismo dolore volore dignibh 
ecte faccumsan er ad ex endre 
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GIS en GPS in bos- en 
natuurbeheer
 (DEEL 1)

“Bij de hoogzit rechtsaf en dan na 
ongeveer 300 meter het vak links.
En er staat een kruisje op de gekopieerde 
zwart-wit kaart”. 

Dit soort aanwijzingen behoren 
tot het verleden. Tegenwoordig 
kunnen we digitale hulpmiddelen 
inzetten om mensen hun weg te 
laten vinden in het veld. 
Dit is de eerste uit een serie van 
drie artikelen over het gebruik en 
de mogelijkheden van GIS en GPS 
in bos- en natuurbeheer. In deze 
eerste aflevering wordt uitgelegd 
wat deze termen inhouden, in de 
volgende artikelen zal worden 
ingegaan op toepassingen van 
GIS en GPS voor de bos- en 
natuurbeheerders. 
  
Geografisch Informatie Systeem (GIS) 
GIS bestaat uit een software pakket 
waarmee via een tekenprogramma 
informatie kan worden ingetekend 
op een accurate manier. De 
tekening, ofwel kaart, wordt 
met zo'n programma direct 
geprojecteerd op de wereldbol. 
Doordat zo de afmetingen ook 
correct worden weergegeven, is 
het eerste voordeel dat men direct 
de oppervlaktes kan aflezen van 
ingetekende vlakken. De kaart is 
niet alleen een tekening; via het 
tekenprogramma kan men ook een 
database benaderen. Het unieke 
aan een GIS systeem is dat aan 
ingetekende objecten informatie 
kan worden gehangen. Het grootste 
voordeel is wellicht dat informatie 
digitaal wordt verzameld, kan 
worden gecombineerd, bevraagd 
en gereproduceerd. 
  
Een concreet voorbeeld is het 
intekenen van een dunningsvlak. 
Waarbij direct de oppervlakte 
kan worden afgelezen en in het 
systeem kan worden opgeslagen 
waarna het betreffende 
dunningsvlak in 2009 gedund 

wordt. Of het intekenen van de 
vak- en afdelingslegger, waarbij 
hoofdboomsoort en plantjaar 
ingevoerd worden.

De vroegere kaarten konden, 
afhankelijk van de schaal, behoorlijk 
druk en moeilijk leesbaar worden. 
Bij GIS is het een kwestie van 
eenmalig de informatie invoeren 
en vervolgens zijn naar wens 
kaartbeelden uit te draaien. 
Zo kan men bijvoorbeeld ook 
de afdelingslegger in kleuren 
uitdraaien, waarbij iedere kleur een 
hoofdboomsoort voorstelt. Visueel 
aantrekkelijk en in één oogopslag te 
beoordelen. 

Ook niet te onderschatten van 
een GIS systeem is het vermogen 
om analyses uit te voeren. 
Zo kan bijvoorbeeld bekeken 
worden hoe de verhoudingen 
van de jaarlijkse ingrepen liggen 
met betrekking tot de soort 

ingreep. Dan kan bijvoorbeeld de 
conclusie getrokken worden dat 
de gemiddelde grootte van de 
dunningsvlakken met de jaren is 
teruggelopen. Op grond daarvan 
zouden werkplannen aangepast 
kunnen worden. 
  
Samengevat is een GIS systeem 
een softwarepakket dat 
geografische informatie (ligging 
van objecten) combineert met een 
database (gegevens en informatie) 
waarbij voorop staat dat de 
informatie voornamelijk op visuele 
wijze via kaartbeelden wordt 
ontsloten. De informatie is echter 
ook als database te benaderen of 
als lijsten uit te draaien, zodat er 
bijvoorbeeld ook heel gemakkelijk 
een vak- en afdelingslegger in 
tabelvorm uitgedraaid kan worden. 
  
Er zijn verschillende GIS-
softwarepakketten op de markt. 

