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Voorwoordvan de voorzitter
Beste toezichthouder in ons buitengebied,

 Op 28 juni jl. hadden wij weer onze Algemene Ledenvergadering. 

In onze vorige “ Jachtopzichter “ schreef ik over het jaarlijkse hoogtepunt 

in het bestaan van onze vereniging. Ik sprak ook de hoop uit dat er weer 

velen van ons present zouden zijn in “de Koperen Kop” in ons Nationaal Park 

De Hoge Veluwe. Wij waren blij dat er dit jaar weer velen van U waren; 

hulde! Dank ook aan de directie van de Hoge Veluwe voor de toegang in het 

prachtige park en de ondervonden gastvrijheid. 

Opleiding
Uw bestuur leeft vrij intensief naar 
een Algemene Vergadering toe en 
probeert de dag zó te organiseren, 
dat er naast de formele besluiten 
die U moet nemen, óók inhoudelijk 
een op uw wensen afgestemd 
programma wordt ontwikkeld. 
Dit jaar ging het er vooral om U te 
vertellen, wat wij sinds de vorige 
ALV gedaan hebben met uw kritiek 
op het voorgenomen rijksbeleid 
met betrekking tot uw opleiding en 
het “bijspijkerprogramma”.
Natuurlijk was er in het voortraject 
door onze “vooruitgeschoven 
posten” (Ben Tamminga, Jan 
Otter en Hans van Engelsdorp 
Gastelaars; veel dank voor hun 
inspanningen) in uw belang in Den 
Haag al veel gedaan.

Natuurlijk bespeurde ik op 
de gezichten van sommige 
aanwezigen wat verbazing en 
teleurstelling over het wel zeer 
voorzichtige en genuanceerde 
verhaal van mr Timmermans van 
Justitie.
Ik wil u via dit Voorwoord graag 
geruststellen. Het uiterst plezierige 
gesprek tijdens de lunchpauze van 
leden van uw Bestuur met hem en 
zijn collega mr G.A. Biezeveld van 
het Functioneel Parket, gaf aan dat 
men zeker achter onze zaak staat!

Het is voor ons heel duidelijk dat 
men in “Den Haag” niet meer 
zonder ons, maar in toenemende 
mate mét ons wil meedenken over 
het maatwerk in uw opleidingen. 
En dat stellen wij uiteraard 
bijzonder op prijs!
In een bijdrage van Ben Tamminga 
op pagina 8 in dit vakblad krijgt U 
meer informatie over de actuele 
stand van zaken.
Afscheid
Op de Algemene Ledenvergadering 
namen wij ook afscheid van 
een paar bestuursleden en zeer 
opvallend was, dat toen wij 
meldden dat ons Hoofdbestuurslid 

Harm Krale uit Overijssel zou 
stoppen met zijn activiteiten er 
een grote vraag ontstond, waarom 
er geen voorstel was gedaan om 
hem extra te bedanken voor zijn 
grote inzet voor onze vereniging 
gedurende een groot aantal jaren.
Wij hebben tijdens de Algemene 
Ledenvergadering toegezegd aan 
de bijzondere bijdragen van de heer 
Krale aan onze vereniging aandacht 
te zullen besteden in een komende 
Hoofdbestuursvergadering en 
bovendien de ruimte gevraagd  
Harm daarvoor ook in passende 
vorm hulde te brengen.
Ik denk dat ik in de lijn van de 
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aanwezigen spreek, als ik zeg dat iedereen vindt dat 
hij een zeer verdienstelijk lid van onze vereniging is 
geweest.

Buitenland 
Voorts heeft U wellicht op andere plekken gelezen, dat 
ik ook in Brussel rondkijk, teneinde te bezien, hoe ons 
werk internationaal ligt.
Ik was bij FACE (zie “de Nederlande Jager” nr. 15) en ik 
had ook een gesprek op de Nederlandse ambassade in 
Brussel met de heren Von Chrismar en Wegen,  om te 
bespreken hoe het in de Beneluxlanden gesteld is met 
het toezicht in het landelijk gebied.
Steeds weer worden wij geconfronteerd met klachten 
over toezicht en de handhaving in het buitengebied, 
met alle nare gevolgen vandien.
In mijn gesprekken met steeds meer mensen die 
daarover met ons willen denken, word ik gesterkt in 
de wens om een beter georganiseerd netwerk van 
handhaving in het landelijk gebied. Wij gaan door met 
ons pleidooi.
Ik neem mij voor in uw belang en in het belang van 
toezicht en handhaving in ons buitengebied óók te 
kijken hoe het in andere landen is georganiseerd.

De Secretaris- generaal van FACE, de heer Dr. Y. 
Lecocq, verwees mij daartoe ook naar uw Duitse 
collega’s. Wij zullen e.e.a. onderzoeken.

Het vergaderseizoen begint weer en ik weet zeker, dat 
allen die door U zijn gekozen in het belang van uw 
vereniging werk te verzetten, dat met grote inzet willen 
doen.

Vriendelijke groet,
 
Uw voorzitter,

Herman Kemperman
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Sfeerverslag Algemene 

Vergadering 2008
 

Bestuur en leden van de NVvN kunnen terugzien op een vlot verlopen Algemene ledenvergadering 2008.

Ook nu weer trokken uit alle delen van het land leden richting Nationaal Park de Hoge Veluwe om elkaar op 

zaterdag 28 juni jl. in de Koperen Kop te ontmoeten en de nodige tijd te besteden aan bestuurlijke zaken.

De opkomst was goed te noemen. Wellicht door alle extra moeite van ondermeer een veel vroeger gedrukt 

juninummer van ons vakblad “de Jachtopzichter”. Voorzitter Kemperman gaf alle ruimte en tijd om in een 

ontspannen en goede sfeer de agenda af te handelen, maar kon daarbij een vlot tempo aanhouden. Zijn thema 

bleef onveranderd “Wij zijn als groene BOA’s de noodzakelijke ogen en oren in ons mooie buitengebied. Wij 

zorgen voor veiligheid en behoud van natuurwaarden. Overheid, geef ons de middelen en mogelijkheden ! “

Even bijpraten
Tussen de middag was er door het vlotte verloop van de bijeenkomst dus alle tijd om “eens even bij te praten”. 
Veel leden zien elkaar namelijk maar één keer per jaar en dat is op de Hoge Veluwe en tijdens onze Algemene 
Ledenvergadering. Er is dan buiten in het zonnetje stof te over om het beroep, de eigen dienst, het BOA- examen 
of ontwikkelingen binnen de eigen NVvN- afdeling uitvoerig onder de loep te nemen.

Na de lunchpauze werden als gastsprekers verwelkomd mr Timmermans van de Afdeling Rechtspleging van het 
ministerie van Justitie en mevrouw Van Aberson van Natuurmonumenten.
Terwijl Justitie zo te horen nog steeds erg behoedzaam blijft manouvreren als het om de groene BOA’s gaat, viel 
het de aanwezigen op dat bij genoemde grote natuurbeschermingsorganisatie meer aandacht en begrip komt 
voor hun toezichthouders die de zware opdracht hebben al dat moois te beschermen.

Eindredactie

FOTO’S: JAAP VAN DE WAERDT
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Actuelebestuurszaken
Vakantietijd…een rustige tijd, maar toch lopen 
diverse zaken gewoon door. Vragen van leden, WBE’s 
enzovoort druppelen toch door. Toch ligt een aantal 
ontwikkelingen een beetje stil, niet in de laatste plaats 
vanwege tijd die we de afgelopen twee maanden in het 
overleg en de uitwerking van de nieuwe opleidingen 
gestoken hebben. In de bijdrage van Ben Tamminga 
kunnen jullie de laatste ontwikkelingen lezen. 
In ieder geval is de afgelopen maanden wel duidelijk 
geworden dat de BOA in Nederland niet meer weg 
te denken is. De taken van de BOA worden steeds 
omvangrijker en ook de groene BOA heeft daarin een 
belangrijke plaats. De portefeuillehouder milieu van de 
Raad van Hoofdcommissarissen, Bert Wijbenga gaf 
recentelijk in het blad “Politie dier en milieu” aan dat 
de handhaving van groene wetten belangrijk is en dat 
de samenwerking met groene BOA’s beter moet en 
kan. 
Zij zijn de ogen en oren in het veld. 

Kenniscentrum
De groene BOA staat weer op de kaart! Dit vergt 
dus meer van ons als jachtopzichters, duinwachters 
enzovoort dan ooit te voren. Maar ook van de 
vereniging mag de buitenwereld wat verwachten. In 
een eerder schrijven heb ik al eens aangegeven dat 
de vereniging, website en vakblad steeds belangrijker 
worden. Als kenniscentrum van groene handhaving 
in het veld, als belangenvertegenwoordiger voor 
onze leden en daarnaast zijn we ook nog steeds 
een vereniging van groene BOA’s. Een vereniging 
die ook belangrijk is voor onderlinge contacten, de 
jachtopzichtersdagen, contacten met donateurs 
enzovoort. Afdelingsbesturen hebben hierin een 
belangrijke rol maar we krijgen ook geluiden uit de 
afdelingen dat het vaak moeilijk is om bestuursfuncties 
vervult te krijgen. We blijven een vereniging die moet 
draaien op vrijwilligers, dus denkt u eens na wat u voor 
de vereniging kunt betekenen.

Verlengingsverzoeken
Momenteel komen er veel vragen bij het secretariaat 
binnen die vaak op afdelingsniveau beter in 
behandeling genomen kunnen worden. Zo zijn er 
recent nog een aantal aanvragen voor een verlenging 
van de BOA-status van leden afgewezen. Vaak blijkt 
dat de direct-toezichthouder (korpschef) een negatief 
advies aan het ministerie heeft afgegeven. 

De korpschef laat zich hierin adviseren door de BOA-
coördinator en dan blijkt dat juist goede contacten met 
die coördinator zeer belangrijk zijn. 
De afdelingsbesturen kunnen hierin een belangrijke 
rol spelen. Naar aanleiding van de afgewezen 
verlengingsverzoeken hebben we verschillende 
malen advies gegeven voor de onderbouwing van de 
aanvraag. Op verzoek van het DB heeft een terzake 
kundig lid recent nog ondersteuning gegeven aan 
een WBE bij een hoorzitting over een bezwaar tegen 
de afwijzing van een BOA-verlenging van een van 
onze leden. Naar aanleiding van deze afwijzingen 
wil ik graag wel aan de leden meegeven dat bij een 
verlengingsaanvraag (en ook bij nieuwe aanvragen) 
het zogenaamde “noodzaakcriterium” duidelijk 
omschreven moet worden. Concreet; je moet dus 
aangeven wat je de afgelopen 5 jaar met je aanstelling 
hebt gedaan. Dit hoeft niet te betekenen dat je veel 
bonnen moet scoren, maar wél dat je gebruik maakt 
van je bevoegdheden en dus met enige regelmaat 
ook een proces- verbaal opmaakt. Registratie van 
datgene wat je doet is hierbij echt noodzakelijk, dus 
een dagrapport opmaken en zorgen dat je BOA-
coördinator hier regelmatig een afschrift van krijgt. 
Alleen dan kun je aantonen dat je de BOA-aanstelling 
gebruikt en dus voor een goede taakvervulling nodig 
hebt. Het verkrijgen van een BOA-aanstelling is niet 
vrijblijvend.
Behalve vragen over de verlengingen en nieuwe 
aanvragen hebben we ook diverse vragen 
binnengekregen over de herkenbaarheid van de BOA 
en het gebruik van logo’s van de vereniging. Voor alle 
duidelijkheid, er is geen landelijk erkend uniform meer. 

Herkenbaar logo
Ook het uniform in de huisstijl van onze vereniging, 
compleet met het logo, heeft geen officiële status. Het 
enige erkende en herkenbare logo voor de BOA is het 
nieuwe logo. Zoals bekend, inmiddels verplicht om op 
het uniform te dragen in combinatie met de legitimatie. 
Inmiddels zijn er ook diverse andere uitvoeringen 
verkrijgbaar, zoals autostickers. Deze uitvoeringen zijn 
wel aan regels gebonden, dus bestel deze alleen bij 
bedrijven die conform de richtlijn van het ministerie de 
stickers produceren.

Jan Otter,
Algemeen secretaris NVvN



Geslaagde familiedag
afdeling Utrecht - ’t Gooi

Vrijdag 20 juni hield de afdeling Utrecht – ’t Gooi haar jaarlijkse familiedag 
op het fraaie landgoed Maarsbergen van de familie Petter.
In het verleden werden op dit landgoed ook de jaarlijkse schietwedstrijd 
gehouden, maar door de gewijzigde wetgeving is dit helaas niet meer 
mogelijk. Reden waarom de afdeling het nu zoekt in o.a. “oude” spelen.
Dit jaar stonden buksschieten, boogschieten en hooivorkdarten op 
het programma dat meetelde voor de wedstrijd. Verder kon men 
klootschieten en jeu de boulen.

Winnaars zijn geworden:
dames: Paula Houtveen met 99 punten
heren:  Theo van der Horst met 114 punten
jeugd:  Bente Roffel met 99 punten.

Evenals de nummers twee en drie ontvingen zij een fraaie prijs. 
Anita Pater ontving een fraaie prijs omdat zij bij het buksschieten dames 
de hoogste score behaalde, nl. 41 van de maximaal te behalen 50 punten.
Afsluitend was er een geslaagde BBQ en een verloting met veel fraaie 
prijzen welke door de deelnemers en sponsoren bijeen waren gebracht.
Het bestuur kan weer terugzien op een geslaagd evenement.

TEKST EN FOTO’S: JAAP VAN DE WAERDT
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Succesvol 
en droog 
Landelijk 
Kampioenschap
“ Op regen voor achten, kun je wachten “
Met dit gezegde in ons achterhoofd stapten 
wij op 2 september ’s morgens vroeg in 
de auto om op weg te gaan naar de banen 
van KSV de Betuwe te Ommeren, waar het 
jaarlijkse kampioenschap van de NVvN werd 
verschoten. Na afloop konden wij gelukkig 
zeggen dat dit gezegde nog steeds klopt. Op 
een paar spatjes na bleef het de gehele dag 
droog. Uitgezonderd Zeeland en Noord-Holland 
waren alle afdelingen vertegenwoordigd op dit 
kampioenschap. 
Na de openingswoorden van Theo van der 
Horst kon rond tien uur een aanvang worden 
gemaakt met de wedstrijd. In tegenstelling tot 
andere jaren lagen de resultaten in de “top” 
dichter bij elkaar hoewel er altijd uitzonderingen 
zijn die de regel bevestigen. 

Na de lunch kon worden aangevangen met de 
“open” wedstrijd. Vooral voor het onderdeel 
hagel was de belangstelling groot. De buksbaan 
was blijkbaar niet erg populair onder de 
aanwezigen.

Tevreden gezichten
Algemeen waren de deelnemers de mening 
toegedaan dat dit evenement niet verloren mag 
gaan. De deelnemers waren vol lof over de 
organisatie, parcours en prijzen. Men vond dat 
de organisatie toch vooral door moest gaan met 
dit evenement. Er werd geen wanklank gehoord 
en alom tevreden gezichten. Na afloop van de 
wedstrijd werd rond half zes begonnen met de 
prijsuitreiking. De aanwezigen waardeerden 
het zeer dat voorzitter Herman Kemperman 
hiervoor speciaal naar Ommeren was gekomen. 
Hij bedankte in zijn woord de sponsoren, 
KSV de Betuwe, de wedstrijdcommissie en 
de pouleurs en schrijvers van de afdeling 
Utrecht. Dankzij de sponsoren, waarvoor onze 
penningmeester erg veel werk had verricht, kon 
een groot prijzenpakket worden aangeboden 
voor zowel de wedstrijd als de verloting.

Bij het naar huis gaan mocht de commissie van 
de deelnemers veel woorden van lof voor deze 
wel zeer geslaagde dag in ontvangst nemen.

