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In dit nummer:
3 Afscheid vAn Ben TAmmingA

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 23 juni jl. 
was het een gaan en komen van vertrouwde gezichten 
en nieuwe bestuurders. Ben Tamminga schreef zijn 
laatste “Den Haag vandaag” en neem afscheid als de 
politieman met het groene hart

4 groene BoA en sociAle mediA

In zijn uitgestrekte surveillancegebied in Winterswijk 
maakt Willem Saris sinds twee jaar maximaal gebruik 
van de sociale media. Met name twitteren levert hem 
veel volgers en ook af en toe goed bruikbare tips op. 
Tijd voor twitterende BOA’s?

8 sfeerverslAg Algemene vergAdering Knvvn 
Op 23 juni jl. werd in Apeldoorn de jaarlijkse ALV 
gehouden. Eindredacteur Jaap Beekhuis maakte zijn 
laatste sfeerverslag van dit bestuurlijke hoogtepunt 
en droeg die dag het vaandel over aan zijn opvolger 
Arjan van Dijk.

12 Beroepsvisser visT AchTer heT neT 
Urker beroepsvissers dachten dat anonimiteit van 
viswater rond Amsterdam een gevaarloze kans was 
om massaal aalkistjes uit te zetten. Jammer voor hen 
kreeg jachtopzichter Alex van der Velden een gouden 
tip die door hem leerzaam is uitgewerkt voor collega- 
groene BOA’s.

14 serie BoA meT duBBele peT

De afgelopen 2 jaar kwamen veel positieve reacties 
van lezers binnen op deze zeer leerzame serie. Op en 
top “voor de praktijk – door de praktijk”.
De auteurs Hoekerswever en Assink waren graag 
bereid hun praktijkgerichte kennis te delen met de 
lezers van “de Jachtopzichter”. Hetgeen naar meer 
smaakt!
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Lidmaatschap en Donaties;
Het lidmaatschap van de NVvN staat open voor beëdigde 
Buitengewone Opsporingsambtenaren [BOA’s] die belast zijn 
met het toezicht in bos en veld. Contributie € 65,-- per jaar 
voor gewone leden. Niet-beëdigde toezichthouders kunnen 
de status van buitengewoon lid aanvragen. Na acceptatie 
bedraagt hun contributie € 45,-- per jaar; inclusief een 
abonnement op het vakblad “de Jachtopzichter”. Opzegging 
van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde 
van het verenigingsjaar (=kalenderjaar), mits schriftelijk en 
met in achtneming van een opzegtermijn van 4 (vier) weken. 
Ieder die niet in aanmerking komt voor het lidmaatschap 
maar die toch de belangen van het natuurtoezicht in 
Nederland wil ondersteunen, kan zich opgeven als donateur. 
De minimum donatie bedraagt € 25,- per jaar.

Schenkingen en Legaten;
Ook kunt u de vereniging en haar doelstellingen steunen 
door middel van schenkingen of legaten. Hierover zullen wij 
u graag nader informeren.

Advertenties;
Bedrijven of instellingen die in ons geïnteresseerd zijn 
als doelgroep of die de vereniging wensen te steunen 
door plaatsing van een advertentie in ons blad, kunnen 
inlichtingen hierover verkrijgen bij de eindredacteur.



11

w
Van de Voorzitter
Einde eeuwfeest en... 

op naar de toekomst !
 
Beste lezer,

Op 23 juni jl. was onze Algemene Vergadering in de symposiumtent op 
het terrein van de Nederlandse Jachtmanifestatie in het Park Berg en Bos 
in Apeldoorn. Elders in deze aflevering van “de Jachtopzichter“ 
zult u meer over de vergadering lezen en de sfeer kunnen proeven 
door het bekijken van de fotocollage.
Dat de opkomst dit jaar erg goed was, lag wellicht ook aan de 
mogelijkheid ‘s middags rond te kijken en mee te doen in de 
Jachtmanifestatie.

Tijdens de Algemene Vergadering werd ons jubileumjaar formeel afgesloten en is ook 
de Jubileumcommissie officieel ontbonden. Wij mochten de heren Van der Waerdt, 
Van der Horst, Houtveen en Veltman bedanken voor hun grote inzet en vele werk van 
het afgelopen jaar.
Het jaar werd afgesloten, maar er werd vooral ook naar de toekomst gekeken door 
de benoeming van de heren Ronald Vorenhout als bestuurslid en vice- voorzitter en 
Pieter Rust als secretaris in de vacatures van respectievelijk Ben Tamminga en  
Jan Otter.
Ook kon kennis worden genomen van de benoeming van Arjan van Dijk als 
Eindredacteur van ons vakblad “ de Jachtopzichter” als opvolger van Jaap Beekhuis. 
Wij zijn de vertrekkers veel dank verschuldigd.

toekomstgericht

Samen met eerder genomen besluiten over externe samenwerking is de benoeming 
van genoemde functionarissen een duidelijk blijk van ons werk aan de toekomst 
van onze vereniging en daarmee ook aan de toekomst van de belangenbehartiging 
van onze leden. Het was voor mij een groot voorrecht oorkondes en bijbehorende 
draagspelden met bloemen uit te mogen reiken aan enkele leden die zich jegens de 
vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Tot erelid werden benoemd de 
heren Jaap Beekhuis en Cees van Geel en tot leden van verdienste de heren Jan Otter 
en Ben Tamminga. Ook op deze plaats namens allen felicitaties.

Draagspelden

Na afloop van de vergadering is het eerste exemplaar van ons jubileumboek 
gepresenteerd en aangeboden aan de voorzitter van het Dierenrampenfonds, de heer 
Storm de Grave. Het fonds heeft in zéér belangrijke mate financieel mogelijk gemaakt, 
dat het boek gemaakt kon worden. Nogmaals grote dank daarvoor.
Ook werden er draagspelden uitgereikt aan de erevoorzitter Robert Croll en aan de 
leden van verdienste Dengerink, Van Geel, Van der Horst, Reitsema, Stuiver en 
Jaaltink. 

Het was voor velen een onvergetelijke Algemene Vergadering en ik kijk daar dan ook 
met een goed gevoel op terug. Nu ik al zoveel namen heb genoemd, wil ik vanaf deze 
plaats mevrouw Marjo van der Sluijs erg bedanken voor alle werk dat zij voor onze 
vereniging doet.

Ik sluit af met de redactiecommissie veel succes te wensen met het maken van hopelijk 
nog vele uitgaven van ons vakblad onder leiding van Arjan van Dijk.

Het ga u goed

Uw voorzitter
Herman Kemperman
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Den Haag VanDaag...

De trouwe lezers van “de Jachtopzichter” weten inmiddels dat 
onze vereniging onder andere nauwe contacten onderhoudt met 
BeBoa. Deze vereniging wil zich verder gaan ontwikkelen tot een 
belangenorganisatie voor BOA’s, met name in de Domeinen I en II.
Intussen is BeBoa ook ingestapt in de lopende opleidingsbesprekingen 
en dat heeft er weer toe geleid dat wij op initiatief van BeBoa eind 
februari in Amersfoort aan een gesprek hebben deelgenomen waarbij 
ook Ecabo en Stichting Exth (Examenbureau Toezicht en Handhaving) 
aanwezig waren. Tijdens dit gesprek werd gebrainstormd 
over mogelijke examinering in de toekomst van aanstaande 
opleidingstrajecten. 

Eind februari werd te Utrecht een vergadering gehouden over de Cursus 
Permanente Her- en Bijscholing (PHB- cursus). Deelnemers waren 
vertegenwoordigers van werkgevers, BeBoa, het Functioneel Parket en de 
samensteller van de PHB cursus, de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).
Op verzoek van de werkgevers was ook de Stichting Boa Opleiding Nederland
(SBNed) aanwezig. 
Zowel bij de werkgevers, als bij vele andere aanwezigen heerst onvrede over de 
huidige PHB- cursus, met name daar waar het gaat om module 1. Deze onvrede is 
uitvoerig besproken. In een eerder overleg is er door zowel de werkgevers, BeBoa 
als de KNVvN aan de vertegenwoordiger van SBNed gevraagd of het mogelijkheid 
zou zijn om een betere en meer praktijkgerichte PHB- cursus samen te stellen, die 
aan alle ministeriële eisen voldoet en ook nog eens voordeliger zou zijn. 
Deze gedachte is uitgewerkt en besproken in dit overleg. Door het Functioneel 
Parket werd voorgesteld aan SBNed en nVWA of zij wilden bekijken of beide 
cursussen mogelijk gemixt zouden kunnen worden. Een eerste bespreking hierover 
bleek tijdens een opvolgend overleg in april jl. helaas nog niet tot positief resultaat 
te hebben geleid.

Nieuwe cursusopzet PHB

Tijdens dit laatste overleg heeft SBNed haar cursusopzet aan de diverse 
vertegenwoordigers gepresenteerd en allen waren positief over de presentatie, gelet 
op de visie en de opzet van de inhoud. Tijdens de presentatie werd ons duidelijk dat 
deze cursus competentie- en praktijkgericht is en tevens een groeimodel inhoudt. 
Aangezien de tijd dringt, is zowel door de aanwezige vertegenwoordigers van de 
werkgevers, als door de KNVvN besloten om op korte termijn een brief aan de 
Hoofdofficier van het Functioneel Parket te Den Haag te sturen met daarin onze 
bemerkingen ten aanzien van de huidige PHB- cursus. Tijdens dit overleg medio 
mei werd de eerste conceptbrief besproken, waarbij werd vastgesteld dat de tekst 
hier en daar moet worden aangepast. Aangezien onze vereniging geen werkgever 
is, zal zij de brief van de werkgeversorganisaties niet mede- ondertekenen, maar 
een eigen brief sturen waarin zij haar standpunten en bezwaren zal weergeven. 
Het moge duidelijk zijn dat de KNVvN een voorstander is en blijft van een PHB- 
cursus die geschoeid is op de praktijk van de BOA in het algemeen en de groene 
BOA in het bijzonder.

eerst intakegesprek

Op 30 mei jl. vond in Utrecht een eerste overleg plaats over de door de nVWA 
samengestelde Voortgezette Opleiding. Dit is de eerste voorgeschreven opleiding 
die volgt na het behalen van het BOA – diploma. Om tot deze cursus te worden 
toegelaten, wordt eerst met iedere kandidaat een intakegesprek gevoerd. Na 
de eerste presentatie van deze cursus is er ook door de vertegenwoordiger van 
de KNVvN op gewezen dat het voorstel niet geheel duidelijk was. Een nadere 
uitwerking door de nVWA zal binnenkort volgen.

geachte lezeressen en lezers

In de laatste 7 jaar heb ik geprobeerd 
u op de hoogte te houden van allerlei 
ontwikkelingen in “BOA- land” . 
Oorspronkelijk bedoeld om u te laten 
weten wat er werd besproken in het 
toenmalige BOA- platform. Later werd 
dit platform opgeheven, maar intussen 
speelde er het nodige na het vaststellen 
van het Visiedocument: “De BOA beter 
benut”. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
Bijspijker- en de PHB- cursus. Deze 
ontwikkelingen zullen doorgaan, 
maar mijn functioneren als bestuurder 
van de KNVvN is opgehouden na de 
Algemene Vergadering van 23 juni jl. 
Ik heb er zeker begrip voor - gelet op 
een aantal ontwikkelingen - dat de 
inhoud van mijn rubriek “Den Haag 
vandaag” voor de geïnteresseerde lezer 
niet altijd leuk en ontspannen was.
Maar mijn doel is steeds geweest u 
van het een en ander op een open en 
eerlijke manier op te hoogte te houden. 