Ook Google Earth biedt  GIS 
diensten aan, al gaan deze niet 
veel verder dan het intekenen 
van objecten met een minieme 
beschrijving. Toch kan Google 
Earth al heel nuttig zijn bij het 
communiceren van locaties. 
  
Global Positioning System (GPS) 
Letterlijk vertaald betekent GPS 
een»wereldwijd systeem voor 
plaatsbepaling”; we gebruiken het 
om onze positie te bepalen en om 
te navigeren.
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Er zijn verschillende soorten 
ontvangers van GPS signalen: 

•		het	recreatieve	apparaat	dat	in	de	
hand te houden is, b.v. Garmin); 

•		de	alom	bekende	autonavigatie	
(b.v. TomTom, Navman); 

•		apparaten	voor	professioneel	
gebruik (b.v. Trimble). 

  
Het handheld- apparaat zal de 
meest bekende toepassing zijn 
naast de TomTom. Een handheld- 
apparaat (vaak wordt het apparaat 
zelf aangeduid met GPS terwijl 
het alleen de ontvanger van GPS 
signalen is) wordt bijvoorbeeld 
gebruikt tijdens een wandeling. Er 
kan een route in geladen worden 
en vervolgens kan het apparaat 
gebruikt worden om die route te 
volgen. Ook kunnen er bepaalde 
punten in geladen worden, 
bijvoorbeeld een theehuis en in de 
autonavigatie zelfs de locaties van 
flitspalen. 
  
Het apparaat is echter slechts 
de ontvanger; het gehele 
systeem bestaat uit meerdere 
componenten: 

 de satellieten, welke signalen •	
uitzenden die de ontvangers 
gebruiken om posities te 
bepalen; 
 de controle stations, die de •	
signalen controleren en waar 
nodig corrigeren; 
 de signaalontvangers en •	
–gebruikers (de handheld, 
autonavigatie of de 
professionele apparaten). 

GPS wordt vaak gebruikt als 
verzamelnaam hoewel er meerdere 
systemen zijn. 

GPS is het Amerikaanse systeem, 
Glonass het Russische, Galileo het 
Europese en Compass het Chinese 
systeem.  (Afbeelding 5) 

 

Positiebepaling 
Het recreatieve GPS apparaat 
beschikt over een aantal 
basisfuncties. We noemen hier 
kort de drie belangrijkste met 
betrekking tot het onderwerp 
positiebepaling. Een waypoint is 
een locatie waarvan de unieke 
positie eenduidig is vastgelegd 
middels een coördinatensysteem; 
met coördinaten. In plaats van de 
term waypoint wordt soms ook 
wel»Landmark»gebruikt (vooral bij 
het merk Magellan). 
Een route wordt gevormd 
door waypoints in een bepaalde 
volgorde. De waypoints 
worden zodra ze verwerkt zijn 
in een route ook wel»route 
waypoints»genoemd. Routes 
worden vooral interessant indien er 
op genavigeerd moet gaan worden 
(eerst naar waypoint 1, dan naar 
waypoint 5, dan naar waypoint 3 
etc.). 
Een track bestaat uit door 
het GPS apparaat vastgelegde 
waypoints die chronologisch 
worden verbonden door een lijn. 
Het apparaat kan ingesteld worden 
zodat het regelmatig een waypoint 
vastlegt. Die regelmaat kan bepaald 
worden door een tijdsinterval 
(iedere 5 minuten een waypoint 

opnemen) of een afstand (om de 
tien meter). Het verschil tussen 
een route en een track is, dat een 
track een echt afgelegde weg is, 
bijvoorbeeld het uitwerken van een 
zweetspoor tijdens de nazoek van 
een aangereden stuk grofwild.
Een route kan van tevoren worden 
ingesteld met bekende of zelf 
ingevoerde waypoints. 