De wedstrijdcommissie

Uitslagen    
TEAMS Hagel Buks Totaal
Noord Brabant/Limburg 190 42,25 232,25
Overijssel 184 44,25 228,25
Gelderland 178 40,00 218,00
Zuid-Holland 173 43,75 216,75
Utrecht 170 45,50 215,50
Friesland 159 40,25 199,25
Groningen-Drenthe 158 39,50 197,50
    
Individueel Allround    
Mante 46 9,00 55,00
Markslag 42 8,75 50,75
Hasekamp 42 8,75 50,75
    
Hagel    
Mante 46   
Markslag 42   
Hasekamp 42   
    
Buks   barrage
Hoogendijk  39 44
Thijssen  39 43
Dros  39 40
    
Vrije Banen    
Buksbaan Dames    
Sinke  30  
van de Heijden  8  
    
Buksbaan Heren    
de Vos  49  
van der Horst  46  
Pater  38  
    
Hagel    
A-klasse    
Heeren 33   
Van de Heijden 31   
Kolk 31   
Mante 31   
B-klasse    
Stam 24   
Stuiver 23   
Bosman 23   
Hoogendijk 23   
Vredegoor 23   

Sponsoren  
  
Wapenhandel Bosch & Vollenhoven v.o.f. Ommeren/Vorden
Ver. Het Reewild  
Geweermakerij Elspeet Elspeet
Graziani Gunshop Harderwijk
Hofman Agrarische Producten Notter
Ksv de Betuwe Lienden
Jacht & Schietcentrum Dorhout Mees Biddinghuizen
St. Nat. Park de Hoge Veluwe Hoenderloo
Hemker & Bekking Twello
Uniformkleermakerij M.A. van Heesch Tilburg
Gebr. van Wettum, palingrokerij Loosdrecht
ENR s Gravendeel
Outdoor Eddie Nieuwegein
Drukkerij “de Steegh” Spakenburg
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Rubriek “Den Haag Vandaag”

Vanuit het BOA-Platform kan worden gemeld dat 
we bezig zijn met het samenstellen van de herziene 
functielijst buitengewone opsporingsambtenaren. Dat 
blijkt een behoorlijke klus te zijn, want al informerend 
komen we er achter dat er wel erg veel soorten BOA’s 
bestaan. Om deze in een aantal functiegroepen te 
verdelen valt niet meteen mee. Toch hopen we deze 
klus voor 1 januari 2009 te kunnen klaren. Er is nog 
een beetje oponthoud doordat met name over het 
opleidingstraject van de “groene BOA’s” nog het één 
en ander moet worden vastgesteld. Ook hier streeft 
men er naar om voor 1 januari 2009 de bijspijkercursus 
gereed te hebben.

Examen Buitengewoon Opsporingsambtenaren
Door de examencommissie “Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar” is bekend gemaakt dat 
m.i.v. 1 januari 2009 het BOA-examen (Cito-toets) op 
een andere manier wordt afgenomen. Het gehele 
examen wordt digitaal gedaan. Dat betekent dat 
iedere kandidaat achter een PC zit en daarop de 
meerkeuzevragen invult. Ook wordt het proces 
– verbaal niet meer met de hand geschreven. Dit 
examenonderdeel wordt getoetst door het aanklikken / 
aankruisen van antwoorden. Een eerste voorbeeld is te 
zien op www.cito.nl
De eerste indruk is dat het lezen van de tekstblokken 
wel erg belangrijk wordt. !!!!
Een bijzonder prettige verandering is ook dat de 
examenkandidaat op elk gewenst moment zijn 
examen kan doen in een van de vele testcentra in het 
land. Bovendien wordt de uitslag van zijn examen 
meteen bekend gemaakt.

Succesvol NVvN- overleg opleiding
Na het verschijnen van het laatste nummer van “de 
Jachtopzichter”, waarin ik schreef dat er een werkgroep 
zou komen, is er het nodige gebeurd met betrekking tot 
het opleidingstraject voor de milieu-BOA. De NVvN is 
met twee leden vertegenwoordigd in deze werkgroep. 
Verder zijn vertegenwoordigd: 
Het ministerie van Justitie (FP), Staatsbosbeheer, 
Provinciale Landschappen, Natuurmonumenten 
BOA-registratie. Ondanks de vakantieperiode is 
er gewoon doorvergaderd en doorgewerkt. Het 
resultaat van dit overleg is dat er wordt gesproken 
over één soort groene BOA, dus geen tweedeling 
meer. Voor deze groene BOA is de door de overheid 
vereiste “bijspijkercursus” besproken. Het voorlopige 
resultaat wijkt nogal af van het oorspronkelijke. 
Bij de besprekingen is uitgegaan van een groene 
BOA die bij het ontdekken van een strafbaar feit 

in staat is om de eerste twee of drie stappen in 
het opsporingsonderzoek te verrichten. We gaan 
dus niet uit van een groene BOA, die zelfstandig 
een hele milieuzaak draait of veelvuldig in een 
milieuopsporingsteam meedraait.

Werkgever maakt keuze
De (voorlopige) stand van zaken per 31 juli jl. is dat we 
als werkgroep nu uitkomen op een maximaal aantal 
cursusuren van 56. Dit zijn de uren inclusief instructie 
BOA- registratie Systeem (BRS) en een praktijkdag. 
Voor diegenen die al werken met het BRS wordt de 
cursus korter. Ook voor diegenen die al deelnemen 
aan trainingen met praktijkcasus met daarin o.a. 
benaderingstechnieken, sociale vaardigheden, etc. 
wordt de cursus nog eens korter. We hopen binnenkort 
meer details te kunnen geven.
Punten waarover nog gesproken moet worden zijn: 
cursus in deeltijd en de rol van de NVvN in deze cursus. 
Denk hierbij aan het “regelen” van een cursuslocatie 
en mogelijke docenten. Ook zal de prijs van de cursus 
duidelijk lager worden dan deze oorspronkelijk werd 
genoemd. Feit is dat uiteindelijk de werkgever van een 
BOA bepaalt of deze naar de “groene cursus” gaat of 
naar de oorspronkelijk cursus voor milieubeambten. 
Natuurlijk worden deze punten ook besproken op de 
a.s. vergaderingen van het DB en het HB.

Een prettige bijkomstigheid is dat de NVvN ook in de 
toekomst deel blijft uitmaken van deze werkgroep 
die verder moet met het ontwikkelen van de 
“vervolgopleiding”en de “permanente bijscholing”. Dat 
betekent dat ook in deze cursussen een speciale variant 
komt voor de groene BOA. Op deze manier hopen we 
te komen tot de maatwerkcursus, waarop in de ALV 
van 2007 al werd geduid. 

BOA- registratiesysteem
Als we het Functioneel Parket mogen geloven is er 
op dit moment geen ICT instelling die een systeem 
kan leveren dat gelijkwaardig of beter is dan het BOA- 
registratiesysteem. De kans is groot dat dit programma 
in de toekomst landelijk wordt of landelijk wordt 
voorgeschreven voor de groene BOA. Veel “groene 
instanties”en veel groene BOA’s werken al met dit 
computerprogramma. Ook in de planning van de 
cursus is aan dit systeem gedacht, waarbij eventuele 
gegevens tijdens de cursus door de cursist op het zg. 
“Green Board” kunnen worden opgezocht. Bijkomend 
voordeel is dat men werkt met een programma dat al 
bekend is of tijdens de cursus bekend wordt en waarin 
men waarschijnlijk in de praktijk verder blijft werken. 
Daarom geheel vrijblijvend de volgende tip: 
Werkt u nog niet met het BRS? Zoek dan eens op 
www.natuurnetwerk.nl of neem eens contact op 
met Hans Liekens via 06 53506215 en informeer naar 
de eventuele mogelijkheden van het werken met dit 
programma en / of een cursus hierin. Overleg dit in 
ieder geval vooraf even met de werkgever!

Ben Tamminga
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BOA's opgelet................................................

De zogeheten 'WASP KNIFE' levert een gecompresseerde gasbel, waarmee het slachtoffer gedood kan 
worden simpelweg door op een knop te drukken. 

De naald in de punt van het lemmet schiet bevroren gasbellen af die onmiddellijk opblazen tot de grootte van 
een basketbal en zo de organen bevriest. 

Het Amerikaanse mes is oorspronkelijk ontworpen voor het doden van haaien en beren en wordt verkocht 
aan jagers en duikers. 

De Britse politie vreest, dat het wapen in de verkeerde handen zal terecht komen en binnenkort de straten 
van Groot Brittanie zal teisteren.  

Voor zover mij bekend is het wapen in Nederland nog niet gesignaleerd. 

Bij aantreffen uiterste voorzichtigheid betrachten! 

Willem Saris. 

Nieuw dodelijk wapen gesignaleerd

De politie van Groot Britannië waarschuwt voor het gebruik van een nieuw mes, dat een gasbel kan injecteren in 
het lichaam van het slachtoffer die de organen onmiddellijk bevriest.

BOA’S OPGELET

Bijzondere oproep
Het duurt nog even, maar in 2011 zal feestelijk herdacht worden dat 
het 100 jaar geleden is dat onze vereniging werd opgericht. In de 
loop der jaren zijn er vele bestuurderen geweest. Ons is niet exact 
bekend waar alle notulen, verslagen, etc. door onze voorgangers 
zijn bewaard. Misschien dat er lezers van dit blad zijn die hierover 
meer weten. Wij zouden dan graag in contact komen met deze leden. 
Verder doen wij een beroep op u (en met name op onze oudere 
leden) om nog eens te kijken wie in het bezit is van tijdschriften, 
bladen, verslagen, archiefmateriaal, foto’s, etc. welke voor ons van 
belang kunnen zijn. We denken dan met name aan exemplaren 
van de Nieuwsbrief “ De Wildschut ” die jarenlang aan de leden 
van de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters zijn gezonden. 
Misschien zijn er ook (oud) bestuursleden van de afdelingen of het 
landelijk bestuur, die over een archief beschikken. Wij hebben de 
mogelijkheid om dit op één adres onder te brengen, zodat dit niet 
verloren gaat voor de toekomst. Heeft u zaken waarvan u denkt dat 
dit interessant zou kunnen zijn voor onze jubileumviering (of heeft u 
materiaal dat u kwijt wilt) neem dan gerust contact met ons op.
Wij willen dit graag van u overnemen, kopiëren of inscannen. Bij 
voorbaat dank voor uw medewerking.

Namens het Dagelijks Bestuur,
Jaap van de Waerdt
Kamillelaan 11
3925 RG Scherpenzeel
tel. 0332772823
e-mail: waer.j.1946@sch-gld.demon.nl

De zogeheten ‘WASP KNIFE’ levert een 
gecompresseerde gasbel, waarmee het slachtoffer 
gedood kan worden simpelweg door op een knop te 
drukken. De naald in de punt van het lemmet schiet 
bevroren gasbellen af die onmiddellijk opblazen 
tot de grootte van een basketbal en zo de organen 
bevriest.
Het Amerikaanse mes is oorspronkelijk ontworpen 
voor het doden van haaien en beren en wordt 

verkocht aan jagers en duikers. De Britse politie 
vreest, dat het wapen in de verkeerde handen zal 
terecht komen en binnenkort de straten van Groot 
Brittanie zal teisteren. 
Voor zover mij bekend is het wapen in Nederland nog 
niet gesignaleerd.
Bij aantreffen uiterste voorzichtigheid betrachten!

Willem Saris
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Enkele wapens die bij de huiszoekingen in

Stellendam en Melissant werden gevonden.

Bij gebrek aan televisie
op beesten schieten
Met een punt 22 kogelgeweer schieten op alles wat je in het vizier krijgt.
Dankzij een tip van een BOA ontdekte het Regionaal Politiemilieuteam
Rotterdam-Rijnmond een groep jongeren met een gezamenlijke hobby: illegaal
jagen en stropen. Niet voor geld, maar voor de fun. En mogelijk omdat er niet
veel te beleven valt op Goeree-Overflakkee. „Sommige ouders zijn struisvogels.
Ze willen niet horen wat hun kinderen uitspoken.”

Toeval bestaat niet. Dat geldt ook
voor het onderzoek ‘Lokon’ van het
Regionale Milieuteam (RMT) van
politiekorps Rotterdam-Rijnmond.
Lokon leek aanvankelijk een eenvou-
dige zaak: illegaal wapenbezit van
twee mannen uit Oude Tonge. Een
medewerker van Staatsbosbeheer
kwam de twee mannen en één
geweer tegen vlakbij een natuurge-
bied op Goeree-Overflakkee. De BOA
kreeg een grote mond van het duo
en gaf stevig weerwoord. Waarna de
heren snel in een auto sprongen en
vluchtten. Even later vond de BOA
het kaliber 22-geweer terug tussen
de struiken. „Ze waren blijkbaar
bang dat ze later in de auto zouden
worden gesnapt”, vertelt Cor van der
Will, chef van het RMT Rotterdam-
Rijnmond.
Het RMT wilde uitzoeken wie het
geweer had weggegooid en wat deze
mannen mogelijk verder uitspookten.
Die nieuwsgierigheid had alles te

maken met een reeks vage tips over
stroperij en illegale jacht op Goeree-
Overflakkee. „De tips waren er regel-
matig, maar niet al te concreet. Af
en toe hoorde je iets van een BOA
of vanuit een wildbeheereenheid.”
Met het geweer dacht het RMT een
tastbare ingang te hebben naar de
‘jachtgeruchten’.
Van der Will besloot ook de groene
BOA’s van het Zuid-Hollandse eiland
aan de tand te voelen over eerdere
meldingen. „De mensen die dagelijks
in het veld werken zien heel veel,
maar het lastige is dat ze vaak niet
beseffen wat ze zien. Ze trekken zelf
conclusies, terwijl wij vaak een reeks
observaties combineren. Mijn motto
is: 4 x 0 = 1. Maar al te vaak blijken
juist die onbeduidende waarnemin-
gen onderdeel van een patroon.
Daarom willen we eigenlijk graag dat
de collega’s in het veld hun waarne-
mingen altijd doorgeven.”

Puzzel
Uitgebreide gesprekken met BOA’s
en andere veldwerkers op Goeree-
Overflakkee maakten duidelijk dat er
waarschijnlijk veelvuldig illegaal werd
gejaagd, maar dat dit niets van doen
had met de mannen uit Oude Tonge
en hun geweer. „We kwamen na het
leggen van alle puzzelstukjes uit op
een groep van zes, zeven jongeren
rondom het plaatsje Melissant.” De
groep van zes jongens en een meisje
was minderjarig, uitgezonderd de
vermoedelijke leider. Die was 19 jaar
en reed auto.
Na overleg met officier van justitie
Peter van de Kerkhof werd de tele-
foon van de 19-jarige getapt en wer-
den zijn autoritten gepeild. Binnen
een paar weken had het team van Van
der Will een redelijk beeld waar deze
groep jongeren zich mee bezighield.
„Ze schoten in het veld op elk beest
dat ze zagen: reeën, hazen, ganzen,
zwanen, duiven. Dat deden ze met
oude geweren van hun ouders, met
zware luchtdrukbuksen met dempers
en met een kruisboog met laservi-
zier.” Het meest gruwelijk vond Van
der Will het vangen van zwanen met
een dreg. „Die dieren werden aan
stukken getrokken. Gewoon voor het >> 17
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plezier.” Het ging niet om financieel wilden helemaal niet dat de groep agent in kwestie. Niet dat die man
gewin, al werden ganzen en reeën zich gedeisd zou houden. Maar toen niet te vertrouwen zou zijn, maar
soms wel verkocht. „Maar toen de dat geweer in beslag werd genomen, het risico op uitlekken is toch enorm
leider een paar ganzen niet dezelfde gebeurde dat wel.” groot in zo’n kleine, hechte gemeen-
dag kwijt kon bij een afnemer, sloeg Saillant detail was dat er op duiven schap. Eén woord binnen zo’n korps
hij ze dood. Ze stopten thuis ook wel was geschoten met een nieuw lucht- kan argwaan opwekken. Die agenten
wat beesten in de vriezer, maar de lol drukgeweer met een waarde van wonen daar, hebben daar kinderen
was vooral doodmaken.” 1700 euro. De plaatselijke agenten op school.” Bovendien wist het RMT

kregen echter een 20 jaar oude buks uit de telefoontaps dat de leider van
Alle wapens mee. „In de groep zat één meisje en de groep door andere jongeren werd
Met de telefoontaps en peilingen die vroeg of ze het geweer even in de geïnformeerd over surveillances en
kon de aanwezigheid van een paar wapenkoffer mocht doen omdat het andere politieactiviteiten. „Daarom
wapens worden bewezen. Het RMT net nieuw was. Dat mocht. Dus dat hebben wij ons ook nooit in die
wilde echter al het wapentuig in kind gaat naar binnen, pakt een heel streek laten zien. Dan zouden ze
beslag nemen. „Als we illegale vuur- oud geweer en geeft dat mee in die meteen argwaan hebben.”
wapens ontdekken hebben we for- koffer. Pas op het bureau zagen de De plaatselijke Hermandad liet de
meel de plicht ze meteen in beslag mannen dat ze waren beetgenomen.” groep verder met rust en na ruim
te nemen. We kregen van het OM De agent probeerde vervolgens het een week werden de amateur-jagers
echter toestemming om te wachten wapen waarmee was geschoten als- weer brutaler. Na overleg met het
omdat de risico’s van dit wapenmis- nog te pakken te krijgen, maar toen OM werd besloten niet aan te sturen
bruik goed konden worden ingeschat: greep Van der Will in. „Via de taps op een heterdaad-inrekening. Van
ze schoten in natuurgebieden en merkten we dat de moeder dat meisje der Will: „Het is overwogen, omdat
bewust niet op plaatsen waar mensen tot de orde riep en dat het gezelschap er wel een patroon zat in de tijden
kwamen. Als er mensen in de buurt gas terugnam. Men was bang dat en plaatsen dan men samen ging
kwamen, hielden ze zich sowieso de politie weer snel op de stoep zou jagen en stropen. Maar wij kennen
gedeisd. Dat kon je uit de gesprek- staan om dat dure geweer te zoeken.” dat gebied nauwelijks en we konden
ken via de mobieltjes afleiden. En ons er ook niet voortijdig vertonen,
die geluiddempers zaten er niet voor Geen heterdaad want we wilden geen achterdocht
niets op.” Aan de plaatselijke politiechef werd wekken.” Tevens speelde het arsenaal
Toch stond een van de verdachten heel voorzichtig duidelijk gemaakt wapens mee waarmee de jeugd op
opeens in zijn tuin duiven uit de dat er een hoger belang was dan het pad ging. „Met hun kogelgeweren leg
dakgoot te schieten. En toen de plaat- omruilen van dat ene wapen of het je iemand op 200, 300 meter afstand
selijke politie daar tegen optrad, had hinderlijk volgen van de groep jon- om. Dat zijn geen doorsnee jachtge-