Het ga u allen goed.

Ben Tamminga

spreuk: 

Vrijwilliger zijn is 
niet vrijblijvend zijn.

Foto: Ministerie van
Veiligheid en Justitie
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Afscheid van een politieman met een groen hart
BelaNgeNBeHartIgINg Is mIJ eIgeNlIJK met De PaPlePel INgegOteN

“Als jonge wachtmeester van de Rijkspolitie op mijn eerste standplaats Putten, kreeg ik van mijn mentor 
onmiddellijk te horen dat een goed contact met de jachtopzichters heel belangrijk was. Hun oor- en 
oogfunctie werd daar zeer gewaardeerd. Ik heb dat ter harte genomen op al mijn latere standplaatsen, 
vooral bij de Veldpolitie en ook binnen de nieuwe regiopolitie op de NW- Veluwe.
In 2005 werd ik voorzitter van de afdeling Gelderland van de NVJ en van het één kwam het ander. 
Door opgebouwde kennis en ervaring kwam ik in het Hoofdbestuur en in het Dagelijks bestuur terecht, 
waar ik de portefeuilles “Haagse contacten” en “Opleidingen” kreeg.”

Als iemand de politie- organisatie enerzijds en de leden 
van onze KNVvN anderzijds goed kent, is het wel 
Ben Tamminga. Vooral na zijn pensionering maakte 
hij ongelooflijk veel uren en kilometers om zijn beide 
portefeuilles waar te maken. Tijdens de ALV nam hij 
afscheid, dus is er alle aanleiding voor een terugblik. 
In de volgende aflevering staat een uitgebreid interview 
met hem over zijn ervaringen van de afgelopen jaren.

“Waar ik met plezier op terugkijk, is het bereiken van 
een lagere kostprijs voor zowel de bijspijkercursus als 
de PHB- cursus module 1. Dat was een taai, maar zeer 
noodzakelijk gevecht. Er waren anders veel te veel leden 
afgehaakt is mijn conclusie.
Maar er zijn veel meer lastige “dossiers” zoals dat in 
het Haagse heet. Vooral het een lange tijd ontberen van 
een vast en regelmatig overleg met het ministerie van 
Justitie. Er worden dan zaken vastgesteld waar geen 
enkel overleg met ons is gevoerd en dat werkt niet. 
Denk bijvoorbeeld aan de laatste versie van het Besluit 
BOA en de nieuwe CJIB- regeling.

Als ik naar prioriteiten kijk is het mij in al dat overleg 
wel duidelijk geworden dat een kleine vereniging 
als de onze optimaal moeten samenwerken met 
gelijkgestemden. Natuurlijk moet je nooit je eigen 
identiteit loslaten en goed laten zien waar je als club 
voor staat.
Maar de belangen van onze ongeveer 700 groene BOA’s 
kunnen ook via BeBOA krachtig naar buiten gebracht 
worden. Ik hoop dat dat structureel gaat worden!
En noodzakelijk is zeker dat onze leden veel actiever 
gaan worden bij het opvullen van vacatures in de 
besturen van onze KNVvN”.

Jaap Beekhuis

In de septemberaflevering volgt een uitgebreid 
interview met Ben Tamminga

Foto: Ronald Vorenhout
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TwiTTeren meT @polwwijkbuiTen

Groene BOA en sociale media 

INfOrmatIe DeleN eN ONtVaNgeN wOrDt steeDs BelaNgrIJKer 
BIJ Het VelDtOezIcHt 

Sinds anderhalf jaar ben ik een actieve zakelijke gebruiker van 
Twitter onder de naam @polwwijkbuiten met meer dan 1000 
volgers en meer dan 4200 tweets. Twitter helpt mij op een 
aantal punten in mijn werk. Bijvoorbeeld bij het opbouwen 
van een landelijk netwerk met mijn collega’s, externe partners, 
organisaties en burgers, maar óók met het op de hoogte blijven 
van nieuwe ontwikkelingen in mijn vakgebied. Samen met een 
collega ben ik er met vallen en opstaan achtergekomen hoe het 
werkt, wat handig is en welke tools goed werken. Ik ben ervan 
overtuigd dat de sociale media - zoals twitter - ook een belangrijke 
bijdrage kunnen gaan leveren in de opsporing bij strafbare feiten. 
Zelf heb ik dat al enkele malen mogen ervaren! Ook de groene 
BOA kan hiermee zijn voordeel doen.

wat is twitter

Met Twitter kun je snel korte berichten uitwisselen met andere gebruikers. 
Maximaal 140 tekens. Dat wordt «twitteren» genoemd. Twitter is een 
sociaal netwerk waarbij je “vrienden” kan toevoegen van wie jij de berichten 
leest. Jouw vrienden kunnen ook jouw account «volgen» waardoor zij jouw 
berichten zien. In dit artikel vind je uitleg over het fenomeen. In Nederland 
groeit Twitter razendsnel en er zijn dan ook heel veel bekende Nederlandse 
twitteraars.
Twitter is helemaal gratis. Je kunt je simpel aanmelden op twitter.com (en 
niet op www.twitter.nl want die hoort niet bij het bedrijf) en hebt alleen een 
email- adres nodig om je te registreren. Iemand die actief is op Twitter wordt 
een twitteraar genoemd en een groep bekende mensen die twitteren noemt 
men ook wel twitterati. 

twitter op je mobiel

Twitter is heel gemakkelijk via een mobiele telefoon te gebruiken. Je logt 
eenmalig in en daarna herkent je mobiele telefoon je altijd. Je kunt berichten 
lezen en plaatsen. Als alternatief kun je ook berichten via SMS naar je mobiele 
telefoon laten sturen. De mobiele site van Twitter staat op m.twitter.com

follow, unfollow, retweet, Hash

Op Twitter is slechts een beperkt aantal acties mogelijk. Als je iemand wil 
volgen, dan klik je op “ follow”. Als je iemand niet meer wil volgen, dan klik je 
op “unfollow”. Als je iemand wilt blokkeren, dan klik je op “block”. Wil je een 
twitterbericht aan iemand sturen, dan zet je een apenstaart voor de naam van 
die persoon. Wil je een tweet toewijzen aan een bepaald onderwerp, dan zet 
je een hash (#) voor het onderwerp. Wil je een bericht (tweet) dat iemand al 
geplaatst heeft doorsturen of benadrukken, dan gebruik je “retweet”. Je zet RT 
of ReTweet voor je boodschap.

waarom twitter

+  Het is een snelle manier om van je kennissen en collega’s op de hoogte te 
blijven, het is handig de handhavingactie van je collega mee te krijgen terwijl 
je zelf gewoon binnen aan het werk bent. Ook is het is leuk om te zien hoe 
druk bijvoorbeeld je collega is met de handhaving of controle in zijn veld.

+  Je blijft op de hoogte van het laatste nieuws 
in je vakgebied, meldingen van je collega’s 
en of meegestuurde bijzondere foto’s.

+  Het versterkt je zakelijk netwerk. Mensen 
komen via via in je twitter bubble terecht 
en zien waar je mee bezig bent. De 
volgende keer dat je ze echt tegenkomt 
praat dat al een stuk makkelijker.

+  Ook ongeplande ontmoetingen zijn het 
resultaat van twitter. Bijvoorbeeld; je 
leest een tweet over een bezoek aan een 
natuurgebied of workshop en je sluit je 
er bij aan. Je leest informatie over een 
verdachte auto en via die info kon jij die 
auto op een ander moment in het veld 
controleren.

Natuurlijk zijn er ook nadelen

-  Het kan best redelijk wat tijd kosten en het 
wordt pas leuk als je wat twittervrienden 
(followers) hebt gemaakt. Het zou kunnen 
bijdragen aan de information overload. 
Maar voor mij wegen de voordelen 
zwaarder dan de nadelen.

Hoe twitteren

In grote lijnen zijn er volgens mij drie 
manieren waarop je kunt twitteren;
- Zakelijk (netwerk versterkend)
- Privé (slow chat met je vrienden)
-  Bloggend (micro bloggen met elke dag een 

foto)
Ik probeer het zakelijke en het privé twitter-
verkeer gescheiden te houden al loopt dit 
soms een beetje door elkaar. Op zich maakt 
dat ook niet veel uit. Wel moet je goed van 
tevoren bedenken wat je gaat doen. Wat is je 
strategie? Immers ben je eerst weken bezig 
om een zakelijk netwerk op te bouwen en dan 
doe je deze inspanningen te niet door een 
“verkeerde” privé- foto te plaatsen.

Hoe gaan we beginnen

*  Kies een twitter-naam die makkelijk te 
onthouden is maar óók kort is. Je hebt maar 
in het totaal 140 tekens per bericht. 

*  Volg mensen die voor jou belangrijk zijn 
of kunnen worden. Kijk waar ze mee bezig 
zijn, ga met ze in gesprek en probeer actief 
hun vragen te beantwoorden. Kijk ook 
weer wie zij volgen. Vaak hebben zij ook 
weer mensen in hun netwerk die net zo, of 
wellicht nog interessanter voor je zijn.

*  Deel je kennis. Je volgers zullen snappen 
waar je expertise ligt en het levert je nieuwe 
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Twitter voor 
dummies
Lezers die enthousiast zijn geworden over 
twitteren, kunnen na lezing van het stimulerende 
artikel van Willem Saris in eigen beheer 
direct aan de slag. Met zelfwerkzaamheid, 
enig doorzettings-vermogen en een “diepte- 
investering” van nog geen € 9, is “de KLEINE 
TWITTER voor dummies” dé gids om aan de slag 
te gaan.

Dit is een minipocket waar in een vlot tempo en 
zeer begrijpelijk werkelijk alles over twitteren 
wordt weergegeven. Tekst en uitleg zijn in 
begrijpelijk Nederlands gesteld en de verstrekte 
informatie is kant-en-klaar voor gebruik. Een 
avond aan de slag en Nederland is weer een 
groene twitteraar rijker!

Bij bestellen is het ISBN- nummer handig; 
978-90-430-2146-3 NUR 988

Politie en 
overheid 
moeten sociale 
media sneller 
en effectiever 
inzetten
Dit was een van de conclusies van het onderzoek 
door de Politieacademie na het schietdrama in 
Alphen aan de Rijn, waar eerder op dit intranet al 
over werd bericht.
De onderzoekers concluderen dat Twitter ten 
tijde van een crisis voor de politie (en andere 
instanties) een krachtig sociaal medium is. Het 
kan mensen mobiliseren, nieuws razendsnel 
verspreiden en via Twitter kan de politie 
verbanden leggen die meer inzicht in een 
situatie geven. Maar Twitter heeft ook nadelen: 
de informatie is lang niet altijd betrouwbaar. 
Zo verschenen op Twitter na aanleiding van 
het schietincident in Alphen tweets over een 
handlanger van de schutter, zijn militaire 
achtergrond en over dat hij zijn moeder zou 
hebben vermoord. Allemaal onwaarheden.
Bron; PNW

volgers op. Zelf probeer ik mijn volgers op de hoogte te houden 
van meldingen en incidenten uit mijn wijk en zelf geef ik advies en 
vraag om informatie. De resultaten hiervan deel ik dan weer met 
hen. 