Inzet voor het terreinbeheer
In het volgende artikel wordt 
beschreven hoe GIS en GPS 
gecombineerd kunnen worden, 
zodat beide systemen praktisch 
ingezet kunnen worden voor de 
bos-/landgoed-/natuurbeheerder. 
Eveneens zullen we het dan hebben 
over de nauwkeurigheid en wijze 
van positiebepaling met GPS: we 
zullen dan ook de coördinaten en 
coördinatensystemen behandelen. 

Ing. Liedeke Reitsma

  

Mevrouw Reitsma is werkzaam 
bij Borgman Beheer Advies B.V. 
Neem ook eens een kijkje op 
www.borgmanbeheer.nl.
Voor meer informatie kunt u 
mailcontact opnemen:  
liedeke@borgmanbeheer.nl. 
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De veldversie Gedragscode 
natuurbeheer nu te bestellen
 
 
Zomer 2009 heeft de minister van LNV de Gedragscode natuurbeheer goedgekeurd.
Deze code is opgesteld door het Bosschap met medewerking van SBB, NM, de Landschappen en de 
Federatie PG.
Voor alle duidelijkheid ; de Gedragscode is geen wetgeving, maar is een op de wet gebaseerd hulpmiddel 
waarmee beheerders van natuur reguliere werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder in strijd te handelen 
met de Flora- en faunawet.
De Gedragscode bestaat uit drie delen ; nl. de achtergronden met een toelichting daarop, de kern van 
de code (te nemen maatregelen + natuurkalenders) en de bijlagen met achtergrondinformatie.

℘
De veldversie van de Gedragscode Natuurbeheer (GCN) is nu beschikbaar.
De kern van de GCN is in dit boekje op de rij gezet en het kan makkelijk mee naar buiten genomen worden.

Iedere bos- en natuureigenaar, geregistreerd bij het Bosschap, kan op aanvraag een exemplaar van de 
veldversie gratis toegestuurd krijgen.
Wilt u meer exemplaren, dan kan dat natuurlijk ook, maar dan betaalt u de druk- en verzendkosten (€ 7,50 
per stuk).
U kunt dit aanvragen via internet: algemeen@bosschap.nl of telefonisch: 030 6930130.
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Ziekte van Lyme is 
beroepsziekte

Met de uitspraak op 29 oktober jl. door de Centrale Raad van Beroep is na een lange rechtsgang oud- 
wachtmeester 1ste klasse van het Korps rijkspolitie Riemslag volledig in het gelijk gesteld. De ziekte van Lyme is 
onomwonden een beroepsziekte !
Ruim 9 maanden na een voor hem positieve uitspraak door de rechtbank Middelburg opnieuw een forse 
afwijzing van de tegenargumenten van werkgever Korpsbeheerder politieregio Zeeland. Informatie is te vinden 
via uitspraaknummer 09 / 1118 AW C.R.v.B.

Deze uitspraak is voor onze lezer / groene BOA van groot belang.
En een enorme stimulans om in goede samenspraak met de eigen werkgever na te gaan hoe deze ellendige 
ziekte PREVENTIEF te voorkomen is. 

Proficiat voor Riemslag en zijn familie die met grote inzet, kosten en veel geduld deze uitspraak hebben weten te 
realiseren. 

Eindredactie

5.5. Gezien het vorenstaande is naar het oordeel van de Raad aannemelijk dat de ziekte van Lyme waaraan 
betrokken lijdt, is ontstaan door een beet van een teek waarmee betrokkene tijdens zijn werkzaamheden bij de 
politie is aanraking is gekomen. Gesproken moet dus worden van een ziekte welke in overwegende mate haar 
oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of de bijzondere omstandig-
heden waaronder deze moesten worden verricht. Nu schuld of onvoorzichtigheid aan de zijde van betrokkene 
niet is gesteld, moet met de rechtbank worden vastgesteld dat betrokkene lijdt aan een beroepsziekte in de zin 
van het Bbp.