18 Van der Will een probleempje. „We geren. „Nee, dan bel ik niet met de weren waarmee je tot 40 meter komt.
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plezier.” Het ging niet om financieel 
gewin, al werden ganzen en reeën 
soms wel verkocht. „Maar toen de 
leider een paar ganzen niet dezelfde 
dag kwijt kon bij een afnemer, sloeg 
hij ze dood. Ze stopten thuis ook wel 
wat beesten in de vriezer, maar de lol 
was vooral doodmaken.”

Alle wapens
Met de telefoontaps en peilingen 
kon de aanwezigheid van een paar 
wapens worden bewezen. Het RMT 
wilde echter al het wapentuig in 
beslag nemen. „Als we illegale vuur-
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meel de plicht ze meteen in beslag 
te nemen. We kregen van het OM 
echter toestemming om te wachten 
omdat de risico’s van dit wapenmis-
bruik goed konden worden ingeschat: 
ze schoten in natuurgebieden en 
bewust niet op plaatsen waar mensen 
kwamen. Als er mensen in de buurt 
kwamen, hielden ze zich sowieso 
gedeisd. Dat kon je uit de gesprek-
ken via de mobieltjes afleiden. En 
die geluiddempers zaten er niet voor 
niets op.” 
Toch stond een van de verdachten 
opeens in zijn tuin duiven uit de 
dakgoot te schieten. En toen de plaat-
selijke politie daar tegen optrad, had 
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drukgeweer met een waarde van 
1700 euro. De plaatselijke agenten 
kregen echter een 20 jaar oude buks 
mee. „In de groep zat één meisje en 
die vroeg of ze het geweer even in de 
wapenkoffer mocht doen omdat het 
net nieuw was. Dat mocht. Dus dat 
kind gaat naar binnen, pakt een heel 
oud geweer en geeft dat mee in die 
koffer. Pas op het bureau zagen de 
mannen dat ze waren beetgenomen.” 
De agent probeerde vervolgens het 
wapen waarmee was geschoten als-
nog te pakken te krijgen, maar toen 
greep Van der Will in. „Via de taps 
merkten we dat de moeder dat meisje 
tot de orde riep en dat het gezelschap 
gas terugnam. Men was bang dat 
de politie weer snel op de stoep zou 
staan om dat dure geweer te zoeken.”

Geen heterdaad
Aan de plaatselijke politiechef werd 
heel voorzichtig duidelijk gemaakt 
dat er een hoger belang was dan het 
omruilen van dat ene wapen of het 
hinderlijk volgen van de groep jon-
geren. „Nee, dan bel ik niet met de 

agent in kwestie. Niet dat die man 
niet te vertrouwen zou zijn, maar 
het risico op uitlekken is toch enorm 
groot in zo’n kleine, hechte gemeen-
schap. Eén woord binnen zo’n korps 
kan argwaan opwekken. Die agenten 
wonen daar, hebben daar kinderen 
op school.” Bovendien wist het RMT 
uit de telefoontaps dat de leider van 
de groep door andere jongeren werd 
geïnformeerd over surveillances en 
andere politieactiviteiten. „Daarom 
hebben wij ons ook nooit in die 
streek laten zien. Dan zouden ze 
meteen argwaan hebben.”
De plaatselijke Hermandad liet de 
groep verder met rust en na ruim 
een week werden de amateur-jagers 
weer brutaler. Na overleg met het 
OM werd besloten niet aan te sturen 
op een heterdaad-inrekening. Van 
der Will: „Het is overwogen, omdat 
er wel een patroon zat in de tijden 
en plaatsen dan men samen ging 
jagen en stropen. Maar wij kennen 
dat gebied nauwelijks en we konden 
ons er ook niet voortijdig vertonen, 
want we wilden geen achterdocht 
wekken.” Tevens speelde het arsenaal 
wapens mee waarmee de jeugd op 
pad ging. „Met hun kogelgeweren leg 
je iemand op 200, 300 meter afstand 
om. Dat zijn geen doorsnee jachtge-
weren waarmee je tot 40 meter komt. 

Je moet dan niet het risico opzoeken 
dat ze bij een heterdaad op de verbali-
santen gaan schieten.”

Vader doet mee
Op derde pinksterdag zes uur ’s 
morgens werd daarom een inval 
gedaan in zes woningen in en rond 
Melissant, in Stellendam en in één 
pand in Zeeland. De oogst was 
indrukwekkend: tien zware vuurwa-
pens, messen en andere steekwapens, 
kruisbogen, schedels, huiden en een 
paar vrieskisten vol reeën-, ganzen- 
en eendenvlees. 
Na de inval liepen de telefoontaps 
een paar uur door en dat leverde nog 
een schat aan informatie op. Onder 
andere bleken een paar ouders veel 
actiever betrokken bij de illegale 
hobby van hun kroost dan was aange-
nomen. „Bij één adres rekenden we 
op twee geweren, maar we vonden er 
één. De vader van de verdachte werd 
ook gehoord. Na dat verhoor belde 
hij met anderen uit de groep om te 
vertellen waar hij dat ene geweer had 
verstopt. Dat kwam goed uit, kon-
den we hem weer ophalen voor een 
tweede verhoor en dat wapen ook in 
beslag nemen.”
De jongeren verklaarden hun schiet-
grage gedrag uit verveling. Het 
RMT-team kan zich daar wel iets bij 

voorstellen. „De streek is overwegend 
streng gereformeerd. Die families 
hebben geen televisie, de jongeren 
mogen eigenlijk niet naar het café. Er 
is weinig eigentijds vertier voor ze.”

Struisvogels
Volgens Van der Will werd het foute 
gedrag door sommige ouders gewoon 
ontkend, ondanks de bewijzen. „Ik 
vertelde een echtpaar dat hun zoon 
150 km per uur over dijkweggetjes 
reed. En hoe hij die zwanen om zeep 
hielp. Dat weigeren ze dan te gelo-
ven. Ze willen liever niet horen wat 
hun kinderen uitspoken.”
Sommige ouders vilden de beesten en 
zorgden dat het vlees werd ingevro-
ren. De ouders van de hoofdverdachte 
moesten zich ook wegens medeplich-
tigheid voor de rechter verantwoor-
den. „De vader zei tegen rechter Van 
Klaveren dat hij uiteindelijk verant-
woording zou afleggen tegenover 
God. Dat oordeel telde. Van Klaveren 
antwoordde: ‘Voorlopig moet u het 
toch met mijn oordeel doen’.”
De vader van de hoofdverdachte 
kreeg 100 uur taakstraf, zijn vrouw 
20 uur. De twee hoofdverdachten van 
18 en 19 jaar kregen 240 uur taak-
straf en de andere jongeren 180 uur. 
Het onderzoek en de voorgeleiding 
vergden vijf maanden werk van zeven 

rechercheurs.

Uit Frankrijk
En de twee mannen uit Oude Tonge 
met hun in allerijl weggegooide 
geweer? Dat wapen was precies 20 
jaar geleden gefabriceerd en verkocht 
in Zuid-Frankrijk, zo bleek uit bal-
listisch onderzoek van het Forensisch 
Technisch Ondersteuningsteam van 
de politie. De mannen werden maan-
den later verhoord en eentje vertelde 
dat hij het geweer ongeveer twintig 
jaar geleden in Frankrijk had gekocht. 
Hij had er nooit mee gejaagd en was 
uit balorigheid samen met een vriend 
met het geweer de polder ingetrok-
ken. „Ze beweerden dat het de eerste 
keer was. Dat was hun verklaring 
voor hun grote mond en later hun 
paniek. We waren geneigd ze te gelo-
ven. Ze waren stiknerveus en hadden 
volgens hun vrouwen weken in de 
rats gezeten toen ze later hun weg-
gesmeten geweer niet meer vonden.” 
Beiden kregen een taakstraf.
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plezier.” Het ging niet om financieel 
gewin, al werden ganzen en reeën 
soms wel verkocht. „Maar toen de 
leider een paar ganzen niet dezelfde 
dag kwijt kon bij een afnemer, sloeg 
hij ze dood. Ze stopten thuis ook wel 
wat beesten in de vriezer, maar de lol 
was vooral doodmaken.”

Alle wapens
Met de telefoontaps en peilingen 
kon de aanwezigheid van een paar 
wapens worden bewezen. Het RMT 
wilde echter al het wapentuig in 
beslag nemen. „Als we illegale vuur-
wapens ontdekken hebben we for-
meel de plicht ze meteen in beslag 
te nemen. We kregen van het OM 
echter toestemming om te wachten 
omdat de risico’s van dit wapenmis-
bruik goed konden worden ingeschat: 
ze schoten in natuurgebieden en 
bewust niet op plaatsen waar mensen 
kwamen. Als er mensen in de buurt 
kwamen, hielden ze zich sowieso 
gedeisd. Dat kon je uit de gesprek-
ken via de mobieltjes afleiden. En 
die geluiddempers zaten er niet voor 
niets op.” 
Toch stond een van de verdachten 
opeens in zijn tuin duiven uit de 
dakgoot te schieten. En toen de plaat-
selijke politie daar tegen optrad, had 
Van der Will een probleempje. „We 

wilden helemaal niet dat de groep 
zich gedeisd zou houden. Maar toen 
dat geweer in beslag werd genomen, 
gebeurde dat wel.” 
Saillant detail was dat er op duiven 
was geschoten met een nieuw lucht-
drukgeweer met een waarde van 
1700 euro. De plaatselijke agenten 
kregen echter een 20 jaar oude buks 
mee. „In de groep zat één meisje en 
die vroeg of ze het geweer even in de 
wapenkoffer mocht doen omdat het 
net nieuw was. Dat mocht. Dus dat 
kind gaat naar binnen, pakt een heel 
oud geweer en geeft dat mee in die 
koffer. Pas op het bureau zagen de 
mannen dat ze waren beetgenomen.” 
De agent probeerde vervolgens het 
wapen waarmee was geschoten als-
nog te pakken te krijgen, maar toen 
greep Van der Will in. „Via de taps 
merkten we dat de moeder dat meisje 
tot de orde riep en dat het gezelschap 
gas terugnam. Men was bang dat 
de politie weer snel op de stoep zou 
staan om dat dure geweer te zoeken.”

Geen heterdaad
Aan de plaatselijke politiechef werd 
heel voorzichtig duidelijk gemaakt 
dat er een hoger belang was dan het 
omruilen van dat ene wapen of het 
hinderlijk volgen van de groep jon-
geren. „Nee, dan bel ik niet met de 

agent in kwestie. Niet dat die man 
niet te vertrouwen zou zijn, maar 
het risico op uitlekken is toch enorm 
groot in zo’n kleine, hechte gemeen-
schap. Eén woord binnen zo’n korps 
kan argwaan opwekken. Die agenten 
wonen daar, hebben daar kinderen 
op school.” Bovendien wist het RMT 
uit de telefoontaps dat de leider van 
de groep door andere jongeren werd 
geïnformeerd over surveillances en 
andere politieactiviteiten. „Daarom 
hebben wij ons ook nooit in die 
streek laten zien. Dan zouden ze 
meteen argwaan hebben.”
De plaatselijke Hermandad liet de 
groep verder met rust en na ruim 
een week werden de amateur-jagers 
weer brutaler. Na overleg met het 
OM werd besloten niet aan te sturen 
op een heterdaad-inrekening. Van 
der Will: „Het is overwogen, omdat 
er wel een patroon zat in de tijden 
en plaatsen dan men samen ging 
jagen en stropen. Maar wij kennen 
dat gebied nauwelijks en we konden 
ons er ook niet voortijdig vertonen, 
want we wilden geen achterdocht 
wekken.” Tevens speelde het arsenaal 
wapens mee waarmee de jeugd op 
pad ging. „Met hun kogelgeweren leg 
je iemand op 200, 300 meter afstand 
om. Dat zijn geen doorsnee jachtge-
weren waarmee je tot 40 meter komt. 

Je moet dan niet het risico opzoeken 
dat ze bij een heterdaad op de verbali-
santen gaan schieten.”

Vader doet mee
Op derde pinksterdag zes uur ’s 
morgens werd daarom een inval 
gedaan in zes woningen in en rond 
Melissant, in Stellendam en in één 
pand in Zeeland. De oogst was 
indrukwekkend: tien zware vuurwa-
pens, messen en andere steekwapens, 
kruisbogen, schedels, huiden en een 
paar vrieskisten vol reeën-, ganzen- 
en eendenvlees. 
Na de inval liepen de telefoontaps 
een paar uur door en dat leverde nog 
een schat aan informatie op. Onder 
andere bleken een paar ouders veel 
actiever betrokken bij de illegale 
hobby van hun kroost dan was aange-
nomen. „Bij één adres rekenden we 
op twee geweren, maar we vonden er 
één. De vader van de verdachte werd 
ook gehoord. Na dat verhoor belde 
hij met anderen uit de groep om te 
vertellen waar hij dat ene geweer had 
verstopt. Dat kwam goed uit, kon-
den we hem weer ophalen voor een 
tweede verhoor en dat wapen ook in 
beslag nemen.”
De jongeren verklaarden hun schiet-
grage gedrag uit verveling. Het 
RMT-team kan zich daar wel iets bij 

voorstellen. „De streek is overwegend 
streng gereformeerd. Die families 
hebben geen televisie, de jongeren 
mogen eigenlijk niet naar het café. Er 
is weinig eigentijds vertier voor ze.”

Struisvogels
Volgens Van der Will werd het foute 
gedrag door sommige ouders gewoon 
ontkend, ondanks de bewijzen. „Ik 
vertelde een echtpaar dat hun zoon 
150 km per uur over dijkweggetjes 
reed. En hoe hij die zwanen om zeep 
hielp. Dat weigeren ze dan te gelo-
ven. Ze willen liever niet horen wat 
hun kinderen uitspoken.”
Sommige ouders vilden de beesten en 
zorgden dat het vlees werd ingevro-
ren. De ouders van de hoofdverdachte 
moesten zich ook wegens medeplich-
tigheid voor de rechter verantwoor-
den. „De vader zei tegen rechter Van 
Klaveren dat hij uiteindelijk verant-
woording zou afleggen tegenover 
God. Dat oordeel telde. Van Klaveren 
antwoordde: ‘Voorlopig moet u het 
toch met mijn oordeel doen’.”
De vader van de hoofdverdachte 
kreeg 100 uur taakstraf, zijn vrouw 
20 uur. De twee hoofdverdachten van 
18 en 19 jaar kregen 240 uur taak-
straf en de andere jongeren 180 uur. 
Het onderzoek en de voorgeleiding 
vergden vijf maanden werk van zeven 

rechercheurs.