*  Als je zakelijk twittert zorg dan dat je ook echt de dialoog aangaat. 
Als je niet terugpraat heeft het niet zoveel zin. 

*  Maak je niet druk over de onbekenden die je volgen. Als je last van 
ze krijgt omdat ze rare dingen tegen je gaan zeggen, kun je ze altijd 
nog blokken.

In het gebruik is nog wel van belang om te weten dat 
er twee controls zijn

@reply 
Met @reply stuur je een antwoord naar een andere gebruiker. Je tweet 
valt dan meer op, op zijn timeline of komt in een aparte map. Let wel, 
het is door iedereen die jou volgt te zien. 

Direct Message
Een Direct Message is door je volgers niet te lezen. Je kunt het 
vergelijken met een sms. Het is een privé bericht aan een volger.
Tot slot heb je nog het # teken. Dit noemen we een hashtag. Dit teken 
plaats je voor een bepaald woord, bijvoorbeeld #boa of #stroperij, in 
je tweet. Als je dan zoekt op deze woorden krijg je alle tweets waarin 
dat woord wordt genoemd. Zo zou bijvoorbeeld een tweet van onze 
vereniging kunnen beginnen met;

#KNVvN: AL .2012 op zaterdag 23 juni in Berg en Bos #Apeldoorn 
aanvang 10.00 uur. Vooraanmelden verplicht.

Ieder volger van onze vereniging krijgt deze tweet alsmede alle 
anderen die uit welke interesse dan ook het verenigingsaccount (bv. 
@KNVvN) volgen. Belangrijk nieuws kan door middel van de RT 
(retweet) razendsnel onder duizenden twitteraars worden verspreid. 
Daardoor lees je vaak op twitter al nieuws over gebeurtenissen die 
nog niet eens officieel bekend zijn gemaakt.

Ik zou zeggen, aan de slag en tot ziens op #twitter!

Veel succes.

Willem Saris
@polwwijkbuiten

De Redactie van “de Jachtopzichter” is benieuwd wat tot op heden 
de ervaringen zijn van groene BOA’s die al actief twitteren. Deel 
deze ervaringen in ons vakblad met lezers die net begonnen zijn. 
Wij kijken uit naar korte bijdragen met ervaringen en tips via: 

info@bosenfauna.nl
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                            Van jachtopzichter naar flora- en faunabeheerder - 100 jaar belangenbehartiging

Inhoudsopgave Jubileumboek

Voorwoord  
Hoofdstuk 1 (1911-1940)  
Interview Tom Verkuijl 
Hoofdstuk 2 (1941-1950)  
Interview Drieluik 
100 jaar wetgeving  
Hoofdstuk 3 (1951-1993)  
Interview Baron van Verschuer  
Hoofdstuk 4 (1994-2011)  
Vooruitblik  
Nawoord  
Colofon  

Het Jubileumboek valt  
in uw bus

Als sluitstuk van een jaarlang viering 
Jubileum van onze KNVvN, wordt in 
week 26 een begin gemaakt met het 
verzenden van het Jubileumboek aan 
alle leden en donateurs.
Het boek wordt gratis aangeboden en 
verzonden. 
In het septembernummer van “de 
Jachtopzichter” en via de website van 
de KNVvN wordt bekend gemaakt op 
welke wijze en voor welke prijs extra 
exemplaren besteld kunnen worden.

Voor mij als bestuurder van de KNVvN is het geen dagelijks 
werk om een boekbespreking te houden. Toch heb ik positief 
gereageerd op de vraag van onze Eindredacteur.
Een bloemlezing over 100 jaar natuurtoezicht is een unieke zaak 
en daar kunt u als lid en als donateur vanaf nu zelf kennis van 
nemen. U ontvangt nl. gratis een exemplaar en ik wens u alvast 
veel leesplezier.

Het boek opent met een Voorwoord van de demissionaire minister 
van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. (Ivo) Opstelten, waarmee de toon 
direct al is gezet. Het grote belang van toezicht en handhaving 
wordt daarmee heel duidelijk onderstreept.

In het Jubileumnummer van ons vakblad “de Jachtopzichter” heeft u 
uitvoerig kennis kunnen nemen van het op 8 juni 1911 oprichten van de 
Nederlandsche Vereeniging van Jachtopzichters. Een initiatief waarbij vooral 
de “belangenbehartiging” stond centraal. Waarschijnlijk ook wel zeer terecht, 
gezien de woon- en arbeidsomstandigheden van sommige jachtopzichters in 
die tijd. 
Op 1 juli 1916 komt de eerste aflevering van het verenigingsorgaan  
“de Wildschut” uit. In 1919 wordt Prins Hendrik de eerste beschermheer  
van de verenging, opgevolgd door Prins Bernhard. Al bladerend en lezend 
blijken de beide Wereldoorlogen van grote invloed te zijn geweest op het werk 
van de jachtopzichter. Namelijk niet ongevaarlijk, maar juist met
grote risico’s. 

Dat er in 100 jaren veel veranderd is, vertelt het oudste lid van onze 
vereniging in een interview. Hij weet op basis van 60 jaar ervaring 
de lezers heel duidelijk te maken dat het beroep van jachtopzichter is 
“doorontwikkeld”
Wetgeving en de uitvoering daarvan zijn daarbij vaak bepalend geweest. 
Ging het enerzijds om de te bejagen wildsoorten, anderzijds waren 
het vaak de uitbreiding of de beperking van de bevoegdheden van de 
opsporingsambtenaar. Lezend in het hoofdstuk over wetgeving komen we 
erg veel wetten tegen . Van de Jagtwet van 1857 tot de Flora- en faunawet van 
2002. En ook de Vogelwet van 1912 en die van 1936. De visserij werd geregeld 
op basis van de Visserijwet 1908, later in die van 1963. 

Ook de werkgever van de jachtopzichter komt aan het woord. Niet als 
jachthouder, maar bijvoorbeeld ook als manager van een bedrijf. 
Over de samenwerking tussen de jachtopzichters onderling komen al lezend 
veel te weten. Maar ook over die met de Rijks- en gemeentepolitie, de 
Veldpolitie of de Koninklijke Marechaussee. Onze vereniging was vanaf het 
begin van haar bestaan al een actieve voorstander van opleiding en vorming 
en dat is ze 100 jaar lang gebleven. Op 6 en 7 april 1916 werd het allereerste 
jachtopzichters- examen gehouden en tot op de dag van vandaag staan we pal 
voor een goede, betaalbare en praktijkgerichte BOA- opleiding!

Ik nodig u van harte uit om het Jubileumboek aandachtig te lezen.
Het is voor mij een bloemlezing over 100 jaar natuurtoezicht ; van penning 
tot BOA- insigne, van surveillance te voet tot comfortabele dienstauto ………! 

Veel leesplezier gewenst. 

Ben Tamminga
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afscHeiD...

35 jaar actief in de PR
Na 35 jaar voor onze vereniging (heel lang voor onze NVJ, later voor de NVvN en nu voor de 
KNVvN) actief te zijn geweest, is het tijd geworden om mijn PR- activiteiten over te dragen.
De bekende PR- wagen, waarmee ik jarenlang van Game Fair naar natuurbeurzen, van de 
Waaldorpervlakte naar de Grote kerk in Leeuwarden trok, staat nu op een andere plek.
Ik heb honderden lezingen gehouden, het kerstdiner van de Tweede- en Eerste Kamer opgeluisterd, 
de pers te woord gestaan, mijn verzameling Verboden middelen honderden keren in- en uitgepakt, 
duizenden folders uitgedeeld en duizenden vragen beantwoord. Kortom, waar het maar enigszins 
zinvol was heb ik het vak van jachtopzichter gepromoot.
En heb steeds het grote nut van onze vereniging voor beleidsmakers, ambtenaren, leken, WBE’s en 
jachtcombinaties naar voren gebracht.

Ik ben kortgeleden verhuisd naar de Veluwe. En heb daar een nieuwe uitdaging gevonden als full- time 
grofwildjachtopzichter op een prachtig landgoed. Daar heb ik heel veel zin in en ga me daar 100% aan wijden. Mijn boek 
over jachttoezicht en stroperij is een groot succes geworden. En dat stimuleert mij om in de komende jaren mijn collectie 
Verboden middelen uit te bouwen tot een stroperijmuseum. En voor écht geïnteresseerden blijf ik af en toe een lezing over 
stroperijbestrijding houden. 

Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en wens mijn opvolgers veel succes. Want hoe nuttig 
veldtoezicht ook is, zonder PR gaat het niet.

Cees van Geel 

Afscheid bij de aanvang van de 25ste jaargang

Zomer 1988 vroegen voorzitter Jhr Van Sminia en 
algemeen- secretaris Van Dijk of ik met een voorstel wilde 
komen voor een periodiek dat ieder kwartaal bij ieder 
lid en donateur in de bus zou gaan vallen. Men wilde de 
interne PR flink hoger op de agenda gaan zetten.
Met bescheiden middelen en in een simpele uitvoering 
ben ik daarmee september 1988 gestart. Vanaf het 
allereerste begin daarbij gesteund door een actieve 
Redactiecommissie bestaande uit Gerrit Dengerink, Gijs 
van Ginkel en Jochem Sevenster. 
Ieder kwartaal viel “de Jachtopzichter” stipt bij u in de 
bus. Mede dankzij opeenvolgende besturen die bleven 
investeren in een grotere omvang en een aantrekkelijker 
uitvoering.
Waarbij nog eens kwam dat drukkerij Van den Hul alles 
uit de kast trok om het vakblad betaalbaar te houden en 
aantrekkelijk te presenteren.

Het is mijn taak geweest actuele zaken scherp in het 
vizier te houden, heel herkenbaar te laten uitkomen wat 
er leeft binnen onze Vereniging, maar vooral ook de 
groene BOA/lezer als vakman op de hoogte te houden van 
ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.
Kortom, ieder lid of donateur moest in een jaargang 
voldoende zaken vinden die hem informeerden en 
als vakman interesseerden. En dat in een inmiddels 
superfraai blad met een betrekkelijk kleine oplage!
 
Zelf heb ik de Eindredactie van “de Jachtopzichter” altijd 
met heel veel plezier en betrokkenheid gedaan. Ook 
omdat er nooit gebrek aan goede kopij was! Steeds heb ik 
het vakblad gezien als een soort van “thermometer” voor 
veiligheid van onze buitengebieden. 

Wat speelt daar? Wie zorgen daar voor veiligheid en rust? 
Wie betaalt dat? Hoe kijkt de buitenwereld daar tegenaan?
Zodat al bladerend door 24 complete jaargangen vanaf 
1988 een beeld is ontstaat “hoe de hazen liepen” op 
het platteland en door onze landgoederen, bossen en 
natuurterreinen.

Ik weet zeker dat opvolger Arjan van Dijk – gesteund door 
de zeer actieve Redactiecommissie – u ieder kwartaal 
blijft verrassen met uw eigen lijfblad “de Jachtopzichter”.