GEZOCHT
 
Rustige en ervaren jager (40 akten) 
met apporteur zoekt op basis van 
grondgebruikersverklaringen en tegen betaling 
*  het jaarrond
 
DUIVENBESTRIJDING
 
in de provincies N- Brabant, Gelderland of 
Overijssel.
Voldoende tijd en kennis om duivenschade tot 
een minimum te beperken.
 
*   Ipv. betaling kunnen ook dagen kleinwildjacht in U.K. 

aangeboden worden.

 

Serieuze reacties svp via adres 
Redactie vakblad NVvN
Postbus 95,  6860  AB  OOSTERBEEK
Onder kenmerk GEZOCHT
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Het secretariaat van de NVvN is weer bezet
Ik wil mij even voorstellen aan de leden en donateurs van de NVvN en 
alle andere lezers/lezeressen van de Jachtopzichter. 
Mijn naam is Marjo van der Sluijs, 55 jaar geleden geboren in het 
Brabantse stadje Megen. Na allerlei omzwervingen woon ik nu 3 jaren 
met veel plezier in Ens, de gemeente Noordoostpolder. Tot 4 jaren 
geleden was ik werkzaam als burgermedewerkster bij het Ministerie 
van Defensie. In 1976 ben ik begonnen als sociaal ambtenaar en later als 
bedrijfsmaatschappelijk werkster bij de Militair Sociale Dienst. 

Mijn werkterrein lag gedurende die jaren op 
meerdere kazernes in Nederland en Duitsland. 
Na de voltooiing van mijn opleiding personeelszaken 
was ik ondermeer werkzaam als hoofd 
Personeelszaken bij de sectie Personeel van de 
Luchtmobile Brigade in Schaarsbergen en het 
Opleiding- en Trainingscentrum Manoeuvre in 
Amersfoort. 
Door reorganisaties en de centralisatie van de 
personeelsdiensten werden een groot aantal 
personeelsfuncties overbodig waaronder ook mijn 
functie. In 2006 heb ik de keuze gemaakt om een 
eigen bedrijfje te beginnen en hierbij de steun van 
Defensie gekregen. 
Nu maak ik aparte en unieke cadeautjes voor speciale 
gelegenheden, graveer glas, beschilder textiel, 
knutsel met papier én combineer die technieken 
allemaal met elkaar in mijn atelier; het prutsschuurtje. 
Naast mijn eigen bedrijfje doe ik vrijwilligerswerk 
bij het ‘Waterschap Zuiderzeeland’ in de provincie 
Flevoland. 
Samen met mijn partner geef ik ca. 2 ochtenden 
in de maand waterles aan de groepen 7 van de 
basisscholen in onze provincie. Doel is de kinderen 
al op jonge leeftijd bewust te maken van het feit dat 
schoon water geen vanzelfsprekende zaak is. 

Verder doe ik vrijwilligerswerk bij de 
Thuisadministratie van Humanitas Afdeling 
Noordoostpolder. We helpen mensen, die hun 
administratie niet op orde hebben en daardoor 
vaak in de financiële problemen komen. Ook doe ik 
de ledenadministratie van de VVGJ (de Veteranen 
Vereniging van de Garde Grenadiers en Jagers). Het 
gaat hierbij om het onderhouden van contact met 
zowel de ‘oude’ veteranen uit o.a. Korea, Indië als ook 
de ‘jonge’ veteranen uit o.a. Libanon, Bosnië, Kosovo, 
Irak en Afghanistan. Hierdoor houd ik nog steeds 
contact met Defensie. Mijn hobby’s; wandelen, 
motorrijden, golfen, zeilen en eropuit met de caravan. 
Kortom; een rijk gevuld leven!
Sinds half september doe ik dus het secretariaat 
van uw vereniging. In de eerste weken was er 
onverwacht veel werk weg te werken. Maar dat 
komt allemaal op zijn pootjes terecht. Ik hoop op 
een prettige samenwerking met U als NVvN-lid, 
-donateur of -belangstellende. 
En dan sluit ik graag af met mijn motto: 

Ben’k wat vergeten? Laat het me weten! Masls! 
(Spreek uit als mazzels en dat staat voor; MArjo 
van der SLuijS!)