Uit Frankrijk
En de twee mannen uit Oude Tonge 
met hun in allerijl weggegooide 
geweer? Dat wapen was precies 20 
jaar geleden gefabriceerd en verkocht 
in Zuid-Frankrijk, zo bleek uit bal-
listisch onderzoek van het Forensisch 
Technisch Ondersteuningsteam van 
de politie. De mannen werden maan-
den later verhoord en eentje vertelde 
dat hij het geweer ongeveer twintig 
jaar geleden in Frankrijk had gekocht. 
Hij had er nooit mee gejaagd en was 
uit balorigheid samen met een vriend 
met het geweer de polder ingetrok-
ken. „Ze beweerden dat het de eerste 
keer was. Dat was hun verklaring 
voor hun grote mond en later hun 
paniek. We waren geneigd ze te gelo-
ven. Ze waren stiknerveus en hadden 
volgens hun vrouwen weken in de 
rats gezeten toen ze later hun weg-
gesmeten geweer niet meer vonden.” 
Beiden kregen een taakstraf.

Nadere inlichtingen:

Cor van der Will, Regionaal Milieu Team 
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was vooral doodmaken.” 1700 euro. De plaatselijke agenten op school.” Bovendien wist het RMT

kregen echter een 20 jaar oude buks uit de telefoontaps dat de leider van
Alle wapens mee. „In de groep zat één meisje en de groep door andere jongeren werd
Met de telefoontaps en peilingen die vroeg of ze het geweer even in de geïnformeerd over surveillances en
kon de aanwezigheid van een paar wapenkoffer mocht doen omdat het andere politieactiviteiten. „Daarom
wapens worden bewezen. Het RMT net nieuw was. Dat mocht. Dus dat hebben wij ons ook nooit in die
wilde echter al het wapentuig in kind gaat naar binnen, pakt een heel streek laten zien. Dan zouden ze
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dakgoot te schieten. En toen de plaat- omruilen van dat ene wapen of het je iemand op 200, 300 meter afstand
selijke politie daar tegen optrad, had hinderlijk volgen van de groep jon- om. Dat zijn geen doorsnee jachtge-
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plezier.” Het ging niet om financieel 
gewin, al werden ganzen en reeën 
soms wel verkocht. „Maar toen de 
leider een paar ganzen niet dezelfde 
dag kwijt kon bij een afnemer, sloeg 
hij ze dood. Ze stopten thuis ook wel 
wat beesten in de vriezer, maar de lol 
was vooral doodmaken.”

Alle wapens
Met de telefoontaps en peilingen 
kon de aanwezigheid van een paar 
wapens worden bewezen. Het RMT 
wilde echter al het wapentuig in 
beslag nemen. „Als we illegale vuur-
wapens ontdekken hebben we for-
meel de plicht ze meteen in beslag 
te nemen. We kregen van het OM 
echter toestemming om te wachten 
omdat de risico’s van dit wapenmis-
bruik goed konden worden ingeschat: 
ze schoten in natuurgebieden en 
bewust niet op plaatsen waar mensen 
kwamen. Als er mensen in de buurt 
kwamen, hielden ze zich sowieso 
gedeisd. Dat kon je uit de gesprek-
ken via de mobieltjes afleiden. En 
die geluiddempers zaten er niet voor 
niets op.” 
Toch stond een van de verdachten 
opeens in zijn tuin duiven uit de 
dakgoot te schieten. En toen de plaat-
selijke politie daar tegen optrad, had 
Van der Will een probleempje. „We 

wilden helemaal niet dat de groep 
zich gedeisd zou houden. Maar toen 
dat geweer in beslag werd genomen, 
gebeurde dat wel.” 
Saillant detail was dat er op duiven 
was geschoten met een nieuw lucht-
drukgeweer met een waarde van 
1700 euro. De plaatselijke agenten 
kregen echter een 20 jaar oude buks 
mee. „In de groep zat één meisje en 
die vroeg of ze het geweer even in de 
wapenkoffer mocht doen omdat het 
net nieuw was. Dat mocht. Dus dat 
kind gaat naar binnen, pakt een heel 
oud geweer en geeft dat mee in die 
koffer. Pas op het bureau zagen de 
mannen dat ze waren beetgenomen.” 
De agent probeerde vervolgens het 
wapen waarmee was geschoten als-
nog te pakken te krijgen, maar toen 
greep Van der Will in. „Via de taps 
merkten we dat de moeder dat meisje 
tot de orde riep en dat het gezelschap 
gas terugnam. Men was bang dat 
de politie weer snel op de stoep zou 
staan om dat dure geweer te zoeken.”

Geen heterdaad
Aan de plaatselijke politiechef werd 
heel voorzichtig duidelijk gemaakt 
dat er een hoger belang was dan het 
omruilen van dat ene wapen of het 
hinderlijk volgen van de groep jon-
geren. „Nee, dan bel ik niet met de 

agent in kwestie. Niet dat die man 
niet te vertrouwen zou zijn, maar 
het risico op uitlekken is toch enorm 
groot in zo’n kleine, hechte gemeen-
schap. Eén woord binnen zo’n korps 
kan argwaan opwekken. Die agenten 
wonen daar, hebben daar kinderen 
op school.” Bovendien wist het RMT 
uit de telefoontaps dat de leider van 
de groep door andere jongeren werd 
geïnformeerd over surveillances en 
andere politieactiviteiten. „Daarom 
hebben wij ons ook nooit in die 
streek laten zien. Dan zouden ze 
meteen argwaan hebben.”
De plaatselijke Hermandad liet de 
groep verder met rust en na ruim 
een week werden de amateur-jagers 
weer brutaler. Na overleg met het 
OM werd besloten niet aan te sturen 
op een heterdaad-inrekening. Van 
der Will: „Het is overwogen, omdat 
er wel een patroon zat in de tijden 
en plaatsen dan men samen ging 
jagen en stropen. Maar wij kennen 
dat gebied nauwelijks en we konden 
ons er ook niet voortijdig vertonen, 
want we wilden geen achterdocht 
wekken.” Tevens speelde het arsenaal 
wapens mee waarmee de jeugd op 
pad ging. „Met hun kogelgeweren leg 
je iemand op 200, 300 meter afstand 
om. Dat zijn geen doorsnee jachtge-
weren waarmee je tot 40 meter komt. 

Je moet dan niet het risico opzoeken 
dat ze bij een heterdaad op de verbali-
santen gaan schieten.”

Vader doet mee
Op derde pinksterdag zes uur ’s 
morgens werd daarom een inval 
gedaan in zes woningen in en rond 
Melissant, in Stellendam en in één 
pand in Zeeland. De oogst was 
indrukwekkend: tien zware vuurwa-
pens, messen en andere steekwapens, 
kruisbogen, schedels, huiden en een 
paar vrieskisten vol reeën-, ganzen- 
en eendenvlees. 
Na de inval liepen de telefoontaps 
een paar uur door en dat leverde nog 
een schat aan informatie op. Onder 
andere bleken een paar ouders veel 
actiever betrokken bij de illegale 
hobby van hun kroost dan was aange-
nomen. „Bij één adres rekenden we 
op twee geweren, maar we vonden er 
één. De vader van de verdachte werd 
ook gehoord. Na dat verhoor belde 
hij met anderen uit de groep om te 
vertellen waar hij dat ene geweer had 
verstopt. Dat kwam goed uit, kon-
den we hem weer ophalen voor een 
tweede verhoor en dat wapen ook in 
beslag nemen.”
De jongeren verklaarden hun schiet-
grage gedrag uit verveling. Het 
RMT-team kan zich daar wel iets bij 

voorstellen. „De streek is overwegend 
streng gereformeerd. Die families 
hebben geen televisie, de jongeren 
mogen eigenlijk niet naar het café. Er 
is weinig eigentijds vertier voor ze.”

Struisvogels
Volgens Van der Will werd het foute 
gedrag door sommige ouders gewoon 
ontkend, ondanks de bewijzen. „Ik 
vertelde een echtpaar dat hun zoon 
150 km per uur over dijkweggetjes 
reed. En hoe hij die zwanen om zeep 
hielp. Dat weigeren ze dan te gelo-
ven. Ze willen liever niet horen wat 
hun kinderen uitspoken.”
Sommige ouders vilden de beesten en 
zorgden dat het vlees werd ingevro-
ren. De ouders van de hoofdverdachte 
moesten zich ook wegens medeplich-
tigheid voor de rechter verantwoor-
den. „De vader zei tegen rechter Van 
Klaveren dat hij uiteindelijk verant-
woording zou afleggen tegenover 
God. Dat oordeel telde. Van Klaveren 
antwoordde: ‘Voorlopig moet u het 
toch met mijn oordeel doen’.”
De vader van de hoofdverdachte 
kreeg 100 uur taakstraf, zijn vrouw 
20 uur. De twee hoofdverdachten van 
18 en 19 jaar kregen 240 uur taak-
straf en de andere jongeren 180 uur. 
Het onderzoek en de voorgeleiding 
vergden vijf maanden werk van zeven 

rechercheurs.

Uit Frankrijk
En de twee mannen uit Oude Tonge 
met hun in allerijl weggegooide 
geweer? Dat wapen was precies 20 
jaar geleden gefabriceerd en verkocht 
in Zuid-Frankrijk, zo bleek uit bal-
listisch onderzoek van het Forensisch 
Technisch Ondersteuningsteam van 
de politie. De mannen werden maan-
den later verhoord en eentje vertelde 
dat hij het geweer ongeveer twintig 
jaar geleden in Frankrijk had gekocht. 
Hij had er nooit mee gejaagd en was 
uit balorigheid samen met een vriend 
met het geweer de polder ingetrok-
ken. „Ze beweerden dat het de eerste 
keer was. Dat was hun verklaring 
voor hun grote mond en later hun 
paniek. We waren geneigd ze te gelo-
ven. Ze waren stiknerveus en hadden 
volgens hun vrouwen weken in de 
rats gezeten toen ze later hun weg-
gesmeten geweer niet meer vonden.” 
Beiden kregen een taakstraf.
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plezier.” Het ging niet om financieel 
gewin, al werden ganzen en reeën 
soms wel verkocht. „Maar toen de 
leider een paar ganzen niet dezelfde 
dag kwijt kon bij een afnemer, sloeg 
hij ze dood. Ze stopten thuis ook wel 
wat beesten in de vriezer, maar de lol 
was vooral doodmaken.”

Alle wapens
Met de telefoontaps en peilingen 
kon de aanwezigheid van een paar 
wapens worden bewezen. Het RMT 
wilde echter al het wapentuig in 
beslag nemen. „Als we illegale vuur-
wapens ontdekken hebben we for-
meel de plicht ze meteen in beslag 
te nemen. We kregen van het OM 
echter toestemming om te wachten 
omdat de risico’s van dit wapenmis-
bruik goed konden worden ingeschat: 
ze schoten in natuurgebieden en 
bewust niet op plaatsen waar mensen 
kwamen. Als er mensen in de buurt 
kwamen, hielden ze zich sowieso 
gedeisd. Dat kon je uit de gesprek-
ken via de mobieltjes afleiden. En 
die geluiddempers zaten er niet voor 
niets op.” 
Toch stond een van de verdachten 
opeens in zijn tuin duiven uit de 
dakgoot te schieten. En toen de plaat-
selijke politie daar tegen optrad, had 
Van der Will een probleempje. „We 

wilden helemaal niet dat de groep 
zich gedeisd zou houden. Maar toen 
dat geweer in beslag werd genomen, 
gebeurde dat wel.” 
Saillant detail was dat er op duiven 
was geschoten met een nieuw lucht-
drukgeweer met een waarde van 
1700 euro. De plaatselijke agenten 
kregen echter een 20 jaar oude buks 
mee. „In de groep zat één meisje en 
die vroeg of ze het geweer even in de 
wapenkoffer mocht doen omdat het 
net nieuw was. Dat mocht. Dus dat 
kind gaat naar binnen, pakt een heel 
oud geweer en geeft dat mee in die 
koffer. Pas op het bureau zagen de 
mannen dat ze waren beetgenomen.” 
De agent probeerde vervolgens het 
wapen waarmee was geschoten als-
nog te pakken te krijgen, maar toen 
greep Van der Will in. „Via de taps 
merkten we dat de moeder dat meisje 
tot de orde riep en dat het gezelschap 
gas terugnam. Men was bang dat 
de politie weer snel op de stoep zou 
staan om dat dure geweer te zoeken.”

Geen heterdaad
Aan de plaatselijke politiechef werd 
heel voorzichtig duidelijk gemaakt 
dat er een hoger belang was dan het 
omruilen van dat ene wapen of het 
hinderlijk volgen van de groep jon-
geren. „Nee, dan bel ik niet met de 

agent in kwestie. Niet dat die man 
niet te vertrouwen zou zijn, maar 
het risico op uitlekken is toch enorm 
groot in zo’n kleine, hechte gemeen-
schap. Eén woord binnen zo’n korps 
kan argwaan opwekken. Die agenten 
wonen daar, hebben daar kinderen 
op school.” Bovendien wist het RMT 
uit de telefoontaps dat de leider van 
de groep door andere jongeren werd 
geïnformeerd over surveillances en 
andere politieactiviteiten. „Daarom 
hebben wij ons ook nooit in die 
streek laten zien. Dan zouden ze 
meteen argwaan hebben.”
De plaatselijke Hermandad liet de 
groep verder met rust en na ruim 
een week werden de amateur-jagers 
weer brutaler. Na overleg met het 
OM werd besloten niet aan te sturen 
op een heterdaad-inrekening. Van 
der Will: „Het is overwogen, omdat 
er wel een patroon zat in de tijden 
en plaatsen dan men samen ging 
jagen en stropen. Maar wij kennen 
dat gebied nauwelijks en we konden 
ons er ook niet voortijdig vertonen, 
want we wilden geen achterdocht 
wekken.” Tevens speelde het arsenaal 
wapens mee waarmee de jeugd op 
pad ging. „Met hun kogelgeweren leg 
je iemand op 200, 300 meter afstand 
om. Dat zijn geen doorsnee jachtge-
weren waarmee je tot 40 meter komt. 

Je moet dan niet het risico opzoeken 
dat ze bij een heterdaad op de verbali-
santen gaan schieten.”

Vader doet mee
Op derde pinksterdag zes uur ’s 
morgens werd daarom een inval 
gedaan in zes woningen in en rond 
Melissant, in Stellendam en in één 
pand in Zeeland. De oogst was 
indrukwekkend: tien zware vuurwa-
pens, messen en andere steekwapens, 
kruisbogen, schedels, huiden en een 
paar vrieskisten vol reeën-, ganzen- 
en eendenvlees. 
Na de inval liepen de telefoontaps 
een paar uur door en dat leverde nog 
een schat aan informatie op. Onder 
andere bleken een paar ouders veel 
actiever betrokken bij de illegale 
hobby van hun kroost dan was aange-
nomen. „Bij één adres rekenden we 
op twee geweren, maar we vonden er 
één. De vader van de verdachte werd 
ook gehoord. Na dat verhoor belde 
hij met anderen uit de groep om te 
vertellen waar hij dat ene geweer had 
verstopt. Dat kwam goed uit, kon-
den we hem weer ophalen voor een 
tweede verhoor en dat wapen ook in 
beslag nemen.”
De jongeren verklaarden hun schiet-
grage gedrag uit verveling. Het 
RMT-team kan zich daar wel iets bij 

voorstellen. „De streek is overwegend 
streng gereformeerd. Die families 
hebben geen televisie, de jongeren 
mogen eigenlijk niet naar het café. Er 
is weinig eigentijds vertier voor ze.”