Jaap Beekhuis 
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sfeerVerslag Van De alV

De alV stOND VOOral IN Het teKeN VaN 
VertreKKeNDe eN starteNDe BestUUrDers 
eN afslUItINg JUBIleUmJaar

De grote open plek in de bossen van het park 
Berg en bos in Apeldoorn werd in het weekend 
van 23 tot 25 juni jl. vooral gedomineerd door 
het vrolijke wit van een groot aantal tenten. 
Onder de pergoladaken een overvloed aan 
commerciële zaken, kleding en schoeisel, 
kunst, voorlichting en in de buitenring mensen 
die met hun rookovens een smakelijke kijk 
hadden op het grote ganzenprobleem. Van 
de nood werd door hen een deugd gemaakt 
door deelname aan de nationale wedstrijd 
ganzenborstroken. Maar bovenal was de 
Jachtmanifestatie een ontmoetingsplek 
voor het groene volk. Al dan niet met hond 
en altijd alert om de eigen jachtuitrusting 
aan te vullen met de laatste snufjes. Tegen 
de bosrand was een grote tent opgesteld, 
waarin deelgenomen kon worden aan een 
symposium of een lezing gewoond kon 
worden. 
Het Dagelijks bestuur van onze vereniging 
had met vooruitziende blik deze tent 
zaterdagochtend 23 juni jl. gehuurd om de 
jaarlijkse Algemene Vergadering te houden. 
Een schot in de roos, want het aantal 
deelnemers was beduidend hoger dan 
voorgaande jaren. 

Omdat een aantal bestuurders uit het Oosten in 
een filefuik op de A1 waren geraakt, konden de 
overige deelnemers vooraf een extra kop koffie 
pakken en uitvoerig bijpraten. Overigens een van de 
succesformules van de jaarlijkse meeting!
Nadat het gezelschap compleet was, leidde voorzitter 
Herman Kemperman de aanwezigen in een flink 
tempo door de agenda, waarbij traditiegetrouw 
begonnen werd met het herdenken van de overleden 
leden.
Van de Notulen van de A.L.V. van 20 mei vorig jaar 
waren voldoende exemplaren in papieren vorm 
ter beschikking, zodat het tijdrovende voorlezen 
niet nodig was. Omdat dit ook het geval was met 
het Bestuursverslag mei 2011 – juni 2012 en het 
jaarverslag van de penningmeester, bleef de vaart er 
goed in.
In dit jaarverslag waren overigens ook verwerkt de 
reserveringen en uitgaven van het Jubileumjaar, zodat 
het akkoord van de aanwezigen eigenlijk twee vliegen 
in een klap betekende.

Voorzitter Kemperman

Aanwezige leden en donateurs

Afscheid van de Jubileumcommissie
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Opleidingstrajecten

De stand van leden (nu 740) en donateurs (nu 395) 
volgt nog steeds een dalende tendens en blijft dus een 
bron van zorg. Het DB vergaderde 8 maal en het HB 5 
maal in de verslagperiode.
Veel tijd en energie zijn besteed aan het Jubileumjaar, 
de opleidingstrajecten, bezoeken aan het Haagse, 
afstemming met de grotere groene werkgevers van 
BOA’s, de onhandige beslissing van de Raad van 
hoofdcommissarissen waardoor het CJIB de PV’s in 
ontvangst gaat nemen, groeiend overleg met BeBOA, 
ontevredenheid van de deelnemers over de 1ste 
module van de PHB- cursus en het lid worden van de 
Branche Organisatie Publieke Veiligheid.

Veeleisende functies

De Algemene Vergadering was deze maal vooral een 
komen en gaan van bestuurders. Leden met een lange 
staat van dienst namen afscheid (secretaris Jan Otter 
en vice- voorzitter Ben Tamminga) en ontvingen 
naast welgemeende dankwoorden speld en oorkonde 
van Lid van Verdienste. Ronald Vorenhout en Pieter 
Rust stelden zich ter beschikking om de kar te gaan 
trekken voor deze twee zware en veeleisende posten 
binnen onze vereniging.
Na bijna 35 jaar PR- werk nam Cees van Geel afscheid 
en droeg Eindredacteur Jaap Beekhuis bij het begin 
van de 25ste jaargang zijn verantwoordelijkheid 
over aan Arjan Van Dijk. Cees en Jaap mochten zich 
op voorstel van het HB en na instemming door de 
Algemene Vergadering na de vergadering Erelid van 
de KNVvN noemen.

Jubileumcommissie

Uiteraard was er grote dank en een daverend applaus 
voor de leden van de Jubileumcommissie die hieraan 
de afgelopen jaren heel veel tijd hebben besteed.
Voorzitter Kemperman bedankte Jaap van der 
Waerdt, Theo van der Horst, John Houtveen en 
John Veldman voor hun inzet, waarna de commissie 
ontbonden werd.
Tijd om het lang verwachte Jubileumboek uit te reiken 
en daarvoor was veel belangstelling.
Omdat de stichting Dierenrampenfonds een zeer 
genereus gebaar gemaakt had, werd het mogelijk 
het boek representatief uit te geven en gratis ter 
beschikking te stellen van alle leden donateurs.

Tegen twaalf uur werd de Algemene Vergadering 
2012 beëindigd en na de lunch en de boekuitreiking 
verspreidden de leden zich over het terrein van de 
Jachtmanifestatie om elkaar natuurlijk steeds weer 
tegen te komen.

Jaap Beekhuis

Ere-lidmaatschap voor Eindredacteur
en PR- man

Voorzitter Kemperman, Ben Tamminga en 
Ronald Vorenhout

Het jubileumboek
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boekbespreking

Crossers rijden boswachter omver
Zoals bij menigeen bekend, werd oktober vorig jaar een 
boswachter van Staatsbosbeheer, tevens Buitengewoon 
opsporingsambtenaar, bij een staandehouding op de 
Holterberg min of meer ondersteboven gereden. Deze 
raakte daarbij zeer ernstig gewond en het was meer geluk 
dan wijsheid dat het niet nóg erger afliep. Overigens is het 
maar zeer de vraag of de collega volledig zal herstellen. De 
beide crossers lieten de man aan zijn lot over. Na onderzoek 
werden de twee verdachten achterhaald en is er proces-
verbaal opgemaakt. Op basis van dit proces-verbaal besloot 
het Openbaar Ministerie de verdachten niet te vervolgen. 
Het gaat te ver om hier uitvoerig op in te gaan, maar er was 
onvoldoende bewijs. Zonder juridisch op deze zaak in te zijn 
gegaan heeft de KNVvN hierover een brief geschreven aan 
het Openbaar Ministerie in Almelo met het verzoek om de 
zaak opnieuw tegen het licht te houden en zonodig alsnog 
een verdergaand onderzoek in te stellen. Reden hiervoor 
was vooral gelegen in het feit dat een ambtsedig opgemaakt 
proces- verbaal door de betreffende opsporingsambtenaar 
en een schriftelijk verklaring van de chirurg kennelijk niet 
opwogen tegen de verklaringen van de twee verdachten!
 
ambtsedig PV niet voldoende?

Aan de ene kant maken 
wij ons ongerust over 
deze afhandeling, zeker 
gezien de standpunten 
die de overheid zegt in te nemen over een “veilige publieke 
taak” over deze individuele zaak.
Maar anderzijds ook over de waarde van een proces- 
verbaal van een Buitengewoon opsporingsambtenaar. 
Immers, bijna alle groene BOA’s vervullen hun taak alleen 
en als een opgemaakt proces-verbaal een gelijke status krijg 
als verklaringen van verdachten, dan zal het werken als 
opsporingsambtenaar er niet gemakkelijker op worden. 
Als KNVvN hadden we deze zaak dan ook graag voor de 
rechter gezien.
Voorlopig is het OM nog niet voornemens om de zaak 
weer in behandeling te nemen, maar een en ander is ook 
nog niet afgerond. Ook de werkgever van deze BOA, 
Staatsbosbeheer, is erg ontevreden over de afhandeling en 
onderneemt nog stappen. 

Wij houden u op de hoogte van de afhandeling.

Jan Otter

“De JacHtOPzIcHter Vertelt VerDer”

Alex van der Velden deelt opnieuw zijn 
bijzonder zaken uit de dagelijkse praktijk 
met ons. Actief in en rond de wereldstad 
Amsterdam heeft hij een enorm uitdagend 
werkterrein en echt niet alleen op het gebied 
van Visserijwetcontrole. Zoals zo vaak, blijkt 
zijn optreden vooral gedragen door goed te 
kunnen communiceren, situaties snel in te 
schatten, voldoende eigen vakkennis en - 
indien nodig - tijdig de hulp in te roepen van 
ondersteunende instanties.

Met het in eigen beheer uitgeven van zijn derde 
praktijkboekje, is een vervolg gekomen op “De 
jachtopzichter vertelt” en “Visserijwetcontrole in de 
praktijk”. Vooral de groene BOA die niet dagelijks met 
deze materie bezig is, kan veel kneepjes leren door de 
praktische, maar doortastende aanpak van de auteur. 
Vooral ook omdat hij vaak volkomen onvoorbereid 
moet reageren op ook voor hem nieuwe situaties, 
weerbarstige instanties of lastige verdachten. 
Saaie kost is dit boekje zeker niet. Naast Visserij-
wet in ruime zin ook klagende verdachten, 
dierenmishandeling, begeleiding van politiestudenten, 
inbeslagname, milieudelicten, professioneel afvissen of 
verdrinkingsdramá s. 

J. Beekhuis

Titel “De Jachtopzichter vertelt verder:” 
Auteur Alex D.A. Van der Velden
ISBN 978 9490816 00 1
Formaat 21 x 15 cm
Omvang 100 paginá s
Prijs € 18.50 (voor KNVvN- leden incl. verzendkosten)
Info via www.vanderveldenhta.nl 
Bestellen via jachtopzichter@live.nl
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afDelingsnieuws AcTuele sTAnd: Leden 900 - donateurs 396

 � Afdeling groningen/drenthe

Voorzitter: R. Vorenhout
Rijksweg 248
9423 PH Hoogersmilde
0521-591296
voren039@planet.nl

Secretaris: vacant
Nieuwe leden G/D:

 � Afdeling frieslAnd

Voorzitter a.i.: Gerrit Stuiver
Tj. Harkeswei 56
8409 CN Hemrik
gerritstuiver@xs4all.nl
06-303 134 68
0516-471447

Secretaris: G. Teijema,
Kerkepad 4
8401 DJ Gorredijk
teijema_gerrit@kpnmail.nl
0513-466020
06- 13559039
Overleden:
17.05.2012 - H.A. Pierik, Idskenhuizen

 � Afdeling overijssel

Voorzitter: G.D. Velten,
Weverstraat 2
7461 CD Rijssen
gvelten@rocvantwente.nl;
06-29076243

Secretaris: A. Eertink,
Grimbergerweg 9
7467 PR Notter
natuurtoezicht@live.nl 
0548-513450
06-22601279
Overleden: 
01.03.2012 - Jan Keizer, Dronten. 
nieuwe leden Ov:

 � Afdeling gelderlAnd/flevolAnd

Voorzitter: C.P.G. de Meijer
Hagemanswei 54,
6843 XN Arnhem
026-325 7003

Secretaris: VACANT

nieuwe leden:
2214 M. Bitter, Wijchen.
Overleden:
1719 W.P. Sommerdijk, Horssen

 � Afdeling Utrecht/’t gooi 
Voorzitter: 
Jhr. Mr. J.P. van Suchtelen Jr.
Rhodensteinselaan 8
3947 NC Langbroek
06-22444259
vansuchtelen@xs4all.nl

Secretaris: J. van Eijk
Sanderburgerlaan 3
jvaneijk@hetnet.nl
06-27077287

 � Afdeling noord-hollAnd

Voorzitter: J. Engelhart, 
Venussstraat 43
1973 XK IJmuiden
patricia-jeroen@quicknet.nl;
0255-502268