Onderzoek naar problemen met C2000

Experts onderzoeken in opdracht van minister Ter Horst de techniek en het gebruik van C2000.  
Dit is het mobiele communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulances en marechaussee. 
Dat schrijft minister Ter Horst (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

Don Berghuijs, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, wordt voorzitter van de 
groep experts. De experts kijken naar de capaciteit van de masten en het netwerk en naar de regels 
voor het gebruik van het communicatiesysteem C2000.

Aanleiding voor het onderzoek zijn problemen met C2000 in 2009 tijdens het vliegtuigongeluk bij 
Schiphol in februari, Koninginnedag in Apeldoorn en de rellen op het strand bij Hoek van Holland in 
augustus.

De experts kijken ook hoe C2000 functioneert tijdens andere grote evenementen en in het dagelijks 
gebruik.
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Op pad met...Rolf Meijer 

Nautische BOA bij Recreatie Midden Nederland
Deze keer niet met een dienstauto, op de fiets of te voet het veld in.
Typisch voor ons waterlandje nu eens op pad met een groene BOA 
die zich verplaatst in zijn bewakingsgebied met een heuse motorboot.  
Handhaving op grote waterplassen en recreatieterreinen met zomers heel 
veel bezoekers. Kennismaking dus met een groen / blauwe BOA !

Rolf is BOA-toezichthouder [Flora- 
en faunabeheerder] bij Recreatie 
Midden Nederland [RMN] en wel 
speciaal voor de Vinkeveense 
plassen.
Recreatie Midden Nederland 
is een samenwerking van vier 
recreatieschappen, te weten 
Stichtse Groenlanden, Vinkeveense 
plassen, Plassenschap Loosdrecht 
en omstreken en Utrechtse 
Heuvelrug, Vallei en Kromme 
Rijngebied. RMN beheert en 
onderhoudt 40 recreatieterreinen, 
2 recreatiecentra, 4 sluizen, een 
passantenhaven en een educatief 
centrum. De totale oppervlakte 
bedraagt 665 ha.
Bij RMN weken ongeveer 60 
mensen waarvan bijna de helft 
“buiten” werkzaam is.
 
Nautische BOA
Het werkgebied van Rolf omvat 
de Vinkeveense Plassen met zijn 
eilanden [17 km2 vaarwegbeheer], 
legakkergebieden, RMN- 
recreatieterreinen en 
wandel-/fietsroutes in het 
veenweidengebied.
Zijn kerntaak is handhaving 
en toezicht op de [eiland] 

verordeningen van Recreatie 
Midden-Nederland. Naast Flora- 
en faunabeheerder is Rolf ook 
een nautische BOA. Dat betekent 
toezicht en handhaving van het 
binnenvaartpolitiereglement op de 
Vinkeveense Plassen.  
 
In het noordoosten van de 
Vinkeveense plassen [bekend als 
de Noordplas] ligt een ring van 12 
recreatie-eilanden, met strandjes, 
speelweiden, aanlegsteigers 
en op sommige eilandjes 
toiletvoorzieningen en horeca. De 
eilanden zijn eigendom van het 
recreatieschap.
 
Veiligheid
•	 Tijdens	het	rondvaren	in	zijn	
werkgebied had ik alle tijd om 
Rolf te vragen hoe we zijn functie 
moeten zien. 
“Je kunt mij zien als een groene 
waterwijkagent. Ik ben in de 
zomerperiode bezig om een veilig 
en gezellig recreatief leefklimaat 
te behouden op en rondom de 
Vinkeveense Plassen”.
 