Struisvogels
Volgens Van der Will werd het foute 
gedrag door sommige ouders gewoon 
ontkend, ondanks de bewijzen. „Ik 
vertelde een echtpaar dat hun zoon 
150 km per uur over dijkweggetjes 
reed. En hoe hij die zwanen om zeep 
hielp. Dat weigeren ze dan te gelo-
ven. Ze willen liever niet horen wat 
hun kinderen uitspoken.”
Sommige ouders vilden de beesten en 
zorgden dat het vlees werd ingevro-
ren. De ouders van de hoofdverdachte 
moesten zich ook wegens medeplich-
tigheid voor de rechter verantwoor-
den. „De vader zei tegen rechter Van 
Klaveren dat hij uiteindelijk verant-
woording zou afleggen tegenover 
God. Dat oordeel telde. Van Klaveren 
antwoordde: ‘Voorlopig moet u het 
toch met mijn oordeel doen’.”
De vader van de hoofdverdachte 
kreeg 100 uur taakstraf, zijn vrouw 
20 uur. De twee hoofdverdachten van 
18 en 19 jaar kregen 240 uur taak-
straf en de andere jongeren 180 uur. 
Het onderzoek en de voorgeleiding 
vergden vijf maanden werk van zeven 

rechercheurs.

Uit Frankrijk
En de twee mannen uit Oude Tonge 
met hun in allerijl weggegooide 
geweer? Dat wapen was precies 20 
jaar geleden gefabriceerd en verkocht 
in Zuid-Frankrijk, zo bleek uit bal-
listisch onderzoek van het Forensisch 
Technisch Ondersteuningsteam van 
de politie. De mannen werden maan-
den later verhoord en eentje vertelde 
dat hij het geweer ongeveer twintig 
jaar geleden in Frankrijk had gekocht. 
Hij had er nooit mee gejaagd en was 
uit balorigheid samen met een vriend 
met het geweer de polder ingetrok-
ken. „Ze beweerden dat het de eerste 
keer was. Dat was hun verklaring 
voor hun grote mond en later hun 
paniek. We waren geneigd ze te gelo-
ven. Ze waren stiknerveus en hadden 
volgens hun vrouwen weken in de 
rats gezeten toen ze later hun weg-
gesmeten geweer niet meer vonden.” 
Beiden kregen een taakstraf.
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Kabinet wil sterke vereenvoudiging 
natuurwetten

De ministerraad heeft op voorstel van minister Verburg van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingestemd 

met het voornemen om drie natuurwetten te integreren: 

de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 

en de Boswet. Daarmee wordt de wetgeving voor de 

bescherming van de natuur sterk vereenvoudigd.

Het kabinet reageert met dit voorstel op de evaluatie 
van de natuurwetgeving in Nederland. In de evaluatie 
staat dat de Europese en andere internationale 
regelgeving voor de bescherming van de natuur 
adequaat in nationale wetgeving is omgezet, maar 
dat de Nederlandse natuurwetten consistenter 
en transparanter kunnen. Met name de Flora- en 
faunawet wordt nu als erg ingewikkeld ervaren.
Het kabinet wil de regeling van de 
soortenbescherming in de Flora- en 
faunawet vereenvoudigen en snijden in de 
uitvoeringsregelingen. Ook zal opnieuw worden 
gekeken naar de inheemse dieren en planten die echt 
wettelijke bescherming nodig hebben. Het gevolg 
is dat een aantal nader te bepalen niet bedreigde 

soorten van de lijst zal verdwijnen. In de praktijk 
betekent dit dat een ontheffingsaanvraag achterwege 
kan blijven als op een bouwterrein bijvoorbeeld 
bruine kikkers of veldmuizen voorkomen.
Het kabinet wil meer natuurtaken naar de provincies 
overhevelen. 
De provincies gaan in de toekomst over de 
ontheffingsverlening voor ruimtelijke ingrepen, met 
uitzondering van projecten die de provinciegrens 
overschrijden, de beoordeling van een kapmelding 
of kapverbod en de taken die nu aan het Faunafonds 
zijn opgedragen. Het algemene jachtverbod in 
natuurgebieden wordt opgeheven. In plaats daarvan 
beoordeelt de terreinbeheerder per natuurgebied of 
jacht is toegestaan.

Voor de korte termijn heeft de minister van LNV al 
een aantal acties in gang gezet die moeten zorgen 
voor een betere uitvoering en handhaving van 
de natuurwetgeving. Zo wordt er gewerkt aan 
een vereenvoudiging van de uitvoering van de 
internationale regels voor beschermde planten en 
dieren, de zogeheten CITES-regelgeving, en komen 
er proeven met een regeling voor tijdelijke natuur die 
ontstaat op braakliggende bouwterreinen.

Bron: ministerie van LNV
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wat beesten in de vriezer, maar de lol 
was vooral doodmaken.”

Alle wapens
Met de telefoontaps en peilingen 
kon de aanwezigheid van een paar 
wapens worden bewezen. Het RMT 
wilde echter al het wapentuig in 
beslag nemen. „Als we illegale vuur-
wapens ontdekken hebben we for-
meel de plicht ze meteen in beslag 
te nemen. We kregen van het OM 
echter toestemming om te wachten 
omdat de risico’s van dit wapenmis-
bruik goed konden worden ingeschat: 
ze schoten in natuurgebieden en 
bewust niet op plaatsen waar mensen 
kwamen. Als er mensen in de buurt 
kwamen, hielden ze zich sowieso 
gedeisd. Dat kon je uit de gesprek-
ken via de mobieltjes afleiden. En 
die geluiddempers zaten er niet voor 
niets op.” 
Toch stond een van de verdachten 
opeens in zijn tuin duiven uit de 
dakgoot te schieten. En toen de plaat-
selijke politie daar tegen optrad, had 
Van der Will een probleempje. „We 

wilden helemaal niet dat de groep 
zich gedeisd zou houden. Maar toen 
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was geschoten met een nieuw lucht-
drukgeweer met een waarde van 
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mee. „In de groep zat één meisje en 
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wapenkoffer mocht doen omdat het 
net nieuw was. Dat mocht. Dus dat 
kind gaat naar binnen, pakt een heel 
oud geweer en geeft dat mee in die 
koffer. Pas op het bureau zagen de 
mannen dat ze waren beetgenomen.” 
De agent probeerde vervolgens het 
wapen waarmee was geschoten als-
nog te pakken te krijgen, maar toen 
greep Van der Will in. „Via de taps 
merkten we dat de moeder dat meisje 
tot de orde riep en dat het gezelschap 
gas terugnam. Men was bang dat 
de politie weer snel op de stoep zou 
staan om dat dure geweer te zoeken.”

Geen heterdaad
Aan de plaatselijke politiechef werd 
heel voorzichtig duidelijk gemaakt 
dat er een hoger belang was dan het 
omruilen van dat ene wapen of het 
hinderlijk volgen van de groep jon-
geren. „Nee, dan bel ik niet met de 

agent in kwestie. Niet dat die man 
niet te vertrouwen zou zijn, maar 
het risico op uitlekken is toch enorm 
groot in zo’n kleine, hechte gemeen-
schap. Eén woord binnen zo’n korps 
kan argwaan opwekken. Die agenten 
wonen daar, hebben daar kinderen 
op school.” Bovendien wist het RMT 
uit de telefoontaps dat de leider van 
de groep door andere jongeren werd 
geïnformeerd over surveillances en 
andere politieactiviteiten. „Daarom 
hebben wij ons ook nooit in die 
streek laten zien. Dan zouden ze 
meteen argwaan hebben.”
De plaatselijke Hermandad liet de 
groep verder met rust en na ruim 
een week werden de amateur-jagers 
weer brutaler. Na overleg met het 
OM werd besloten niet aan te sturen 
op een heterdaad-inrekening. Van 
der Will: „Het is overwogen, omdat 
er wel een patroon zat in de tijden 
en plaatsen dan men samen ging 
jagen en stropen. Maar wij kennen 
dat gebied nauwelijks en we konden 
ons er ook niet voortijdig vertonen, 
want we wilden geen achterdocht 
wekken.” Tevens speelde het arsenaal 
wapens mee waarmee de jeugd op 
pad ging. „Met hun kogelgeweren leg 
je iemand op 200, 300 meter afstand 
om. Dat zijn geen doorsnee jachtge-
weren waarmee je tot 40 meter komt. 

Je moet dan niet het risico opzoeken 
dat ze bij een heterdaad op de verbali-
santen gaan schieten.”

Vader doet mee
Op derde pinksterdag zes uur ’s 
morgens werd daarom een inval 
gedaan in zes woningen in en rond 
Melissant, in Stellendam en in één 
pand in Zeeland. De oogst was 
indrukwekkend: tien zware vuurwa-
pens, messen en andere steekwapens, 
kruisbogen, schedels, huiden en een 
paar vrieskisten vol reeën-, ganzen- 
en eendenvlees. 
Na de inval liepen de telefoontaps 
een paar uur door en dat leverde nog 
een schat aan informatie op. Onder 
andere bleken een paar ouders veel 
actiever betrokken bij de illegale 
hobby van hun kroost dan was aange-
nomen. „Bij één adres rekenden we 
op twee geweren, maar we vonden er 
één. De vader van de verdachte werd 
ook gehoord. Na dat verhoor belde 
hij met anderen uit de groep om te 
vertellen waar hij dat ene geweer had 
verstopt. Dat kwam goed uit, kon-
den we hem weer ophalen voor een 
tweede verhoor en dat wapen ook in 
beslag nemen.”
De jongeren verklaarden hun schiet-
grage gedrag uit verveling. Het 
RMT-team kan zich daar wel iets bij 

voorstellen. „De streek is overwegend 
streng gereformeerd. Die families 
hebben geen televisie, de jongeren 
mogen eigenlijk niet naar het café. Er 
is weinig eigentijds vertier voor ze.”

Struisvogels
Volgens Van der Will werd het foute 
gedrag door sommige ouders gewoon 
ontkend, ondanks de bewijzen. „Ik 
vertelde een echtpaar dat hun zoon 
150 km per uur over dijkweggetjes 
reed. En hoe hij die zwanen om zeep 
hielp. Dat weigeren ze dan te gelo-
ven. Ze willen liever niet horen wat 
hun kinderen uitspoken.”
Sommige ouders vilden de beesten en 
zorgden dat het vlees werd ingevro-
ren. De ouders van de hoofdverdachte 
moesten zich ook wegens medeplich-
tigheid voor de rechter verantwoor-
den. „De vader zei tegen rechter Van 
Klaveren dat hij uiteindelijk verant-
woording zou afleggen tegenover 
God. Dat oordeel telde. Van Klaveren 
antwoordde: ‘Voorlopig moet u het 
toch met mijn oordeel doen’.”
De vader van de hoofdverdachte 
kreeg 100 uur taakstraf, zijn vrouw 
20 uur. De twee hoofdverdachten van 
18 en 19 jaar kregen 240 uur taak-
straf en de andere jongeren 180 uur. 
Het onderzoek en de voorgeleiding 
vergden vijf maanden werk van zeven 

rechercheurs.

Uit Frankrijk
En de twee mannen uit Oude Tonge 
met hun in allerijl weggegooide 
geweer? Dat wapen was precies 20 
jaar geleden gefabriceerd en verkocht 
in Zuid-Frankrijk, zo bleek uit bal-
listisch onderzoek van het Forensisch 
Technisch Ondersteuningsteam van 
de politie. De mannen werden maan-
den later verhoord en eentje vertelde 
dat hij het geweer ongeveer twintig 
jaar geleden in Frankrijk had gekocht. 
Hij had er nooit mee gejaagd en was 
uit balorigheid samen met een vriend 
met het geweer de polder ingetrok-
ken. „Ze beweerden dat het de eerste 
keer was. Dat was hun verklaring 
voor hun grote mond en later hun 
paniek. We waren geneigd ze te gelo-
ven. Ze waren stiknerveus en hadden 
volgens hun vrouwen weken in de 
rats gezeten toen ze later hun weg-
gesmeten geweer niet meer vonden.” 
Beiden kregen een taakstraf.
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plezier.” Het ging niet om financieel 
gewin, al werden ganzen en reeën 
soms wel verkocht. „Maar toen de 
leider een paar ganzen niet dezelfde 
dag kwijt kon bij een afnemer, sloeg 
hij ze dood. Ze stopten thuis ook wel 
wat beesten in de vriezer, maar de lol 
was vooral doodmaken.”

Alle wapens
Met de telefoontaps en peilingen 
kon de aanwezigheid van een paar 
wapens worden bewezen. Het RMT 
wilde echter al het wapentuig in 
beslag nemen. „Als we illegale vuur-
wapens ontdekken hebben we for-
meel de plicht ze meteen in beslag 
te nemen. We kregen van het OM 
echter toestemming om te wachten 
omdat de risico’s van dit wapenmis-
bruik goed konden worden ingeschat: 
ze schoten in natuurgebieden en 
bewust niet op plaatsen waar mensen 
kwamen. Als er mensen in de buurt 
kwamen, hielden ze zich sowieso 
gedeisd. Dat kon je uit de gesprek-
ken via de mobieltjes afleiden. En 
die geluiddempers zaten er niet voor 
niets op.” 
Toch stond een van de verdachten 
opeens in zijn tuin duiven uit de 
dakgoot te schieten. En toen de plaat-
selijke politie daar tegen optrad, had 
Van der Will een probleempje. „We 

wilden helemaal niet dat de groep 
zich gedeisd zou houden. Maar toen 
dat geweer in beslag werd genomen, 
gebeurde dat wel.” 
Saillant detail was dat er op duiven 
was geschoten met een nieuw lucht-
drukgeweer met een waarde van 
1700 euro. De plaatselijke agenten 
kregen echter een 20 jaar oude buks 
mee. „In de groep zat één meisje en 
die vroeg of ze het geweer even in de 
wapenkoffer mocht doen omdat het 
net nieuw was. Dat mocht. Dus dat 
kind gaat naar binnen, pakt een heel 
oud geweer en geeft dat mee in die 
koffer. Pas op het bureau zagen de 
mannen dat ze waren beetgenomen.” 
De agent probeerde vervolgens het 
wapen waarmee was geschoten als-
nog te pakken te krijgen, maar toen 
greep Van der Will in. „Via de taps 
merkten we dat de moeder dat meisje 
tot de orde riep en dat het gezelschap 
gas terugnam. Men was bang dat 
de politie weer snel op de stoep zou 
staan om dat dure geweer te zoeken.”

Geen heterdaad
Aan de plaatselijke politiechef werd 
heel voorzichtig duidelijk gemaakt 
dat er een hoger belang was dan het 
omruilen van dat ene wapen of het 
hinderlijk volgen van de groep jon-
geren. „Nee, dan bel ik niet met de 

agent in kwestie. Niet dat die man 
niet te vertrouwen zou zijn, maar 
het risico op uitlekken is toch enorm 
groot in zo’n kleine, hechte gemeen-
schap. Eén woord binnen zo’n korps 
kan argwaan opwekken. Die agenten 
wonen daar, hebben daar kinderen 
op school.” Bovendien wist het RMT 
uit de telefoontaps dat de leider van 
de groep door andere jongeren werd 
geïnformeerd over surveillances en 
andere politieactiviteiten. „Daarom 
hebben wij ons ook nooit in die 
streek laten zien. Dan zouden ze 
meteen argwaan hebben.”
De plaatselijke Hermandad liet de 
groep verder met rust en na ruim 
een week werden de amateur-jagers 
weer brutaler. Na overleg met het 
OM werd besloten niet aan te sturen 
op een heterdaad-inrekening. Van 
der Will: „Het is overwogen, omdat 
er wel een patroon zat in de tijden 
en plaatsen dan men samen ging 
jagen en stropen. Maar wij kennen 
dat gebied nauwelijks en we konden 
ons er ook niet voortijdig vertonen, 
want we wilden geen achterdocht 
wekken.” Tevens speelde het arsenaal 
wapens mee waarmee de jeugd op 
pad ging. „Met hun kogelgeweren leg 
je iemand op 200, 300 meter afstand 
om. Dat zijn geen doorsnee jachtge-
weren waarmee je tot 40 meter komt. 

Je moet dan niet het risico opzoeken 
dat ze bij een heterdaad op de verbali-
santen gaan schieten.”