Secretaris: A.D.A. van der Velden, 
Rijstvogelstraat 31
1171 SH Badhoevedorp
jachtopzichter@live.nl;
06-51842408

 � Afdeling ZUid-hollAnd

Voorzitter: J. Wansinck, 
Voorweg 68-b
2431 AR Noorden
wansinck48@zonnet.nl;
0172-408620 of 06-20571805

Secretaris:P.H. Korstanje,
Albert Cuypplein 1
3141 GA Maassluis
Kabako@kabelfoon.nl;
010-5910154 of 06-50662731

 � Afdeling ZeelAnd

Voorzitter: A. Sol,
Havenstraat 8
4531 EK Terneuzen
info@soladvocaat.nl;
0115-689568 of 06-51337643

Secr/penningmeester:
P.J. Sinke 
Aalbessenstraat 14
4413 DE Krabbendijke
petersinke@hotmail.com
06 – 14249835

 � Afdeling BrABAnt/limBUrg

Voorzitter: A.J. Schakel, 
Stevenweerterweg 9
6051 GP Maasbracht
ajschakel@home.nl; 
0475-853659

Secretaris: A.J.G.P Cuppens,
Berkenstraat 14
6031 XB Nederweert
aj.cuppens@kpnplanet.nl;
06-29477369

Kennismaking met 
Ronald Vorenhout
Ik ben Ronald Vorenhout, 52 jaar jong en sinds 1984 
in vaste dienst bij vereniging Natuurmonumenten. 
Ik ben woonachtig met mijn partner Selma in 
Hoogersmilde in een zelf verbouwde boerderij. Mijn 
hobby’s zijn mijn werk, het fokken van paarden en 
werken met hout. 
Sinds enkele jaren ben ik lid van de KNVvN, op 
dit moment nog als secretaris van Groningen/
Drenthe. Ik heb mij aangemeld als opvolger van Ben 
Tamminga en zal na 23e juni (nadat ik door de ALV 
gekozen ben) de taak van Ben overnemen. Op dit 
moment loop ik al vanaf februari met Ben mee.
Dit houdt in dat ik de nieuwe vice- voorzitter 
word van de KNVvN en mij ga bezighouden 
met “het Haagse”. Ook zal ik verder gaan met de 
vervolgopleiding en de PHB module 2.
Ik ben ruim 15 jaar BOA en BOA- coördinator 
in Drenthe-Zuid ; hier regel ik alle BOA- zaken, 
maak de roosters en maak afspraken met diverse 
handhavingpartners. Vanaf januari ben ik 2 
dagen in de week werkzaam voor het centraal 
kantoor van NM. Daar werk ik samen met de 
beleidsmedewerkster toezicht om alle lopende zaken 
voortgang te laten vinden. Ik ben beheerder van de 
transactiemodule van het CJIB en verantwoordelijk 
voor 105 collega’s die ermee werken. Ook doe 
ik de beoordeling van de klachtenafhandeling 
die voortkomt uit het CJIB. Daarnaast ben ik 
natuurbrand- coördinator en betrokken bij de pilot 
natuurbrand vanuit de veiligheidsregio Drenthe.

Ik ben mij ervan bewust dat ik niet de kennis heb die 
mijn voorganger heeft, maar ik zal alles in het werk 
stellen om een beetje bij hem in de buurt te komen. 
Ik wil mij samen met mijn medebestuurleden sterk 
maken voor een sterke vereniging, die er mag staan 
en die het vak van BOA nog beter op de kaart zet. 
Ik maak mij sterk om alle groene werkgevers hun 
BOA’s lid te laten worden om gezamenlijk met 
groene werkgevers te komen tot een evenwichtige 
opleiding en kostenverdeling voor de groene 
handhavers in het buitengebied.

Hiernaast zet ik mij in voor alle groene collega’s in 
de strijd tegen de ziekte van Lyme en de erkenning 
van Lyme als beroepsziekte.

Ronald Vorenhout

Inleveren copy

september uitgave:

15 augustus 2012
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Controle Visserijwet

Beroepsvisser vist achter het net… 
ONtBreKeN scHrIftelIJKe VergUNNINg leVert 
INteressaNt PV OP 

Tijdens de uitoefening van mijn functie zorg ik 
altijd dat zoveel mogelijk mensen in het bezit 
komen van mijn telefoonnummer. Al pratend met 
vissers, recreanten of bewoners “vang je nog wel 
eens wat op”. Vaak ook dat deze mensen zaken 
proberen te melden, maar dat er vervolgens niet 
echt gereageerd word waar dat wel verwacht 
wordt. Kennen en gekend worden is dus het devies. 
En natuurlijk: altijd aan de melder “teruggeven” 
wat van zijn of haar melding terecht is gekomen. 
Doe je dat niet, dan maakt men echt geen melding 
meer in een volgend geval.

IJburg is het stukje Amsterdam dat enkele jaren geleden 
werd opgespoten en bebouwd langs de Diemerzeedijk in het 
IJmeer c.q. IJsselmeer. De beroepsvissers die met hokfuiken 
daar visten, zijn destijds afgekocht, zodat deze geen proce-
dures zouden beginnen tegen de komst van IJburg.
Enkele jaren geleden is het land van IJburg overgedragen 
door de staat (het was immers IJsselmeer!) aan de gemeente 
Amsterdam. Inclusief het visrecht. Hierdoor kwamen de 
wateren automatisch te vallen onder het pachtcontract dat 
de Amsterdamse hengelsport Vereniging heeft van stadsdeel 
Zeeburg. Beroepsvissers met een IJsselmeervergunning 
mochten hier dus niet meer vissen. 

Op 1 mei 2012 kreeg ik omstreeks 16:15 uur een melding 
van een sportvisser die in zijn waadpak in een vaart op 
Amsterdam-IJburg stond te vliegvissen. Zojuist was er een 
bootje met drie beroepsvissers erin langs hem gevaren en 
zonder blikken of blozen werd het ene na de andere aalkistje 

overboord gezet. En het eind was nog niet in zicht! Nu was 
dit niet de eerste keer dat ik hiervan een melding kreeg of op 
deze locatie een beroepsvisser in de fout ging. Het ondiepe 
water van IJburg is natuurlijk een eersteklas kraamkamer 
voor allerhande paaiende vissoorten en de aal lust natuurlijk 
wel wat viskuit. En de beroepsvisserij “trekt daar achteraan”. 
Dus met gezwinde spoed ging ik onderweg naar IJburg, wat 
door het tijdstip en bijbehorende spits niet meeviel en dus 
niet opschoot. 

Net te laat ter plaatse

Omstreeks 17:00 uur kwam ik ter plaatse, net op tijd 
om een kotter met de bijboot uit te kunnen zwaaien 
richting eiland Pampus. Weg verdachten en mooie 
heterdaadsituatie. Tijd voor een nader onderzoek dus. 
Ter plaatse hoorde ik de melder als getuige en zette zijn 
aangifte op papier. Aangezien het water op IJburg niet 
erg diep is - ongeveer 1 meter - en mijn melder met zijn 
waadpak aan nog ter plaatse was, verzocht ik hem om zijn 
hulp. 

Na wat zoekwerk op de bodem werd de lijn waar de 
aalkistjes aan waren bevestigd “opgevist” en één voor één 
werden de kistjes door ons gezamenlijk binnengehaald. 
En door mij in beslag genomen natuurlijk. 
Totdat de lijn brak…. maar daarom niet getreurd. 
De vissermannen waren kennelijk zo overtuigd dat ze niet 
opvielen en niet werden gepakt, dat zij gewoon alle merken 
erop hadden zitten. Na wat onderzoek en informatie via 
wat collega’s van het visstroperijteam IJsselmeer van 
het Ministerie van EL&I en nog wat informatie van de 
visserijkundig ambtenaar, kwam ik er via de nummers 
van de merken al snel achter wie de eigenaar was van de 
aalkistjes. Ook diverse omwonenden die een kijkje kwamen 
nemen bleken ook wel eens wat te zien. 
Tijd dus om nog wat visitekaartjes uit te delen ….
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geen schriftelijke toestemming

Het bleek te gaan om een aantal Urker beroepsvissers - 
allen broers - en in het bezit van een IJsselmeervergunning, 
dus ….. mochten die daar niet vissen. Want een 
schriftelijke toestemming van de visrechthebbende om 
daar met aalkistjes te vissen, wordt niet uitgegeven.

Het toeval wilde dat ik twee weken daarvoor naar het 
scheepvaartmuseum was geweest en was gestuit op een 
boek over de laatste IJsselmeervissers, wat ik ook had 
aangeschaft en doorgelezen natuurlijk. Daarin vond ik 
bruikbare info over de verdachten. Dat kwam mooi van 
pas om wat ontwijkende antwoorden van de verdachte te 
pareren. Ik maakte een afspraak voor verhoor en ontbood 
hem aan het kantoor. De man werd behoorlijk nerveus dat 
hij betrapt was, want ondanks dat ik voor de volgende dag 
een afspraak had gemaakt, wilde hij opeens nog dezelfde 
dag komen. Geen probleem natuurlijk.

aanvankelijk ontkennen

Uiteraard werd ontkend dat men op de hoogte was van 
het verbod om te vissen op IJburg met beroepsvistuig, het 
werd nog steeds als IJsselmeer gezien en zou dus onder 
de IJsselmeervergunning vallen en in de PO IJsselmeer 
was dit ook niet bekend. En zo ging het nog even door. 
Uiteindelijk bleken er op IJburg maar liefst 280 (!) 
aalkistjes te zijn uitgevaren. Aan het einde van het verhoor 
tekende de verdachte zijn concept- verhoor en kon weer 
terug naar zijn viskotter. Uit mijn onderzoek bleek o.a. 
dat binnen de PO IJsselmeer door het ministerie bekend 

was gemaakt dat de wateren op IJburg niet meer onder 
de IJsselmeervergunning vielen. In het boek stond dat de 
betreffende visser actief was binnen de PO IJsselmeer. Hij 
bleek bij navraag daar zelfs in de ledenraad te zitten. Als 
iemand het dus moest weten, dan was hij het wel !!

Kortom, het hele verhaal werd inclusief verhoor en 
getuigeverklaring, bijgevoegde foto’s en vergunningen, 
proces-verbaal van inbeslagneming en overige bescheiden 
nog een heel boekwerk. Wat resulteerde in een uitgebreid 
proces-verbaal terzake het vissen met aalkistjes 
zonder geldige schriftelijke toestemming artikel 21 en 
strafverzwarend artikel 56 van de Visserijwet 1963. 

Na een weekje van onderzoek en tikwerk (uiteraard in 
tijdsgedeeltes) kon het verbaal panklaar naar Justitie en 
kon de vliegvisser op de hoogte worden gesteld waar zijn 
melding toe had geleid. 