•	 Welke	overtredingen	komen	er	
op de plassen vooral voor ? 
“Veelvuldige overtredingen in 
de zomerperiode betreffen het 

waterverkeer. Er wordt te snel 
gevaren op de Vinkeveense 
Plassen. Maximum is 9km/u en 
na zonsondergang slechts 6km/u. 
Ook treed ik op m.b.t. de veiligheid, 
bijvoorbeeld het niet gebruiken van 
een dodemanskoord of het niet 
aanwezig zijn van zwemvesten/
brandblusser aan boord van 
een snelle motorboot. Het varen 
zonder in het bezit te zijn van een 
vaarbewijs in een snelle motorboot 
komt regelmatig voor. De boete 
voor een dergelijke overtreding is 
zeer hoog, nl € 360,-”.
 
•	 Maak	je	veel	pv’s	per	jaar	op?
“Per jaar worden er rond de 250 
pv’s opgemaakt. In de periode 
van 1 mei tot 1 september wordt 
er gezamenlijk gevaren met de 
politie regio Utrecht. Dit houdt in 
dat op elke boot 1 agent en 1 BOA 
aanwezig is. Deze werkwijze is 
beide partijen de laatste twee  jaar 
goed bevallen”. 
 
300.000 bezoekers
Op deze grauwe middag hebben 
wij een paar uur rondgevaren op 
de plassen.
Aangezien het deze middag zeer 
rustig was, is afgesproken dat 
ik midden volgend jaar tijdens 
topdagen  nog eens terugkom, 
want er zijn in totaal ongeveer 
300.000 bezoekers in het 
zomerseizoen!
Deze vervolgaflevering van 
“Op pad met ......” zal dan 
ook gewijd zijn aan meer 
achtergrondinformatie over Rolf en 
zijn werk.
 
 
Tekst en foto’s: Jaap van de Waerdt
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Op pad met...Rolf Meijer 
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OPROEP
 
Wie van onze lezers kent uit de praktijk dit 
verschijnsel ?
Een ree (geitkalf van 12 kg) waarbij uit de 
neusgaten heel veel slijm of snot komt.
Wildfotograaf Van Limpt zag het ree, maakte een 
foto en gaf die aan mijn collega- jachtopzichter 
Kees van de Boer.
Het ree is met een gecertificeerde zweethond 
nagezocht, dood gevonden en voor onderzoek 
opgestuurd.  Ik kom hier in het maartnummer op 
terug.

Ik ben benieuwd of een collega- jachtopzichter 
dit al eens heeft aangetroffen in zijn veld.
 
Cees van Geel     

Foto: Cees van Limpt                                                                           
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Serie: 
Verboden middelen

Misschien kwam het door de tijd 
van het jaar. Of door de gezellige 
jachtdagen en de komende 
feestdagen, maar mijn gedachten 
gingen nog eens terug naar 
de tijd toen ik begon als jong 
jachtopzichter.
Terug naar Vuren, gelegen in 
het Gelderse Rivierengebied. 
Uitgestrekte polders, veel natuur, 
sloten, grienden, riet en onland, dus 
ook veel wild. 
En waar wild is, zijn stropers !
 
Het is alweer zo’n 32 jaar 
geleden dat ik werd gebeld 
door “opper Keesje” oftewel de 
opperwachtmeester van het Korps 
rijkspolitie Kees Brinkman met de 
standplaats Haaften.
Hij was de leider van onze groep 
onbezoldigd ambtenaren RP / 
jachtopzichters, maar vooral ook 
verknocht aan het échte veldwerk. 
Een baas dus die niet bij de kachel 
bleef zitten !
Het was voor ons werk een mooie 
avond. Veel wind, natte sneeuw, 
hagel en de verwachting was dat 
het kouder zou worden. Na de 
gebruikelijke koffie en koek bij mij 
thuis werd de thermo gevuld met 
bouillon en gingen we omstreeks 
22.30 uur op pad.
Manschappen en materiaal in de 
Volvo- stationcar, de diensthond 
achterin en regelrecht naar de 
“Vijfhoeven”, een plek waar je in 
de winter heel ver de polder in 
kon kijken en niet van achteren 
overlopen kon worden. 
 