Vader doet mee
Op derde pinksterdag zes uur ’s 
morgens werd daarom een inval 
gedaan in zes woningen in en rond 
Melissant, in Stellendam en in één 
pand in Zeeland. De oogst was 
indrukwekkend: tien zware vuurwa-
pens, messen en andere steekwapens, 
kruisbogen, schedels, huiden en een 
paar vrieskisten vol reeën-, ganzen- 
en eendenvlees. 
Na de inval liepen de telefoontaps 
een paar uur door en dat leverde nog 
een schat aan informatie op. Onder 
andere bleken een paar ouders veel 
actiever betrokken bij de illegale 
hobby van hun kroost dan was aange-
nomen. „Bij één adres rekenden we 
op twee geweren, maar we vonden er 
één. De vader van de verdachte werd 
ook gehoord. Na dat verhoor belde 
hij met anderen uit de groep om te 
vertellen waar hij dat ene geweer had 
verstopt. Dat kwam goed uit, kon-
den we hem weer ophalen voor een 
tweede verhoor en dat wapen ook in 
beslag nemen.”
De jongeren verklaarden hun schiet-
grage gedrag uit verveling. Het 
RMT-team kan zich daar wel iets bij 

voorstellen. „De streek is overwegend 
streng gereformeerd. Die families 
hebben geen televisie, de jongeren 
mogen eigenlijk niet naar het café. Er 
is weinig eigentijds vertier voor ze.”

Struisvogels
Volgens Van der Will werd het foute 
gedrag door sommige ouders gewoon 
ontkend, ondanks de bewijzen. „Ik 
vertelde een echtpaar dat hun zoon 
150 km per uur over dijkweggetjes 
reed. En hoe hij die zwanen om zeep 
hielp. Dat weigeren ze dan te gelo-
ven. Ze willen liever niet horen wat 
hun kinderen uitspoken.”
Sommige ouders vilden de beesten en 
zorgden dat het vlees werd ingevro-
ren. De ouders van de hoofdverdachte 
moesten zich ook wegens medeplich-
tigheid voor de rechter verantwoor-
den. „De vader zei tegen rechter Van 
Klaveren dat hij uiteindelijk verant-
woording zou afleggen tegenover 
God. Dat oordeel telde. Van Klaveren 
antwoordde: ‘Voorlopig moet u het 
toch met mijn oordeel doen’.”
De vader van de hoofdverdachte 
kreeg 100 uur taakstraf, zijn vrouw 
20 uur. De twee hoofdverdachten van 
18 en 19 jaar kregen 240 uur taak-
straf en de andere jongeren 180 uur. 
Het onderzoek en de voorgeleiding 
vergden vijf maanden werk van zeven 

rechercheurs.

Uit Frankrijk
En de twee mannen uit Oude Tonge 
met hun in allerijl weggegooide 
geweer? Dat wapen was precies 20 
jaar geleden gefabriceerd en verkocht 
in Zuid-Frankrijk, zo bleek uit bal-
listisch onderzoek van het Forensisch 
Technisch Ondersteuningsteam van 
de politie. De mannen werden maan-
den later verhoord en eentje vertelde 
dat hij het geweer ongeveer twintig 
jaar geleden in Frankrijk had gekocht. 
Hij had er nooit mee gejaagd en was 
uit balorigheid samen met een vriend 
met het geweer de polder ingetrok-
ken. „Ze beweerden dat het de eerste 
keer was. Dat was hun verklaring 
voor hun grote mond en later hun 
paniek. We waren geneigd ze te gelo-
ven. Ze waren stiknerveus en hadden 
volgens hun vrouwen weken in de 
rats gezeten toen ze later hun weg-
gesmeten geweer niet meer vonden.” 
Beiden kregen een taakstraf.
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plezier.” Het ging niet om financieel 
gewin, al werden ganzen en reeën 
soms wel verkocht. „Maar toen de 
leider een paar ganzen niet dezelfde 
dag kwijt kon bij een afnemer, sloeg 
hij ze dood. Ze stopten thuis ook wel 
wat beesten in de vriezer, maar de lol 
was vooral doodmaken.”

Alle wapens
Met de telefoontaps en peilingen 
kon de aanwezigheid van een paar 
wapens worden bewezen. Het RMT 
wilde echter al het wapentuig in 
beslag nemen. „Als we illegale vuur-
wapens ontdekken hebben we for-
meel de plicht ze meteen in beslag 
te nemen. We kregen van het OM 
echter toestemming om te wachten 
omdat de risico’s van dit wapenmis-
bruik goed konden worden ingeschat: 
ze schoten in natuurgebieden en 
bewust niet op plaatsen waar mensen 
kwamen. Als er mensen in de buurt 
kwamen, hielden ze zich sowieso 
gedeisd. Dat kon je uit de gesprek-
ken via de mobieltjes afleiden. En 
die geluiddempers zaten er niet voor 
niets op.” 
Toch stond een van de verdachten 
opeens in zijn tuin duiven uit de 
dakgoot te schieten. En toen de plaat-
selijke politie daar tegen optrad, had 
Van der Will een probleempje. „We 

wilden helemaal niet dat de groep 
zich gedeisd zou houden. Maar toen 
dat geweer in beslag werd genomen, 
gebeurde dat wel.” 
Saillant detail was dat er op duiven 
was geschoten met een nieuw lucht-
drukgeweer met een waarde van 
1700 euro. De plaatselijke agenten 
kregen echter een 20 jaar oude buks 
mee. „In de groep zat één meisje en 
die vroeg of ze het geweer even in de 
wapenkoffer mocht doen omdat het 
net nieuw was. Dat mocht. Dus dat 
kind gaat naar binnen, pakt een heel 
oud geweer en geeft dat mee in die 
koffer. Pas op het bureau zagen de 
mannen dat ze waren beetgenomen.” 
De agent probeerde vervolgens het 
wapen waarmee was geschoten als-
nog te pakken te krijgen, maar toen 
greep Van der Will in. „Via de taps 
merkten we dat de moeder dat meisje 
tot de orde riep en dat het gezelschap 
gas terugnam. Men was bang dat 
de politie weer snel op de stoep zou 
staan om dat dure geweer te zoeken.”

Geen heterdaad
Aan de plaatselijke politiechef werd 
heel voorzichtig duidelijk gemaakt 
dat er een hoger belang was dan het 
omruilen van dat ene wapen of het 
hinderlijk volgen van de groep jon-
geren. „Nee, dan bel ik niet met de 

agent in kwestie. Niet dat die man 
niet te vertrouwen zou zijn, maar 
het risico op uitlekken is toch enorm 
groot in zo’n kleine, hechte gemeen-
schap. Eén woord binnen zo’n korps 
kan argwaan opwekken. Die agenten 
wonen daar, hebben daar kinderen 
op school.” Bovendien wist het RMT 
uit de telefoontaps dat de leider van 
de groep door andere jongeren werd 
geïnformeerd over surveillances en 
andere politieactiviteiten. „Daarom 
hebben wij ons ook nooit in die 
streek laten zien. Dan zouden ze 
meteen argwaan hebben.”
De plaatselijke Hermandad liet de 
groep verder met rust en na ruim 
een week werden de amateur-jagers 
weer brutaler. Na overleg met het 
OM werd besloten niet aan te sturen 
op een heterdaad-inrekening. Van 
der Will: „Het is overwogen, omdat 
er wel een patroon zat in de tijden 
en plaatsen dan men samen ging 
jagen en stropen. Maar wij kennen 
dat gebied nauwelijks en we konden 
ons er ook niet voortijdig vertonen, 
want we wilden geen achterdocht 
wekken.” Tevens speelde het arsenaal 
wapens mee waarmee de jeugd op 
pad ging. „Met hun kogelgeweren leg 
je iemand op 200, 300 meter afstand 
om. Dat zijn geen doorsnee jachtge-
weren waarmee je tot 40 meter komt. 

Je moet dan niet het risico opzoeken 
dat ze bij een heterdaad op de verbali-
santen gaan schieten.”

Vader doet mee
Op derde pinksterdag zes uur ’s 
morgens werd daarom een inval 
gedaan in zes woningen in en rond 
Melissant, in Stellendam en in één 
pand in Zeeland. De oogst was 
indrukwekkend: tien zware vuurwa-
pens, messen en andere steekwapens, 
kruisbogen, schedels, huiden en een 
paar vrieskisten vol reeën-, ganzen- 
en eendenvlees. 
Na de inval liepen de telefoontaps 
een paar uur door en dat leverde nog 
een schat aan informatie op. Onder 
andere bleken een paar ouders veel 
actiever betrokken bij de illegale 
hobby van hun kroost dan was aange-
nomen. „Bij één adres rekenden we 
op twee geweren, maar we vonden er 
één. De vader van de verdachte werd 
ook gehoord. Na dat verhoor belde 
hij met anderen uit de groep om te 
vertellen waar hij dat ene geweer had 
verstopt. Dat kwam goed uit, kon-
den we hem weer ophalen voor een 
tweede verhoor en dat wapen ook in 
beslag nemen.”
De jongeren verklaarden hun schiet-
grage gedrag uit verveling. Het 
RMT-team kan zich daar wel iets bij 

voorstellen. „De streek is overwegend 
streng gereformeerd. Die families 
hebben geen televisie, de jongeren 
mogen eigenlijk niet naar het café. Er 
is weinig eigentijds vertier voor ze.”

Struisvogels
Volgens Van der Will werd het foute 
gedrag door sommige ouders gewoon 
ontkend, ondanks de bewijzen. „Ik 
vertelde een echtpaar dat hun zoon 
150 km per uur over dijkweggetjes 
reed. En hoe hij die zwanen om zeep 
hielp. Dat weigeren ze dan te gelo-
ven. Ze willen liever niet horen wat 
hun kinderen uitspoken.”
Sommige ouders vilden de beesten en 
zorgden dat het vlees werd ingevro-
ren. De ouders van de hoofdverdachte 
moesten zich ook wegens medeplich-
tigheid voor de rechter verantwoor-
den. „De vader zei tegen rechter Van 
Klaveren dat hij uiteindelijk verant-
woording zou afleggen tegenover 
God. Dat oordeel telde. Van Klaveren 
antwoordde: ‘Voorlopig moet u het 
toch met mijn oordeel doen’.”
De vader van de hoofdverdachte 
kreeg 100 uur taakstraf, zijn vrouw 
20 uur. De twee hoofdverdachten van 
18 en 19 jaar kregen 240 uur taak-
straf en de andere jongeren 180 uur. 
Het onderzoek en de voorgeleiding 
vergden vijf maanden werk van zeven 

rechercheurs.
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En de twee mannen uit Oude Tonge 
met hun in allerijl weggegooide 
geweer? Dat wapen was precies 20 
jaar geleden gefabriceerd en verkocht 
in Zuid-Frankrijk, zo bleek uit bal-
listisch onderzoek van het Forensisch 
Technisch Ondersteuningsteam van 
de politie. De mannen werden maan-
den later verhoord en eentje vertelde 
dat hij het geweer ongeveer twintig 
jaar geleden in Frankrijk had gekocht. 
Hij had er nooit mee gejaagd en was 
uit balorigheid samen met een vriend 
met het geweer de polder ingetrok-
ken. „Ze beweerden dat het de eerste 
keer was. Dat was hun verklaring 
voor hun grote mond en later hun 
paniek. We waren geneigd ze te gelo-
ven. Ze waren stiknerveus en hadden 
volgens hun vrouwen weken in de 
rats gezeten toen ze later hun weg-
gesmeten geweer niet meer vonden.” 
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plezier.” Het ging niet om financieel 
gewin, al werden ganzen en reeën 
soms wel verkocht. „Maar toen de 
leider een paar ganzen niet dezelfde 
dag kwijt kon bij een afnemer, sloeg 
hij ze dood. Ze stopten thuis ook wel 
wat beesten in de vriezer, maar de lol 
was vooral doodmaken.”

Alle wapens
Met de telefoontaps en peilingen 
kon de aanwezigheid van een paar 
wapens worden bewezen. Het RMT 
wilde echter al het wapentuig in 
beslag nemen. „Als we illegale vuur-
wapens ontdekken hebben we for-
meel de plicht ze meteen in beslag 
te nemen. We kregen van het OM 
echter toestemming om te wachten 
omdat de risico’s van dit wapenmis-
bruik goed konden worden ingeschat: 
ze schoten in natuurgebieden en 
bewust niet op plaatsen waar mensen 
kwamen. Als er mensen in de buurt 
kwamen, hielden ze zich sowieso 
gedeisd. Dat kon je uit de gesprek-
ken via de mobieltjes afleiden. En 
die geluiddempers zaten er niet voor 
niets op.” 
Toch stond een van de verdachten 
opeens in zijn tuin duiven uit de 
dakgoot te schieten. En toen de plaat-
selijke politie daar tegen optrad, had 
Van der Will een probleempje. „We 

wilden helemaal niet dat de groep 
zich gedeisd zou houden. Maar toen 
dat geweer in beslag werd genomen, 
gebeurde dat wel.” 
Saillant detail was dat er op duiven 
was geschoten met een nieuw lucht-
drukgeweer met een waarde van 
1700 euro. De plaatselijke agenten 
kregen echter een 20 jaar oude buks 
mee. „In de groep zat één meisje en 
die vroeg of ze het geweer even in de 
wapenkoffer mocht doen omdat het 
net nieuw was. Dat mocht. Dus dat 
kind gaat naar binnen, pakt een heel 
oud geweer en geeft dat mee in die 
koffer. Pas op het bureau zagen de 
mannen dat ze waren beetgenomen.” 
De agent probeerde vervolgens het 
wapen waarmee was geschoten als-
nog te pakken te krijgen, maar toen 
greep Van der Will in. „Via de taps 
merkten we dat de moeder dat meisje 
tot de orde riep en dat het gezelschap 
gas terugnam. Men was bang dat 
de politie weer snel op de stoep zou 
staan om dat dure geweer te zoeken.”

Geen heterdaad
Aan de plaatselijke politiechef werd 
heel voorzichtig duidelijk gemaakt 
dat er een hoger belang was dan het 
omruilen van dat ene wapen of het 
hinderlijk volgen van de groep jon-
geren. „Nee, dan bel ik niet met de 

agent in kwestie. Niet dat die man 
niet te vertrouwen zou zijn, maar 
het risico op uitlekken is toch enorm 
groot in zo’n kleine, hechte gemeen-
schap. Eén woord binnen zo’n korps 
kan argwaan opwekken. Die agenten 
wonen daar, hebben daar kinderen 
op school.” Bovendien wist het RMT 
uit de telefoontaps dat de leider van 
de groep door andere jongeren werd 
geïnformeerd over surveillances en 
andere politieactiviteiten. „Daarom 
hebben wij ons ook nooit in die 
streek laten zien. Dan zouden ze 
meteen argwaan hebben.”
De plaatselijke Hermandad liet de 
groep verder met rust en na ruim 
een week werden de amateur-jagers 
weer brutaler. Na overleg met het 
OM werd besloten niet aan te sturen 
op een heterdaad-inrekening. Van 
der Will: „Het is overwogen, omdat 
er wel een patroon zat in de tijden 
en plaatsen dan men samen ging 
jagen en stropen. Maar wij kennen 
dat gebied nauwelijks en we konden 
ons er ook niet voortijdig vertonen, 
want we wilden geen achterdocht 
wekken.” Tevens speelde het arsenaal 
wapens mee waarmee de jeugd op 
pad ging. „Met hun kogelgeweren leg 
je iemand op 200, 300 meter afstand 
om. Dat zijn geen doorsnee jachtge-
weren waarmee je tot 40 meter komt. 

Je moet dan niet het risico opzoeken 
dat ze bij een heterdaad op de verbali-
santen gaan schieten.”

Vader doet mee
Op derde pinksterdag zes uur ’s 
morgens werd daarom een inval 
gedaan in zes woningen in en rond 
Melissant, in Stellendam en in één 
pand in Zeeland. De oogst was 
indrukwekkend: tien zware vuurwa-
pens, messen en andere steekwapens, 
kruisbogen, schedels, huiden en een 
paar vrieskisten vol reeën-, ganzen- 
en eendenvlees. 
Na de inval liepen de telefoontaps 
een paar uur door en dat leverde nog 
een schat aan informatie op. Onder 
andere bleken een paar ouders veel 
actiever betrokken bij de illegale 
hobby van hun kroost dan was aange-
nomen. „Bij één adres rekenden we 
op twee geweren, maar we vonden er 
één. De vader van de verdachte werd 
ook gehoord. Na dat verhoor belde 
hij met anderen uit de groep om te 
vertellen waar hij dat ene geweer had 
verstopt. Dat kwam goed uit, kon-
den we hem weer ophalen voor een 
tweede verhoor en dat wapen ook in 
beslag nemen.”
De jongeren verklaarden hun schiet-
grage gedrag uit verveling. Het 
RMT-team kan zich daar wel iets bij 

voorstellen. „De streek is overwegend 
streng gereformeerd. Die families 
hebben geen televisie, de jongeren 
mogen eigenlijk niet naar het café. Er 
is weinig eigentijds vertier voor ze.”