Tekst en foto’s: Alex Van der Velden

Plattegrond IJburg
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serie: boa meT Dubbele peT

Buitengewoon 
OpsporingsAmbtenaar
tOezIcHtHOUDer eN / Of OPsPOrINgsamBteNaar 

aflevering 9 

Met deze 9e aflevering zijn wij voornemens u een 
afsluitende uiteenzetting aan te bieden. 
Wij gaan hierbij in op de vraag wanneer u als BOA 
bevoegd bent een onderzoek in te stellen in een 
vervoermiddel. 
Hierover bestaat veel onduidelijkheid zowel onder 
BOA’s als onder politiemensen. 
We zijn ons er terdege van bewust dat ons vakblad 
door velen nauwkeurig wordt gelezen. Ook hetgeen wij 
schrijven heeft meer dan eens geleid tot interessante 
gesprekken en mailwisselingen. Hierbij willen wij 
de opmerking plaatsen dat we niet uit zijn op een 
juridische krachtmeting, maar dat wij u als BOA uitleg 
geven met de intentie “tools” aan te reiken waarmee u 
in het veld uit de voeten kunt. Immers kennis is macht!

twee “petten”

Om te komen tot de uitleg wanneer en onder welke 
omstandigheden een vervoermiddel mag en kan worden 
doorzocht, is het noodzakelijk om eerst een aantal begrippen, 
wetten, besluiten etc. op een rij te zetten. 
De groene BOA heeft namelijk zoals vaker benoemd twee 
“petten” op en we kunnen ons heel goed voorstellen dat dit nogal 
eens verwarring geeft. 

wetboek van strafvordering (sV)

De BOA draagt de pet van buitengewoon opsporingsambtenaar 
als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering. 
Wanneer er wordt opgetreden op grond van de bevoegdheden 
toegekend in SV dan moet er sprake zijn van voldoende 
verdenking!

Ingevolge SV is de BOA buitengewoon opsporingsambtenaar! 

algemene wet Bestuursrecht (awB)

Daarnaast draagt de BOA de pet van toezichthouder 
als bedoeld in artikel 5:11 Algemene Wet 
Bestuursrecht. Ondanks dat deze twee petten goed 
samen kunnen gaan, is het van essentieel belang om 
te weten met welke pet op u, uw werkzaamheden 
uitvoert. Immers niet iedere buitengewoon 
opsporingsambtenaar is een toezichthouder.

Ingevolge de AWB is de BOA een toezichthouder!
flora- en faunawet (ffw)

In de Fora- en faunawet is beschreven 
dat de “jachtopzichter” de buitengewoon 
opsporingsambtenaar is die zorg draagt voor 
de bescherming van de jachtbelangen van een 
jachthouder en tevens belast is met de opsporing van 
de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten 
en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld 
in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering aangeduide strafbare feiten.
In artikel 104 van de FFW staat dat met het toezicht op 
de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet 
zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen 
ambtenaren, de bij besluit van gedeputeerde staten 
aangewezen ambtenaren, alsmede de door Onze 
Minister van Veiligheid en Justitie op grond van 
artikel 17 van de Wet op de economische delicten met 
de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar 
gestelde feiten belaste ambtenaren. 

Ingevolge de FFW is de BOA een buitengewoon 
opsporingsambtenaar en toezichthouder! 

wet op de economische Delicten (weD):

In artikel 1a van de Wet op de Economische delicten 
worden de strafbare gedragingen van de Flora- en 
Faunawet als economische delicten aangemerkt. 
Voor de strafbare feiten (WED) kunnen de 
bevoegdheden vanuit deze wet worden toegepast. 
In tegenstelling tot de bevoegdheden vanuit SV 
is de Hoge Raad van mening dat er geen concrete 
verdenking nodig is om van de bevoegdheid uit 
de WED gebruik te maken. Er mag vanuit worden 
gegaan dat in het belang van de opsporing van de 
bevoegdheden gebruik kan worden gemaakt.

Besluit buitengewoon 
opsporingsambtenaar:

Dit is het Besluit van 11 november 1994, houdende 
regels ter uitvoering van artikel 142, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafvordering betreffende de 
bekwaamheid en betrouwbaarheid, beëdiging en 
instructie van, alsmede het toezicht op BOA’s, het 
grondgebied waarvoor de opsporingsbevoegdheid 
geldt, de beëindiging van de opsporingsbevoegdheid 
en enige andere onderwerpen.
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In dit besluit staat dat een akte van opsporingsbevoegdheid 
wordt verleend, een aanwijzing wordt gedaan dan wel een 
aanvullende opsporingsbevoegdheid wordt toegekend, indien 
die opsporingsbevoegdheid noodzakelijk is voor de uitoefening 
van de functie van de desbetreffende persoon of dienst waarbij 
hij/zij werkzaam is (voor de duur van 5 jaar). 

In de akte van opsporingsbevoegdheid staat dus vermeld op 
welke grondgebied dit van toepassing is maar ook de feiten 
waarvoor de bevoegdheid is toegekend.

Handhaving

De handhaving van de FFW is een moeilijke zaak. Enerzijds 
door de ondoorzichtigheid van de wet zelf, anderzijds 
omdat hier sprake is van zowel toezichthoudende als 
opsporingsbevoegdheden!

Er vanuit gaande dat de BOA op de hoogte is waar en waartoe 
hij/zij bevoegd is om op te treden, (toezicht houden – opsporen) 
maakt dat we nu komen onze vraag: 

wanneer mag en kan een BOa een onderzoek in 
stellen in een vervoermiddel ?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden benoemen wij de 
bevoegdheden die de BOA als toezichthouder zijn toegekend in 
de AWB:
· Iedere plaats (m.u.v. woning) mag worden betreden,
·  Inlichtingen mogen worden gevorderd, echter die mogen in een 
opsporingsonderzoek geen rol spelen, 

· Inzage vorderen van gegevens en bescheiden,
· Het nemen van monsters,
·  Doen stilhouden en controleren van vervoermiddelen en 
lading.

Laatstgenoemde bevoegdheid is vastgelegd in artikel 5.19 AWB. 
De BOA (toezichthouder) is bevoegd om vervoermiddelen 
en hun lading te onderzoeken. Van deze bevoegdheid kan 
gebruik worden gemaakt om autó s in het veld waar u als BOA 
aangesteld bent een stopteken te geven en te onderzoeken op de 
aanwezigheid van b.v. jachtmiddelen of vogelvangmiddelen. 

artikel 23 wet op de economische delicten

De opsporingsambtenaren zijn bevoegd in het belang van de 
opsporing vervoermiddelen te onderzoeken met het oog op de 
naleving van de voorschriften, voor zover dat redelijkerwijs voor 
de vervulling van hun taak nodig is. 
Dit artikel is van belang voor u als BOA omdat hier de controle 
op de weg van b.v. autó s van waaruit wordt gestroopt wordt 
geregeld. Ook dit artikel geeft u dus de bevoegdheid om in het 
belang van de opsporing van bestuurders van voertuigen te 
vorderen dat deze hun voertuig doen stilhouden, de lading te 
onderzoeken en inzage te vorderen van de vereiste bescheiden. 

De WED en de AWB hebben veel overeenkomsten aangaande 
bevoegdheden!

-  Van de bevoegdheden die de AWB en de WED de 
BOA toekent mag slechts gebruik worden gemaakt 
voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van 
uw taak als BOA nodig is.

-  Achteraf kan er door de rechter een toetsing plaats 
vinden in hoeverre het redelijkerwijs nodig was om 
gebruik te maken van de bevoegdheid.

een BOa die uit louter nieuwsgierigheid 
een vervoermiddel doorzoekt is verkeerd 
bezig!

Met inachtneming van bovenstaande mag u als BOA 
een vervoermiddel doorzoeken!

Joop Assink & Herbert Hoekerswever

Met genoegen hebben we diverse keren vanuit een 
praktijkcasus meerdere situaties beschreven waar 
de BOA mee te maken kan krijgen. 
Dit alles onder het inspirerende eindredacteurschap 
van de vertrekkende Jaap Beekhuis. 
Met zijn vertrek wordt er ook voor ons een periode 
afgesloten en zijn we erg benieuwd wat ten opzichte 
van dit punt ons de toekomst brengt. 
Jaap Beekhuis heeft als Eindredacteur in 24 
jaargangen “de Jachtopzichter” gemaakt tot wat het 
geworden is. 
Gewoon een vakblad om trots op te zijn!

Wij wilden hieraan niet voorbijgaan en daarom: 

Jaap, heel erg bedankt voor je inzet ! 

HANDHAVING

TOEZICHT OPSPORING

Controle op naleving van 
wettelijke bepalingen

Opsporen van strafbare 
feiten en verdachten

Pas als er sprake is
van verdenking

Gaat meestal vooraf aan 
opsporing
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Tekst en foto’s: Jaap van de Waerdt

op paD meT...

Ronald Reinke
 
Ronald is jachtopzichter/BOA op het landgoed 
Leeuwenburg te Driebergen, eigendom van Jhr. 
Mr. H.W.L. de Beaufort. Het landgoed is gedeeltelijk 
opengesteld voor wandelaars en 200 ha. groot 
en bestaat voornamelijk uit bossen, grienden 
en weilanden. Verder is Ronald werkzaam op 
de terreinen van het Recreatieschap Midden 
Nederland, Vallei- en Kromme Rijngebied en het 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De terreinen 
van het Recreatieschap zijn gelegen aan de 
westkant van de Provincie Utrecht en bestaan 
uit de recreatieplas het Henschotermeer, de 
voormalige zanderij Kwintelooyen, recreatieobject 
Doornse Gat, De Roode Haan, Utrechtse Baan, 
Stadsparren en Passantenhaven te Rhenen, 
Graven Bol in Wijk bij Duurstede en op de aan de 
oostkant van de provincie aangelegde recreatieve 
fietspaden. 
De Utrechtse Heuvelrug loopt als een hoge 
zandrug van de Grebbeberg bij Rhenen tot aan 
het Gooimeer bij Huizen en het zuidelijk deel is 
aangewezen als Nationaal Park en is ca. 6.000 ha. 
groot.

ronald, jij bent boswachter/BOa bij het 
landgoed en het Nationaal Park. wat houden 
jouw werkzaamheden zoal in?

“Mijn werkzaamheden op het landgoed bestaan 
voornamelijk uit het handhaven van de openstelling-
bepalingen en beheer en schadebestrijding. Dit betekent 
reewildbeheer en het bestrijden van nijlgans, kraai, 
duif, vos e.d. De werkzaamheden op de terreinen 
van het Recreatieschap en het Nationaal Park zijn 
publieksbegeleiding en handhaving”.

Ronald hoeft de werkzaamheden op het Nationaal Park 
gelukkig niet alleen te doen. Het Park beschikt in totaal 
over vier boswachters die in samenwerking met de BOA’s 
van de diverse terreinbeheerders het toezicht verzorgen. 
 
wanneer en waarom ben je dit werk gaan 
doen en wat deed je voor die tijd? 

“Na zeven jaar beroepsmilitair te zijn geweest en daarna 
fazanteriehouder, ben ik in 1994 bij de familie  
De Beaufort als jachtopzichter begonnen. Jachtbegeleiding 
behoorde toen ook tot mijn taak. In 2001 is er met het 
recreatieschap een convenant afgesloten zodat ik ook op de 
recreatieterreinen vooral in de zomermaanden toezicht kon 
houden.
In 2003 na het oprichten van het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug ben ik in dienst gekomen bij de politieregio 
Utrecht als BOA van politie en samen met nog een 
groene collega geplaatst bij de toenmalige veldpolitie. 
Wij moesten vanuit de politie samen met de boswachters 
van de diverse terreinbeheerders het toezicht in het 
Nationaal Park verzorgen. Wij hebben toen jaarlijks enkele 
handhavingacties georganiseerd om deze samenwerking 
te bevorderen. In 2006 trok de politie zich terug uit het 
Nationaal Park, de veldpolitie werd bij de Politie Milieu 
Dienst ondergebracht en toezicht in de bossen en Nationaal 
Park was geen kerntaak van de politie meer, dus stopte dit 
toezicht. Sinds 2009 wordt het toezicht in het Nationaal 
Park door het recreatieschap verzorgd. Nog steeds vinden 
er jaarlijks handhavingacties plaats georganiseerd door de 
Politie Milieu Dienst”.