Adrenaline
Na plusminus anderhalf uur 
meende ik dat we rechts van fort 
Asperen licht in het veld zagen, 
maar dat was blijkbaar een 
“blijmakertje”. Het begon licht 
te sneeuwen. Opeens wéér een 
lichtflits, maar nu achter het fort. 
Wat begint het jachtopzichtersbloed 
dan te stromen ! Maar we besloten 
op deze post te blijven observeren, 
omdat de ervaring en veldkennis 
leerde dat stropers vaak in deze 

richting trokken met de lamp.
 
Iedereen die gepost heeft, weet dat 
het wachten dan altijd heel lang 
duurt. Té lang, want je wilt erop af 
en actie ondernemen. 
Maar ons geduld werd beloond. 
Na twintig minuten kwam een 
auto stapvoets in onze richting en 
met de pit uit het raam en….. we 
hadden al horen schieten met de 
kleinkaliberbuks!
 
We hadden afgesproken dat de 
opper een stopteken zou geven en ik 
verderop de Volvo ervoor zou zetten 
als ze zouden “doorkomen” en dat 
verwachtten we zeker. En natuurlijk 
scherp opletten of er niet snel iets 
uit de auto gegooid zou worden. 
Want de polderweg was smal en de 
sloten erlangs diep……….
 
Bingo
Alles lukte die avond ; op het juiste 
moment een stopteken, gas erop 
bij de natuurliefhebbers, maar óók 
bij mij. Dus drie mogelijkheden 
voor de mannen ; vol tegen mij aan, 
de wetering in of gewoon netjes 
stoppen. Dat laatste deden ze, al 
was het wel straf op de rem. 
Toen voor de nachtbrakers alle 
stof was opgetrokken, stond opper 
Kees bij het ene portier en ik bij het 
andere en was de zaak gauw rond. 
Bekenden uit Tiel, de bijrijder had de 
lamp nog vast, de buks lag tussen 
de stoelen en uit een jaszak kwam 
nog de nodige munitie. 
Soms loopt zo’n actie voor geen 
meter en mislukt alles, maar nú liep 
ons plan als een trein.
 
Muisstil
Klaar voor het laatste deel van de 
voorstelling ; een van de stropers 
met mij mee en de opper met zijn 
vriend in het kwaad ook richting van 
het bureau in Haaften, ongeveer 
20 km verderop. Stond voor het 
instappen mijn lifter irritant te 
lachten “kijk nou eens naar die 
stomme Volvo van jou. Jouw hond 
is door het hondenrek gebroken 

en nou zit ie op de achterbank”. 
Mijn hond had blijkbaar goed de 
pest erin dat ie niet in actie had 
mogen komen en stond inderdaad 
fanatiek te blaffen achter de ruit.  
Dat stomme lachen ging overigens 
onmiddellijk over toen ik het 
achterportier open deed en hem zei 
dat ie naast mijn assistent moest 
gaan zitten.
Pas toen de diensthond weer 
veilig achterin zat, stapte de held 
voorzichtig in en zat de hele weg 
richting Haaften muisstil achterin. 
 
Dat was een prachtige vangst zo 
kort voor de Kerst.
Mooi om daar na ruim dertig jaar 
nog eens aan terug te denken.
Want voor dit soort acties doen we 
het toch allemaal ?
 
Ik wens mijn lezers en hun 
gezinnen veel gezondheid en een 
voorspoedig 2010 !
 
Cees van Geel 
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Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) gaat maatregelen nemen om 
de verspreiding van uitheemse eekhoornsoorten in 
Nederland te voorkomen. 

Er komt onder andere een handel- en bezitverbod 
voor drie uitheemse eekhoornsoorten. Het gaat 
om de grijze eekhoorn, de Pallas’ eekhoorn en de 
Amerikaanse voseekhoorn. De soorten vormen een 
bedreiging voor de inheemse rode eekhoorn als ze 
zich in het wild verspreiden.