Struisvogels
Volgens Van der Will werd het foute 
gedrag door sommige ouders gewoon 
ontkend, ondanks de bewijzen. „Ik 
vertelde een echtpaar dat hun zoon 
150 km per uur over dijkweggetjes 
reed. En hoe hij die zwanen om zeep 
hielp. Dat weigeren ze dan te gelo-
ven. Ze willen liever niet horen wat 
hun kinderen uitspoken.”
Sommige ouders vilden de beesten en 
zorgden dat het vlees werd ingevro-
ren. De ouders van de hoofdverdachte 
moesten zich ook wegens medeplich-
tigheid voor de rechter verantwoor-
den. „De vader zei tegen rechter Van 
Klaveren dat hij uiteindelijk verant-
woording zou afleggen tegenover 
God. Dat oordeel telde. Van Klaveren 
antwoordde: ‘Voorlopig moet u het 
toch met mijn oordeel doen’.”
De vader van de hoofdverdachte 
kreeg 100 uur taakstraf, zijn vrouw 
20 uur. De twee hoofdverdachten van 
18 en 19 jaar kregen 240 uur taak-
straf en de andere jongeren 180 uur. 
Het onderzoek en de voorgeleiding 
vergden vijf maanden werk van zeven 

rechercheurs.

Uit Frankrijk
En de twee mannen uit Oude Tonge 
met hun in allerijl weggegooide 
geweer? Dat wapen was precies 20 
jaar geleden gefabriceerd en verkocht 
in Zuid-Frankrijk, zo bleek uit bal-
listisch onderzoek van het Forensisch 
Technisch Ondersteuningsteam van 
de politie. De mannen werden maan-
den later verhoord en eentje vertelde 
dat hij het geweer ongeveer twintig 
jaar geleden in Frankrijk had gekocht. 
Hij had er nooit mee gejaagd en was 
uit balorigheid samen met een vriend 
met het geweer de polder ingetrok-
ken. „Ze beweerden dat het de eerste 
keer was. Dat was hun verklaring 
voor hun grote mond en later hun 
paniek. We waren geneigd ze te gelo-
ven. Ze waren stiknerveus en hadden 
volgens hun vrouwen weken in de 
rats gezeten toen ze later hun weg-
gesmeten geweer niet meer vonden.” 
Beiden kregen een taakstraf.

Nadere inlichtingen:

Cor van der Will, Regionaal Milieu Team 

Rotterdam-Rijnmond, tel. 010 - 27 41 637.

Tekst: Hans Oosterhof

Foto: RMT Rotterdam-Rijnmond, 

Peter van Es
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Nadere inlichtingen:
Cor van der Will, Regionaal Milieu Team
Rotterdam-Rijnmond, tel. 010 - 27 41 637
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40 jaar lid van onze 
vereniging
Op de jaarlijkse vis-
dag van de afdeling 
Zuid-Holland werd de 
bijna 80- jarige Jan 
Grootendorst ver-
rast met de gouden 
herinneringsspeld met 
de daarbij behorende 
oorkonde van de 

Nederlandse Vereniging van Natuurtoezicht.
Jan is zijn loopbaan begonnen als loodgie-
ter in de zaak van zijn vader in Den Haag. 
In de oorlog was Jan als onderduiker in 
Overijssel in de buurt van Ommen en na 
de oorlog werd hij hulpjachtopzichter bij de 
Jonkheer van Rechteren in Rechteren. 
Hier bleef hij tot 1949 daarna werd hij jacht-
opzichter in dienst van dhr. Feith op het 
landgoed Gagelhof in het Utrechtse.
Daarna keerde Jan terug naar het Haagse 
en hier werd hij duinwachter in dienst van 

de gemeente Den Haag tot zijn pensionering 
in 1987.
Jan was aangenaam verrast door de gouden 
speld en oorkonde.

Bestuur van de afdeling Zuid Holland.

Jachtopzichter Wim Nelissen krijgt 
gouden speld NVvN

Op vrijdag 27 juni ging de jachtopzichter 
Wim Nelissen, na 53 jaar trouwe dienst op 
het landgoed Het Ossenbroek te Beers, een 
stap terug doen. Hij vindt het goed geweest 
en geeft de fakkel over aan de nieuwe jacht-
opzichter Wim van Run. Op het Ossenbroek 
was een receptie georganiseerd door het 
Bestuur van de Stichting Ossenbroek-
Hierschenhof en de jachtcombinatie Het 
Ossenbroek. Dat Wim Nelissen zijn sporen 
in die 53 jaar verdiend had, bleek wel uit 
de grote opkomst op deze receptie. Door 
de heer C.L.M. de Quay werd uitgebreid 
verwoord wat Wim heeft betekend voor Het 
Ossenroek, de jacht in het bijzonder, en de 
totale flora en fauna in het algemeen. Ook 
als vertrouwensman tussen de jachtcombi-
natie, de boeren en grondgebruikers heeft 
Wim een belangrijke rol gehad. Hij kan dan 
ook met een gerust hart de zaak overdragen 
aan zijn opvolger, de jachtopzichter Wim 
van Run. Door Arie Schakel, voorzitter van 
de NVvN, afdeling Brabant/Limburg, werd 
tijdens de receptie de oorkonde van 53 jaar 
trouwe dienst aan Wim Nelissen uitgereikt, 
waarna hij hem de daarbij behorende gou-
den speld opspelde.

AFDELING BRABANT/LIMBURG
Voorzitter: Schakel, A.J.
Stevensweerterweg 9
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Werknummer: 0318 680 134
E-mail: jan.otter@ede.nl
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Kabinet wil sterke vereenvoudiging 
natuurwetten



14 DE JACHTOPZICHTER

Op pad met... Alex van der Velde

Jachtopzichter / BOA
bij de Amsterdamse Hengelsportvereniging

Dit maal op bezoek bij een jachtopzichter die actief is 
binnen en rondom de wereldstad Amsterdam !
Zijn werkgever is de Amsterdamse Hengelsportvereniging 
en met ruim 15.000 leden (!) de grootste vereniging op 
het gebied van de sportvisserij in ons land. 
Ook de oppervlakte viswater dat de vereniging pacht is 
enorm groot en loopt van het centrum van Amsterdam 
tot in de plaatsen Amstelveen, Diemen, Duivendrecht, 
Ouder- Amstel, Abcoude en Uithoorn. Ook het 
Amsterdamse Bos en de Bosbaan behoren tot het 
viswater van de vereniging. In totaal dus toezicht op het 
gebruik van ruim 5.500 ha viswater. 

Leden mogen het hele jaar nachtvissen op sommige 
grote karperwateren, maar alleen met een zg. 
“nachtverblijfpas”. Onze lezers zullen zich misschien 
afvragen wat er nou leuk aan is om ’s nachts in een klein 
tentje langs de waterkant te gaan zitten/liggen wachten 
tot er “beet” is. Maar misschien vragen vissers zich wel 
af waarom jagers ’s avonds/’s nachts op een hoogzitje 
in het bos gaan zitten om te wachten tot er een vos of 
varken langs komt! 

De buit verstoppen
Tijdens een avond en nacht surveillance samen met Alex 
is mij opgevallen dat veel vissers (nog) niet weten dat de 
Kleine Vispas niet het recht geeft om overal te mogen 
vissen. Regelmatig moest er door hem corrigerend en 
voorlichtend worden opgetreden. Maar voorlichten 
houdt een keer op. Per jaar maakt Alex tussen de 300 en 
400 verbalen op.

Visstroperij is ook een probleem. Men mag bijvoorbeeld 
maximaal twee snoekbaarzen meenemen voor eigen 
consumptie. Het blijkt echter dat er vissers zijn die zich 
daar niet aanhouden en er een “handeltje” van maken. 
Geraffineerd wordt de snoekbaars naar de auto vervoerd 
of verstopt in de ruige berm en later opgehaald. 
Er zijn in het Amsterdamse nog enkele leden die 
vanouds in het bezit zijn van een toestemming om te 
mogen peuren. Rustig rijdend in het donker langs de 
Amstel troffen wij ± 80- jarige peurder aan in zijn bootje. 
Ontspannen met een sigaar in de mond en heerlijk 
genietend van zijn hobby en van een mooie avond. 

Verbaal geweld
Een ander fenomeen is het vangen van spiering of bliek 
(aasvis) met illegale werpnetten. Men gaat hierbij als 
volgt te werk: langzaam rijdend kijkt men of er (in hun 
ogen) iets verdachts is te zien. Als dit niet het geval lijkt, 
springt men uit de auto, werpt snel de werpnetten in het 
water en probeert zoveel mogelijk aasvisjes binnen te 
krijgen en weg zijn de daders. 
Maar als men “pech” heeft is de groene BOA op het 
juiste moment op de juiste plek en wordt “de vis duur 
betaald”. 
Verbaal geweld of erger wordt daarbij soms niet 
geschuwd tegen de jachtopzichter die vrijwel altijd 
alleen surveilleert.

Dat het ook anders kan blijkt wel uit de foto [voor 
de redactie AvdV 014] waarop een visser zijn duim 
opsteekt ten teken dat Alex zijn werk en met name de 
voorlichting goed heeft gedaan. Ondanks het feit dat 
deze hengelaar kort daarvoor door de jachtopzichter 
werd verbaliseerd. 
Zo kan het dus ook! 

Tekst en foto’s; Jaap van de Waerdt
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FOTO: HOFMAN AQUA MARIEN

Aandachtspunten controle vissen 
met beroepsvistuigen

Vanuit de praktijk werd aan de Redactie gevraagd 

hoe het nu precies zit met de nieuwe regels rond de 

beroepsvisserij. Ook hier weer heeft het ministerie 

de regels zo ingewikkeld gemaakt dat het voor een 

eenvoudige handhaver maar net te overzien is. 

En bovendien voorzien van een flinke administratieve 

rompslomp. Hinderlijk voor de beroepsvisser en lastig voor 

de controleur!

Hieronder in hoofdlijnen de regels zoals deze nu 
gelden.
Allereerst; uitsluitend de hengel en de peur zijn nog 
sportvistuigen. Alle andere vistuigen behoren tot het 
“gereedschap” van de beroepsvisser.

Dan de vraag waaraan moet de beroepsvisser 
voldoen als hij gaat vissen:
•  Allereerst moet hij aantonen dat hij door 

eigendom, huur of pacht gerechtigd is tot het 
vissen in het betreffende water 

•  Verder moet zijn vistuig aan de wettelijke 
eisen voldoen. ( zie Visserijwet 1963 onder 
beroepsvistuigen)

• Ook moet de visser voorzien zijn van :

1.  een “ akte “ (voorheen de grote visakte).
Deze akte is geldig voor 3 jaar en is voorzien van 
aktenummer en de aktehouder staat geregistreerd 
bij het ministerie van LNV.

2.  een brief van het ministerie van LNV waaruit 
blijkt dat hij sinds 1 mei 2008 aan bepaalde eisen 
voldoet om met beroepsvistuigen te mogen 
vissen. Heeft hij hieraan voldaan, dan is hij in het 
bezit van bovengenoemd document.

3.  als de te controleren visser in opdracht van 
een “ derde ” vist, moet hij een bewijs kunnen 
overleggen dat deze “ derde ” een overeenkomst 
heeft met deze visser.

Als de visser al deze papieren kan overleggen, mag 
de handhaver ervan uitgaan dat het allemaal klopt.

Nog even terugkomend op de eisen, zoals bedoeld in 
punt 2. 

Deze eisen zijn tweeledig:
1.  De visser ( of het visbedrijf ) moet over een 

viswaterareaal kunnen beschikken van minimaal 
250 ha. Dit kan eigendom, gehuurd of gepacht zijn 
Het viswater hoeft niet aaneengesloten te zijn.

2.  De visser (of het vis bedrijf) moet over geldelijke 
inkomsten uit de visserij beschikken van jaarlijks 
minimaal € 8.500,00. Een en ander moet met 
accountantsverklaring overlegd worden aan 
het ministerie. Als men in eerste instantie aan 
deze eisen voldoet krijgt men een brief van het 
ministerie dat men aan de eisen voldoet (zie punt 
2 hierboven)

Samenvatting 
Treft men tijdens de controle een visser die niet aan 
deze eisen voldoet, dan klopt er iets niet en heeft 
men hoogstwaarschijnlijk te maken met een illegale 
beroepsvisser. 
Het is dan wel zaak om vast te stellen waarmee gevist 
wordt en (indien van toepassing) met hoeveel stuks. 
Ook de visboot en eventueel ander vervoersmiddel 
bekijken en zien welke en hoeveel vissoorten er 
gevangen zijn. Gezien de ernst van de overtreding 
kan men ook overgaan tot inbeslagname.
Indien er specifieke vragen zijn is overleg met een 
gespecialiseerde AID-er nuttig (tel. 030 – 66 92 669).

Jaap Wansinck 
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Ervaringen langs de waterkant
Telefonisch waarschuwen
Iets van de laatste tijd is dat vissers 
elkaar via hun mobiele telefoon de 
komst van de groene BOA en de 
controleurs aankondigen. Natuurlijk 
hebben wij onze aanpak daarop 
aangepast. Wij maken twee teams en 
werken dan naar elkaar toe en maken 
elkaar opmerkzaam op zaken die 
nuttig zijn. 
Ik vind het verstandig niet alleen op 
controle te gaan, ook niet overdag. 
Een voorbeeld maakte ik vorige week 
nog mee bij de controle van een groep 
van vijf Duitssprekende vissers. Geen 
papieren, geen goede zin en heel 
dapper met z’n vijven, dus kon ik er op 
een gegeven moment geen kant meer 
mee op. De stemming gaat dan van 
geprikkeld naar steeds agressiever en 
dan is het verstandig assistentie in te 
roepen. Ik roep dan via de meldkamer 
hulp in van de blauwe mannen van de 
regio Gelderland- Zuid en binnen tien 
minuten kreeg ik rugdekking van een 
motoragent en de bemanning van een 
surveillancewagen.

Creatieve overtreders
Jachtopzichter Van der Velden 
heeft laatst een boek geschreven 
over zijn controle Visserijwet in het 
Westen. En met name over de manier 
waarop mensen creatief zijn in hun 
overtreding. Dat is hier in het Oosten 
niet anders. Soms staan er bij een 
“onschuldige” en beleefde visser 
overal zetlijnen. Dan weer heeft men 
zonder dat daar een reden voor is een 
opblaasbare boot bij zich. Dan is het 
goed om ’s nachts nog eens op zo’n 
stek terug te komen voor een nader 
onderzoek. We hebben in zo’n situatie 
wel eens een kleefgaren aangetroffen 
met wel 120 kilo vis erin! Onze aanpak 
is waar dit kan voorlichting geven en 
daarmee corrigeren. Maar de groene 
BOA heeft zijn aanstelling niet voor 
niets. Na de voorlichting komt het 
moment dat er proces- verbaal wordt 
opgemaakt en dan “wordt de vis 
onnodig duur betaald”. 

G.J.J. Dengerink

VOORLICHTING PRIMA! Maar soms wordt de vis duur betaald...

Het is al weer 14 jaar geleden dat ik in goede samenwerking met de vrijwillige 
controleurs van de hengelsportvereniging “de Voorn “, begonnen ben met 
controle en handhaving van de sportvisserij rondom Nijmegen.
Terugkijkend kan ik rustig stellen dat de situatie inmiddels behoorlijk onder 
controle is. Dat was overigens in het begin wel anders; de niet- aangestelde 
controleurs kregen het af en toe flink te verduren, het was soms een enorme 
rotzooi met afval, papier, lege flessen, etc. langs de waterkant en er waren 
communicatieproblemen met de vele Russen en Polen (werkzaam in het 
aangrenzende Ruhrgebiet). Kortom werk aan de winkel voor de groene BOA!