Hoeveel processen- verbaal maak je per jaar 
op en voor welke overtredingen?

“De laatste jaren maak ik tussen de dertig en veertig Pv’s 
op voornamelijk voor art. 461 WvS overtredingen. In de 
tijd van het project veldtoezicht vanuit de veldpolitie waren 
dat er, samen met mijn collega, 1000 Pv’s op jaarbasis voor 
uiteenlopende zaken zoals art. 461 WvS, Verkeerswet, 
Visserijwet, milieu e.d”.

Ronald is verder actief als bestuurslid KNVvN van de 
afd. Utrecht/’t Gooi, bij het valwildpiket van de Stichting 
Valwild Utrecht en bij de vrijwillige politie Eemland Zuid.
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groene boa’s

Ondersteunig voor de 
Overijsselse groene BOA’s
PrOVINcIe INVesteert IN VeIlIgHeID PlattelaND eN 
NatUUrgeBIeDeN

Hierbij willen wij de groene BOA’s en hun werkgevers graag 
informeren over de stand van zaken van de beoogde 
samenwerking tussen de provincie en de werkgevers van de 
Overijsselse particuliere BOA’s
Eind december 2011 hebben wij u een brief gezonden 
waarin we hebben aangeboden om te onderzoeken of we 
de portaalfunctie voor het indienen van de mini PV’s kunnen 
overnemen van de politie en daarnaast de combibonnen 
voor de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu. 
Wij hopen binnenkort aan u te melden welke ondersteuning 
wij op korte termijn kunnen bieden.
Na de bestuurlijke keuze van de provincie hebben we 
toegezegd u te zullen benaderen voor verdere afstemming. 

Op dinsdag 3 januari 2012 hebben GS ingestemd met het faciliteren 
van en samenwerken met de particuliere BOA’s
Tijdens een drietal samenwerkingsbijeenkomsten met werkgevers en 
particuliere BOA’s hebben wij hierover uitleg gegeven. 

In totaal hebben tot nu toe 37 werkgevers van 
particuliere BOa’s zich opgegeven bij het cJIB

Deze werkgevers kunnen door een samenwerkingsovereenkomst 
met de provincie de mini-pv’s en combibonnen voor de bestuurlijke 
strafbeschikking indienen bij het CJIB. De bij het CJIB opgegeven 
werkgevers en hun BOA’s worden via een samenwerkingsovereenkomst 
met hun eigen OI code (opsporingsinstantie-code) gekoppeld aan de 
provincie en kunnen op die manier op naam van de samenwerkende 
BOA’s in Overijssel de bonnen aanleveren bij het CJIB.

Wij hebben de stichting Natuurnetwerk opdracht gegeven om het BOA 
Registratie Systeem (BRS) zodanig aan te passen dat de combibonnen 
voor de bestuurlijke strafbeschikking en de miniprocessen-verbaal 
via het BRS door de BOA kunnen worden ingevoerd bij het CJIB. Het 
systeem is daar onlangs op aangepast.

Wij hebben afspraken gemaakt met de stichting Natuurnetwerk 
voor het opleiden van 36 BOA’s voor het BRS. Een aantal BOA’s is al 
opgeleid.
Daarnaast is opdracht verstrekt voor het aangaan van 57 
abonnementen op het BRS voor de BOA’s. De provincie zal de kosten 
voor opleiding en de abonnementen op zich nemen. 
De feitenboekjes voor de BSB-M zijn onlangs ontvangen en de 
bonnenboekjes zijn besteld. Deze kunnen binnenkort worden verspreid 
onder de deelnemende BOA’s.

Wij zijn voornemens om binnenkort een bijeenkomst te gaan 
organiseren waarbij de samenwerkingsovereenkomst met de 
werkgevers kan worden ondertekend en we de samenwerking 

daadwerkelijk kunnen gaan opstarten. Daarbij 
zal ook de gedeputeerde aanwezig zijn. 
Daarnaast willen we zo spoedig mogelijk 
afspraken met uw BOA’s maken voor het volgen 
van de BRS opleiding.

Bert Dam
Provincie Overijssel

■  De strekking van dit artikel is informatief en is 
geen beleidsdocument. Er kunnen derhalve geen 
rechten aan worden ontleend.

Congres Beboa in 
Den Haag
Op 24 mei 2012 organiseerde Beboa haar 
jaarcongres in het Rijksmonument De Remise in 
Den Haag. 
Sprekers op het congres waren minister Ivo 
Opstelten, Yvonne van Mastrigt, voorzitter 
ExTH en Minze Beuving, voorzitter van Beboa. 
Onderwerpen waren ontwikkelingen met 
betrekking tot een permanente her-en bijscholing 
voor domein I BOA’s en de examinering daarvan 
door ExTH, de exameninstelling voor toezicht en 
handhaving. 
Er zijn tussen de KNVvN en de Beboa ook al 
gesprekken geweest en de heer Beuving ging in zijn 
inleiding dan ook in op de problematiek rondom 
de PHB voor de groene BOA’s en de afname van 
groene BOA’s in de buitengebieden. Alhoewel 
Beboa vorig jaar al een oprichtingsconges had 
gehouden werd er nu ook de mogelijkheid 
geboden tot een formeel lidmaatschap, eventueel 
in combinatie met een lidmaatschap van de ACP. 
In het tweede deel van de ochtend gingen de 
aanwezigen onder leiding van modeontwerpster 
Pauline van Dongen in workshop aan de slag 
met uitgangspunten voor een uniform voor alle 
BOA’s. Als voorbeeld werden ook twee modellen 
besproken. 
Alhoewel de minister ook een voorstander is van 
een nationaal BOA- uniform, zal er echter nog 
veel over gesproken moeten worden. Wel bleek 
uit de zaal dat velen wel een voorstander zijn 
van één uniform of bijvoorbeeld één lay-out en 
dan per vakgebied verschillende kleurstellingen. 
Al met al een interessant congres met vele 
belangstellenden, waaruit weer bleek dat de BOA 
landelijk steeds belangrijker aan het worden is en 
in ieder geval onmisbaar in het publieke domein. 
Laten we er voor zorgen dat de groene BOA’s 
hierop meeliften en ook de erkenning krijgen die 
ze verdienen. Vooralsnog mogen we concluderen 
dat Beboa hierin voor ons een goede partner is.

Jan Otter
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groene boa’s

Bericht vanuit een ganzen- en 
vossenpolder
wat KaN er IN eeN meNseNleVeN Veel VeraNDereN!

Oude bekenden maken in mijn richting nog wel eens 
opmerkingen “de Ooypolder is ook niet meer wat het 
geweest is”. 
Ik houd het er maar op dat de zg. “vooruitgang” niet 
te stoppen is. Maar na daar een levenlang full- time 
jachtopzichter te zijn geweest, weet ik voor mijzelf heel 
goed wat daar allemaal aan natuurwaarden verloren 
is gegaan. En welke problemen ontstaan zijn door niet 
te beheren!

Eind jaren ’70 streken de eerste grauwe ganzen neer in de 
Ooypolder bij Nijmegen. Uniek en ze gingen er zelfs broeden. 
Ik kan me nog heel goed het eerste paartje herinneren met vier 
kuikens. En vanaf dat moment is het allemaal heel snel gegaan. 
Binnen de kortste keren liepen ons deel van het Rivierengebied en 
het aangrenzende deel van Nordrhein- Westfalen vol met ganzen 
en werden fourageergebied. Ingrijpen in deze groeiende populatie 
vond toen niemand nodig. Zelfs in de Jachtraad – waar ik eens 
begon over het beheer van de toen nog kleine populatie – werd 
daar niet serieus op gereageerd. Helaas staat deze prachtige vogel 
nu bekend voor overlast, schade en veel problemen.

De komst van ca. 1200 ha zg. S.P.A.- gebieden van de Flora- en 
faunawet in onze polder, heeft ons goed op achterstand gezet. 
Geen beheer meer, geen jacht, wel beperkingen en bij voorkeur 
helemaal niets doen. De vos reageerde onmiddellijk op deze 
kansen. Waar mijn collega en ik vroeger op een 3700 ha jachtveld 
een 5 a 6 vossen konden bemachtigen, is het nu vrij spel (lees 
fokplaats) geworden. Gelukkig trok de gemeente Ubbergen zich 
het lot van de kievit en andere bodembroeders aan en bepleitte 
afschot met behulp van een lichtbakvergunning. Mijn collega 
heeft daar enkele jaren werk van gemaakt en bracht er in een 
winter soms wel 93(!) binnen.

Waarschijnlijk omdat half Nederland via de SBB- website in 
de kunstbouw kon kijken in de Oostvaarderplassen, is het idee 
ontstaan dat vossen vooral leven van jonge grauwe ganzen.
Wat een gemakkelijke oplossing zonder jacht toe te staan!
En dan komt er een ontwikkeling op gang, waarover je je oren 
niet gelooft. Er worden vossen gevangen (men zegt met behulp 
van speciale strikken) op basis van speciale vergunningen (die ik 
graag eens zou willen zien) en die worden dan uitgezet (bestaan er 
vergunningen om vossen uit te zetten?) compleet met zender.
En een bioloog die daar veel werk, dus een goede boterham aan 
heeft. Ik hoorde dat we naar een versobering en nuchterheid 
gingen in het natuurbeheer, maar blijkbaar was er nog een laatste 
pot geld te verdelen. En met welk maatschappelijk nut? 
Men was nog wel zo vrij om mijn collega te vragen om tijdens het 
experiment maar geen vossen meer te schieten in zijn eigen veld. 
Maar gelukkig heeft hij nee gezegd en blijft hij zijn wildbeheer 
normaal uitoefenen.

Gerrit Dengerink 

Wijziging Wet Wapens
en munitie

Volledig verbod stiletto`s, valmessen en 
vlindermessen 

In de horeca, op straat en op scholen doen 
zich regelmatig incidenten voor met slag-, 
steek- of stootwapens. Om het bezit van deze 
wapens terug te dringen zijn in het verleden 
bewustwordingscampagnes gevoerd 
en inleveracties georganiseerd. Ook zijn 
zwaardere straffen gezet op overtreding van 
de wapenwetgeving. Het kabinet heeft nu 
een volgende stap gezet: een volledig verbod 
op productie, handel, bezit en dragen van 
stiletto’s, val- en vlindermessen in Nederland.