Aanleiding voor de maatregelen is een risco-
analyse die de Zoogdiervereniging VZZ heeft 
uitgevoerd in opdracht van het Team Invasieve 
Exoten van het ministerie van LNV. De VZZ heeft 
38 uitheemse eekhoornsoorten geanalyseerd die 
in Nederland in de huisdierhandel verkrijgbaar 
zijn. De praktijk laat zien dat niet te voorkomen is 
dat deze dieren soms ontsnappen waarmee er een 
reële kans is dat ze zich in Nederland vestigen en 
verspreiden. 

In de analyse is vooral gekeken naar het risico 
van de uitheemse eekhoornsoorten voor het 
voortbestaan van de rode Eekhoorn die van nature 
in Nederland voorkomt. Uit het onderzoek is 
gebleken dat van de 38 soorten er 28 soorten niet 
of slechts heel beperkt risicovol zijn. Dit komt vooral 
omdat er in Nederland geen geschikte leefgebieden 
zijn en het Nederlandse klimaat ongeschikt is.

De Siberische grondeekhoorn, Chinese 
boomeekhoorn, Japanse eekhoorn, Amerikaanse 
rode eekhoorn en Kaukasus eekhoorn vormen 
een matig ecologisch risico. Er komt gerichte 
voorlichting aan hobbyhouders om verspreiding 
van deze soorten te voorkomen.

Voor de grijze eekhoorn, de Pallas’ eekhoorn 
en de Amerikaanse voseekhoorn zijn extra 
preventieve maatregelen nodig omdat het risico 
van grootschalige verdringing van de inheemse 
rode eekhoorn groot is als deze soorten in 
het wild terecht komen. De grijze eekhoorn en 
Pallas’ eekhoorn kunnen daarnaast voor de 
mens schadelijke ziektes overbrengen en schade 
veroorzaken aan bomen. De Pallas’ eekhoorn staat 
er om bekend vraatschade toe te brengen aan 
huizen en bekabeling.

De meest risicovolle uitheemse eekhoornsoort is 
de grijze eekhoorn. In Groot-Brittannië heeft deze 
soort zich breed gevestigd en de inheemse rode 
eekhoorn massaal verdrongen. De populatie rode 
eekhoorns is op veel plekken uitgestorven. Op dit 
moment zijn er in Groot-Brittannië naar schatting 
meer dan 2,5 miljoen grijze eekhoorns en nog maar 
140.000 rode eekhoorns. Het houden, vervoeren en/

of verhandelen van de grijze eekhoorn is bij wet 
inmiddels verboden in onder andere België, Groot-
Brittannië, Australië en Japan.

Op grond van de Flora- en faunawet heeft de 
minister de bevoegdheid om de handel en het 
in bezit hebben van bepaalde diersoorten te 
verbieden als zij een gevaar kunnen vormen voor 
het voortbestaan van beschermde inheemse 
diersoorten. Het zal enige tijd duren voordat het 
verbod in Nederland van kracht wordt. Het verbod 
moet bij Algemene maatregel van bestuur geregeld 
worden. Omdat het hier om een handelsbeperking 
gaat, moet het voornemen voor de aanwijzing ook 
genotificeerd worden aan de Europese Commissie 
en het secretariaat van de World Trade Organization 
(WTO).

Op het moment dat de verboden in werking treden, 
zullen deze ook gelden voor de hobbydierhouders 
die nu in het bezit zijn van de eekhoorns van de 
betreffende soorten. Het ministerie zal in overleg 
treden met deze hobbyhouders en gezamenlijk 
met hen een werkbare en diervriendelijke regeling 
uitwerken. Te denken valt aan sterilisatie van de 
eekhoorns.

Bron: ministerie LNV

Drie uitheemse eekhoornsoorten in Nederland verboden
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