Schriftelijke toestemming
De hengelsportvereniging heeft nabij de Ooypolder bij Nijmegen al bijna 30 jaar 
een deel van de rivier de Waal gepacht over een lengte van ca. 7 kilometer. Er is 
dus sprake van verenigingsviswater. Voor de komst van de Vispas mocht men 
daar op basis van een visakte met één hengel vissen. Daar is in 2007 verandering 
in gekomen. In het “dikke boekje” dat iedere visser krijgt als men lid wordt van 
de vereniging, staat heel duidelijk waar men wel en waar men niet mag vissen. 
Maar leg dat nu eens uit aan de vele buitenlanders langs de waterkant die de taal 
niet spreken of niet willen begrijpen! Gelukkig heeft men het plan opgevat via 
internet in diverse talen deze kwestie nog eens goed uit te leggen.

Aankoop van vergunningen
Met name van de vissers uit Duitsland (die een examen moeten afleggen om te 
mogen vissen) krijgen we langs de waterkant tijdens een controle steeds weer 
te horen “Ja maar …. in de winkel waar we de vergunning hebben gekocht, heeft 
men gezegd dat je in Nederland overal mag vissen met deze papieren.” Omdat 
een handhaver vertrouwen in de mensheid moet hebben, maar zeker niet alles 
geloven moet, trek ik dit dan wel eens na en tot mijn grote verbazing geeft men 
dat soms ook wel eens toe. Voorlichting moet natuurlijk wel overal gelijkluidend 
zijn!

Aanpak van de controle
Wij hebben geleerd bij de controle allereerst te vragen om inzage in het 
paspoort of andere geldige identiteitspapieren. Nadat de vergunning is 

gevraagd en ter hand gesteld, kun je dan 
in één oogopslag zien of een en ander 
overeenkomt. Er zijn nl. lieden die met 
een stalen gezicht papieren van een ander 
overhandigen en daarmee denken weg te 
komen.
Een praktijkvoorbeeld; een Duitse visser 
zat op een mooie stek te vissen en met 
de kijker bekeek ik op afstand even de 
situatie. Ik zag direct al dat hij vier hengels 
had uitstaan. Tijd dus voor een gesprek, 
maar hij liep onmiddellijk naar zijn 
hengels toe toen hij mij zag aankomen en 
ging daarna weer zitten vissen. Tijdens 
de controle bleken zijn papieren in orde 
te zijn. Maar toen ik hem attendeerde 
dat vier hengels niet toegestaan zijn, 
antwoordde hij gevat maar met twee 
hengels te vissen. Wat bleek? Hij had 
tijdens mijn komst supersnel met een 
brandende sigaret de snoeren van 
twee hengels net boven de molen 
doorgebrand en dacht daarmee weg 
te komen. Heel slim bedacht, maar de 
handhaver zal hen toch steeds een slag 
voor moeten zijn bij zijn werkzaamheden!
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LAMPE ALTIJD IN DE 

GEVARENZôNE

Als ik dit schrijf gaat de 
eendenjacht open; het is alweer 
15 augustus 2008! En iedere 
jachtopzichter weet dat als de 
eendenjacht eenmaal op gang is, 
het maar even duurt of de opening 
van de kleinwildjacht is in zicht !
Oogsten dus na een jaarlang hard 
werken voor goed wildbeheer en 
veldtoezicht.
Ik wil in deze bijdrage het haas er 
eens uitlichten. Ik denk dat dit een 
kleinwildsoort is die een goede 
graadmeter is voor het veld. Is 
er stroperij of vrijwel niet, zijn er 
verwilderde katten en kraaien 
teveel, is er nog wat over van het 
“oude landschap” of razen ook 
hier de loonwerkers ’s nachts met 
50 kilometer per uur met grote 
schijnwerpers door het gras, 
zijn er nieuwe wegen aangelegd 
waardoor het veld nog meer 
doorsneden wordt?

Januaristroperij
Zomaar wat vragen, maar 
wel zaken van levensbelang 
voor Lampe. Natuurlijk werpt 
een volwassen moer heel wat 
lampreien, maar wat zijn er een 
“kapers”op de kust! Om dan nog 
maar niet te spreken van de vele 
wildziekten waaronder het haas 
kan lijden of zelfs ten onder kan 
gaan.
Als jachtopzichter ben je helaas niet 
in staat alle factoren aan te pakken. 
Jammer, maar onze mogelijkheden 
zijn beperkt. Dus blijft het scherp 
op stroperij letten. Een zaak van 
groot belang!
Hier in de streek is het niet 
ongewoon dat de stropers in 
januari (dus na de jacht) nog eens 
even controlebeurten komen 
houden. Ja, u leest het goed, 
in januari wanneer de vroege 
lampreien al in de sneeuw 
kunnen liggen. Ik heb dit soort 
“liefhebbers” op bezoek gehad en 

ook gepakt compleet met twee 
lange honden. Daar sta je dan met 
vier hazen waarbij bij drie de melk 
eruit liep !

Lange hond op bezoek
Netjes jagen is onze opdracht; 
spaarpotten aanhouden, niet meer 
dan één keer drijven, de drijvers 
ruim laten lopen, geen geweren 
tussen de kloppers en noem maar 
op. En dan daarna de “vrienden 
van de lange hond” op bezoek om 
je arm te maken. Wees dus niet 
alleen vóór de jachtopening alert, 
maar zeker ook daarna, want bij 
sommige lomperds is er een grote 
minachting voor alles wat leeft.

Een heel andere zaak is de 
moderne manier van grasmaaien 
en hakselen. Vooral als de koeien 
steeds binnen gehouden worden, 
is het raak. Maaien, maaien en nog 
eens maaien met maaiarmen van 
wel 9 meter breed! Soms wel vijf 
tot zes keer per jaar en ook nog 

eens de nodige rondes van de 
mestinjecteur die als een “hark” 
de zaak in smalle stroken trekt van 
maar 8 cm breed. Om maar niet 
te spreken van het versmeren van 
de leefwereld van de haas die naar 
kruiden zoekt tussen het raaigras. 
En hoe moet je daarin overleven als 
jong haasje?

Maisoogst
Het lukraak spuiten met de meest 
rottige middelen is wel aan banden 
gelegd en de spuitmiddelen zijn 
zo duur dat men zich wel driekeer 
bedenkt om onnodig te spuiten. 
Maar de snelheid en geweld 
waarmee in oktober de mais wordt 
geoogst is voor de hazen een ramp 
wanneer hele landschappen binnen 
een dag kaal en leeg zijn. Dus goed 
zicht voor hen die werk zoeken voor 
hun snelle hondjes !
Er komt dan een drukke tijd voor 
de groene BOA, want naast de 
lange hond zijn er ook de auto’s 
met lichtbakken. De tijd tussen licht 
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en donker is interessant voor deze 
doelgroep en men is niet te beroerd 
om ’s morgens vroeg op te staan en 
onverwacht toe te slaan.

Let ook op dekkingen waarin hazen 
graag liggen. Houd de wissels in 
de gaten, want strikken zijn gauw 
gezet, zeker aan de veldkant.
In onze streek zijn de grote percelen 
aardappelen en schorseneren in 
trek bij Lampe. Mooie dekking, 
maar helaas wel gewassen die vaak 
gespoten moeten worden. 

Zuinig zijn
Samenvattend zijn er veel velden 
waarin de hazen het echt niet breed 
hebben. Sterker; waar het een 
wonder is dat ze zich daar jaarin- 
jaaruit toch weten te handhaven. 
Scherp toezichthouden het jaarrond 

en fatsoenlijk jagen is dan het 
enige antwoord dat wij als groene 
mannen hierop kunnen geven.
Daarom is het positief dat er dit jaar 
links en rechts goede berichten zijn 
over de hazenstand.
Laten we dat dan ook benutten 
om met voldoende “kapitaal” de 
komende winter in te gaan !

Al is misschien wat vroeg, ik 
wens de lezers van ons vakblad 
alvast fijne en vooral ook gezellige 
jachtdagen op duif, eend en 
kleinwild !

Cees van Geel
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Kamervragen afschieten 

verwilderde katten
Ministerie LNV / Directie Natuur

Geachte Voorzitter,
Hierbij doe ik u mede namens mijn ambtgenoot van Justitie toekomen de 
antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het afschieten 
van katten (ingezonden 26 mei 2008).
1  Kent u het bericht ‘Slachting onder Utrechtse katten’? 

Ja.
2  Kunt u uiteenzetten hoeveel katten er jaarlijks in Nederland worden 

doodgeschoten, met welke reden en door wie dit gedaan wordt? 
Er is geen centrale registratie over afschot van verwilderde katten. De 
meeste verwilderde katten in het veld worden geschoten door jagers, 
die door de provincie daartoe zijn aangewezen. De reden daarvoor is 
dat verwilderde katten schade aanrichten aan de fauna.

3  Kunt u uiteenzetten of hier opdracht toe gegeven wordt? Zo ja, door 
wie? 
Op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet kunnen 
Gedeputeerde Staten personen of categorieën van personen aanwijzen 
om de stand van onder meer verwilderde katten te beperken. 
Verwilderde katten zijn opgenomen in bijlage 1 van de Regeling 
beheer en schadebestrijding, gebaseerd op artikel 67 van de Flora- en 
faunawet.

4  Hoe verhoudt het doodschieten van katten zich tot artikel 52 van de 
Flora- en faunawet, waarbij in de toelichting vermeld staat dat een 
jachtaktehouder “zijn wapens niet mag gebruiken voor het doden van 
onbeschermde dieren, zoals verwilderde katten, verwilderde duiven 
(…)”?  
Voor verwilderde katten gelden de algemene verbodsbepalingen 
niet, zoals opgenomen in de artikelen 8 tot en met 15 van de Flora- en 
faunawet. Katten behoren immers niet tot de beschermde inheemse 
diersoorten. Dit betekent dat er voor de bestrijding van deze dieren 
geen ontheffing noodzakelijk is van de verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet. De middelen waarmee dieren mogen worden 
gevangen of gedood, zijn wel gereguleerd op grond van de Flora- en 
faunawet, onder meer in artikel 52 van de Flora- en faunawet.2 Gebruik 
van het geweer voor afschot van verwilderde katten kan alleen als 
sprake is van beheer en schadebestrijding.

5  Op welke wijze wordt tijdens de jacht op katten voorkomen dat hierbij 
katten met een eigenaar worden gedood, een overtreding van artikel 
350 van het Wetboek van Strafrecht? 
De personen aan wie door Gedeputeerde Staten toestemming wordt 
verleend om verwilderde katten af te schieten, moeten het gebied 
waarvoor deze vergunning geldt, kennen en dus ook weten welke 
katten verwilderd zijn en welke niet.

6  Kunt u uiteenzetten hoe vaak mensen zijn aangehouden, vervolgd of 
beboet voor het doodschieten van katten in de afgelopen vijf jaar?  
Het bedrijfsprocessensysteem van het OM is bedoeld om gegevens in 
een individuele zaak vast te leggen, met het oog op de strafrechtelijke 
afdoening. Het is echter niet mogelijk om, door middel van dit systeem, 
informatie te genereren ter beantwoording van deze vraag.

7  Acht u de wijze en frequentie van het toezicht ter voorkoming van het 
afschieten op katten voldoende? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, 
op welke wijze bent u voornemens hier verandering in te brengen? 
Het gebruik van het geweer voor het afschot van verwilderde katten in 
het veld is slechts toegestaan door daartoe door Gedeputeerde Staten 
aangewezen personen. Zie mijn antwoord op vraag 3. Gedeputeerde 
Staten gaan slechts over tot de aanwijzing van personen of categorieën 

van personen, wanneer er geen 
andere bevredigende oplossing 
bestaat. Indien er door niet 
aangewezen personen katten 
worden afgeschoten, plegen zij 
een strafbaar feit. Artikel 52 
in samenhang met artikel 67 
van de Flora- en faunawet 
en artikel 5 van het Besluit 
beheer en schadebestrijding. 
Omdat dergelijke personen 
veelal niet op heterdaad zullen 
worden betrapt door een 
opsporingsambtenaar zal er, 
om tot opsporing en vervolging 
te kunnen overgaan, aangifte 
moeten worden gedaan.

8  Deelt u de mening dat ter 
voorkoming van de groei van 
het aantal katten voldoende 
diervriendelijke methoden 
voorhanden zijn? Zo ja, bent 
u bereid de toepassing van 
diervriendelijke methoden te 
stimuleren om de groei van het 
aantal katten tegen te gaan? 
Zo neen, kunt u dit toelichten? 
Toepassing van diervriendelijke 
methoden als castratie en 
sterilisatie om de stand van 
verwilderde katten te beperken, 
zijn buiten de bebouwde kom 
niet praktisch uitvoerbaar. 
Gemeenten kunnen deze 
methoden binnen de bebouwde 
kom wel toepassen. Zij zijn van 
deze methoden op de hoogte.

De Minister van
Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit,

G. Verburg



Niet-agressieve Pitbulls zijn terug
naar de eigenaar
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een groot 
deel van alle Pitbull-achtige honden die niet agressief zijn, en niet betrokken waren bij een 
bijtincident, teruggegeven aan de eigenaren. 

De honden waren in beslag genomen op basis van de Regeling 
Agressieve Dieren (RAD) die minister Verburg in juni buiten 
werking heeft gesteld. Het gaat in totaal om 76 honden die nu 
weer thuis zijn. Dat staat in en brief aan de Tweede Kamer. 
Verburg beloofde de kamer na het zomerreces te 
informeren over de gang van zaken bij de teruggave 
van de honden. Op 8 september waren van de 
tweehonderd honden 76 teruggeven aan de 
eigenaren. Van 29 honden is geen eigenaar 
bekend, of wil de eigenaar de hond niet 
terug. Voor hen wordt een nieuw tehuis 
gezocht. In dertien gevallen is het 
ministerie nog op zoek naar 
de eigenaar. Tot slot zijn er 
drie honden overleden en zijn 
acht honden door hun baasjes 
verwaarloosd en op grond van 
de RAD in beslag genomen.

Dan blijft een grote groep over 
van 71 honden die nog niet 
wordt vrijgelaten. Het gaat om 
37 honden die betrokken zijn 
geweest bij een bijtincident en om 
34 honden die afwijkend gedrag vertoonden. Deze groep wordt 
in oktober onderworpen aan een zogeheten 'risico-assessment'. Volgens vooraanstaande 
gedragsdeskundigen is een gedragstest in combinatie met andere informatiebronnen, het 
beste middel om een om een goed beeld te krijgen van een hond. Alleen zo kan een goed 
onderbouwde beslissing worden genomen over de teruggave van de hond. Die andere 
informatiebronnen zijn de medische staat van de hond die tot agressief gedrag kan leiden, de 
omgeving waarin hij woont, de controle van de eigenaar op de hond en de ervaringen van de 
asielhouder waar de hond verbleef. Honden die slagen voor de uitgebreidere test gaan terug 
naar hun eigenaar, andere krijgen een spuitje.

Nieuwe Regeling
Bij de nieuwe regeling om op te treden tegen agressieve honden, zal het gedrag van de hond 
centraal staan, niet hoe het dier eruit ziet. Op basis van de nieuwe regeling moet de overheid 
kunnen ingrijpen als er zich een bijtincident heeft voorgedaan, of als de kans daarop groot is. 
Er zal geen sprake zijn van het willekeurig oppakken van honden met een natuurlijk agressief 
gedrag. Vooral de politie krijgt de taak hierop toe te zien. De honden kunnen zowel op last van 
de officier van justitie als de burgemeester worden opgepakt. In beslag genomen honden 
zullen een 'risico-assessment' moeten doen, zoals eerder beschreven. Slaagt een hond, dan 
gaat hij terug naar de eigenaar, slaagt de hond niet, dan wordt hij geëuthanaseerd. Begin 
oktober zal hiermee worden gestart.Er komen ook criteria aan de hand waarvan iemand 
beschouwd wordt als gedragsdeskundige. Het moet iemand zijn die aan een universiteit 
wetenschappelijk onderzoek doet naar het gedrag van honden, of het moet een gekwalificeerd 
lid zijn van één van de drie bestaande internationale organisaties op het gebied van gedrag 
van dieren. De nieuwe regeling moet 1 januari in werking treden en wordt opgesteld in nauw 
overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeeenten (VNG) en het Openbaar Ministerie (OM).

Bron : ministerie LNV