Met het volledige verbod op stiletto’s, valmessen 
en vlindermessen wil het kabinet steekincidenten 
voorkomen. In de praktijk blijken de legale en 
illegale messen soms moeilijk van elkaar 
te onderscheiden. Een compleet verbod op 
vlindermessen, stiletto’s en valmessen geeft een ieder 
duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan in 
Nederland. Ook verbetert het verbod de handhaving. 

wapens inleveren

Op 3 april 2012 startte een publiekscampagne om 
burgers te wijzen op het komende verbod. Daarbij 
wordt ook gewezen op de mogelijkheid 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van het verbod 
de messen in te leveren bij de politiebureaus met een 
publieksfunctie. 
De inleverweek vond plaats vanaf 23 april tot en 
met 30 april. Op politiebureaus in het hele land 
werden extra inlevermogelijkheden gecreëerd om 
messen anoniem in te kunnen leveren voor de 
inwerkingtreding van de wetswijziging op 1 mei 
2012.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
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VerboDen miDDelen

Maar de aanhouder wint…
Prachtige zomerdagen en de waterkant lokt. 
Vakantietijd en volop gelegenheid om de hengels weer 
eens uit de schuur te halen. Een prachtige ontspanning 
aan de waterkant. 
Of op pad met een paar visvrienden, een bootje en een 
bak bier.
Maar er zijn ook liefhebbers die het hele jaar door hun 
ogen goed los hebben en een paar losse centen goed 
kunnen gebruiken. En dan gaat het de jachtopzichter 
niet meer om de controle van een paar ontspannen 
vakantievissers, maar om heuse visstroperij en het 
bestrijden daarvan.
Vooral als het om de duurdere vissoorten als paling en 
snoekbaars gaat, kan het er pittig aan toe gaan. 
Want deze klanten laten hun spullen en hun 
bijverdiensten niet zo maar afpakken. 

Na jarenlang actief te zijn geweest in de grensstreek van 
Brabant, ben ik inmiddels belast met het beheer van een 
prachtige grofwildstand op de Veluwe. In beide landstreken 
is op een beekje of een ven na nauwelijks water te vinden. Dat 
was wel anders op mijn eerste standplaats in het Gelderse 
rivierengebied. Klei, grienden, populierenbossen met overal 
water! De brede rivier de Waal, de smalle Linge, oneindig 
veel sloten, zandplassen voor de snelwegaanleg en kleiputten 
rond de steenfabrieken. Dus volop werk aan de winkel voor 
de visserijcontrole en de aanpak van soms bijna professionele 
visstroperij.

Vissen om de poen

In dat supermooie visgebied waren verschillende visclubs, waar 
goed mee samen te werken was. Maar ook een kleine harde kern 
van visstropers die het enkel om “de poen” ging. De service van 
deze palingvissers ging zelfs zover dat ze hun product kant en 
klaar aan de man brachten. ’s Zaterdags werd er gerookt en nog 
warm uitgevent op diverse adressen.
Als overtredingen in kleine dorpsgemeenschappen zo openlijk 
worden begaan, ontstaat er altijd een groep mensen die dit 
gedrag niet bevalt. Wat de redenen ook zijn, dit zijn potentiële 
tipgevers, waar je zorgvuldig (maar vooral ook kritisch) mee 
moet omgaan. 

Ik kreeg van een serieuze tipgever de hint dat op een bepaalde 
dijk op grote schaal paling werd gestroopt. De dijk was overigens 
10 kilometer lang met wel 5 steenfabrieken daarlangs, waarvan 2 
buiten werking. Om deze klus tot een goed einde te brengen, was 
een goed plan van aanpak nodig. Ik seinde alvast de Vliegende 
brigade in, benutte mijn netwerk nog eens goed en ging veel 
observeren op kansrijke locaties.
Mij werd duidelijk dat het om een vaste kern van drie man ging 
uit een van de dijkdorpen.
Bij mij overigens ook al bekend van andere vormen van 
stroperij.

twijfels tijdens het posten

En toen begon het posten; eerst ’s avonds, later ook ’s 
nachts en doorzitten tot ’s morgensvroeg. Omdat er maar 
geen resultaat geboekt werd kwamen er vragen als “Cees, 
je weet het toch wel zeker?” en “We zitten hier toch niet 
voor Jan met de korte achternaam?”. Maar ik geloofde 
voor 100% in de betrouwbaarheid van mijn tipgever en 
hield voet bij stuk. Toen er een weekend geen mankacht 
was om te posten, kwam onmiddellijk de tip dat er weer 
warme paling was uitgevent. Om gek van te worden!

Kort daarop een nachtelijke “bijna- vangst”. Maar drie 
mannen met lieslaarzen aan op de verharde dijk (en zo te 
zien niets bij zich) aanhouden is een kansloze operatie, 
dus die hebben ons nooit opgemerkt.
Maar na vele malen posten was het dan zover; de 
gouden tip waar exact werd vertrokken en waar werd 
aangelegd. Dat geeft moed voor opnieuw weer posten om 
uiteindelijk met eigen ogen te zien hoe in het nachtelijk 
duister drie man vanaf het vertrekpunt eerst een paar 
honderd meter roeien om daarna pas een nauwelijks 
hoorbare buitenboordmotor aantrekken. Slimmeriken 
dus!
Groen en blauw glibberden langs allerlei paadjes en 
dijkhellingen, af en toe een laars vol water scheppend, 
om ongezien bij het genoemde aanlegpunt te komen.
Bij de half ingestorte gebouwen van een verlaten 
steenfabriek kwam dan eindelijk de ontknoping. Wat een 
spanning als tegen 6.15 uur de buitenboordmotor wordt 
uitgezet, de riemen in het water plonzen, de boot wordt 
vastgelegd en de drie man wat stijf met vier emmers de 
kant opkomen.

een supermooie zaak

Timing is dan alles! Toespringen op exact het juiste 
moment, waarbij de brutaalste van het stel toch nog 
probeerde een van de emmers in het water te trappen. 
Beslist geen kleine jongens, maar de andere twee stonden 
er wit van schrik bij. Op het bureau kregen we de zaak 
prachtig rond. Vooral omdat “de vliegende” er nogal wat 
druk opzette, bekenden ze bijna alles; 20 fuiken staan, ca. 
30 kilo paling gevangen die nacht en ook nog een grote 
kaar* in de vervallen steenoven.
Het was de volgende dag nog een hele klus om alle 
spullen op te halen. Maar we vonden ook nog een 
kaar waarover niet gesproken was, dus al met al een 
supermooie zaak.

En voor enige tijd “rust in de tent”.

Cees van Geel

*  een kaar is een verzamelbak met water waarin de 
paling nog enige tijd in leven gehouden wordt
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De telescopische wapenstok
In de steden Zwolle en Deventer wordt door de regiopolitie 
IJsselland vanaf maart jl. druk geëxperimenteerd met de 
telescopische wapenstok.
Eerste indruk vanuit met name de nachtelijke 
uitgaansgebieden is dat alleen al het intimiderend uitklikken 
van de veer tegenstanders preventief tot inzicht brengt. 
Met als bijkomende voordelen meer zwaairuimte (dus 
veiligheidszone) rondom de agent omdat de stok 11 cm 
langer is dan de huidige wapenstok. En het gegeven dat 1 
of 2 klappen op bovenarm, billen of benen “de boodschap” 
ongelooflijk duidelijk overbrengen.

De in Amerika al volop in gebruik zijnde “steel leverloc 
baton” bestaat uit een aan de koppel te klikken handvat, een 
telescopisch uitschuifbare veer en een verzwaard ondereinde; 
in gebruiksklare toestand 51 cm lang.
Het krachtig aanleggen van de wapenstok geeft een tijdelijk 
schockeffect omdat de spieren een forse optater krijgen en 
even dienst weigeren. Gezien de forse power moet voorkomen 
worden dat hoofd, onderarmen of handen geraakt worden.

Uit PR- oogpunt moet vooral niet over de introductie van 
de ouderwetse “ploertendoder” gesproken worden. Maar de 
technische opbouw van de nieuwe wapenstok is daarop wel 
gebaseerd. Doel van de test in IJsselland is om te bezien of 
“veiligheid man” gecombineerd kan worden met preventief 
terugwinnen van gezag op straat. 
Al met al het einde van de huidige “kietelstok” en een 
voorzichtige voorbode van de taser?

Eindredacteur

Mag ik met u kennismaken?
Al enige tijd geleden heeft Jaap Beekhuis, uw 
eindredacteur, te kennen gegeven zijn functie over 
te willen dragen. Hij heeft zo’n 25 jaar geleden de 
handschoen opgepakt om een verenigingsblad 
voor de toenmalige Nederlandse Vereniging van 
Jachtopzichters te ontwikkelen. In die tijd is het 
blad ontwikkeld van een ‘gestencild schoolkrantje’ 
tot het glossy magazine van nu.

Het is daarom een echte uitdaging om het werk van Jaap 
over te mogen nemen. Mijn naam is Arjan van Dijk en 
ik ben eigenaar van het bedrijf Bos en Fauna. Ik houd mij 
met verschillende takken van sport bezig, de belangrijkste 
zijn het groene onderwijs (bos-, natuur- en faunabeheer), 
de opleiding van preparateurs en natuurlijk het eigen 
prepareeratelier. Daarnaast ben ik lid van het Dagelijks 
Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs, 
zit in een lobbycommissie die in Den Haag over de nieuwe 
Wet Natuurbescherming praat(te) en was ik tot begin dit 
jaar eindredacteur van het vakblad Phoenix, een uitgave 
van de NVP.

Wellicht vraagt u zich af welke affiniteit ik met uw 
vereniging heb. Zij die al langer lid van de KNVvN zijn, 
zullen zich misschien afvragen: “Van Dijk, die ken ik 
toch?” Wel, ik ben als kleine jongen opgegroeid met uw 
vereniging in het ouderlijk huis. Mijn vader was jarenlang 
secretaris/directeur van ‘de jachtopzichters’ en zodoende 
heb ik behoorlijk wat op dat gebied meegekregen. Tijdens 
het kennismakingsgesprek met een delegatie van het DB en 
de redactiecommissie klonk het bij binnenkomst dan ook: 
‘Kijk, de zoon van!’

Ik ben mij er zeker van bewust dat dit verwachtingen 
schept, maar evenzo goed zal het een pittige opdracht zijn 
om het werk van Jaap Beekhuis over te nemen. Inmiddels 
is een periode van overdracht, inwerken en kennis maken 
met diverse betrokkenen gestart. Er komt nogal wat 
kijken bij het samenstellen van een serieus, informatief 
en gewaardeerd vakblad. Ik hoop dat ik daarbij ook op 
uw steun en medewerking mag rekenen, informatie moet 
toch ‘uit het land’ komen. En, mocht u mijn vader toevallig 
tegen het lijf lopen, dan hoop ik dat u straks denkt:
‘Kijk, de vader van!’

Arjan van Dijk

Foto: Mirjam van den Berg
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Afscheid van Jan Otter
Afscheid nemen van Jan Otter, is afscheid nemen van een 
zeer betrokken en actieve algemeen- secretaris. Met een 
functie als “spin-in-het-web” van onze KNVvN. Alles wat in 
de vereniging aan de orde is of actie vraagt, komt op een of 
andere manier wel bij deze functionaris langs. 
Dus is terugblikken voor Jan probleemloos. 

“De dossiers die mij het meest zijn bijgebleven zijn toch wel 
de bijspijkeropleiding en de permanente her- en bijscholing. 
Overigens een dossier dat nog steeds actueel is en 
nog niet is afgerond. Pijnlijk, vooral óók omdat 
het inmiddels al BOA formatie heeft gekost en 
het eind van deze beweging is nog niet in zicht. 
Ook lastig is de positie van de BOA ten opzichte 
van de politie. Was de BOA voorheen een 
collega/partner, ik zie nu de tendens - met name 
in de groene wereld - dat de politie de BOA soms 
ziet als een externe partij en minder als partner. 
Gelukkig is dat niet overal het geval, maar ik 
maak mij hier zorgen over. Zeker ook met de 
komst van de nationale politie... 

Vrijwillig inzetten

Het is goed om je in je leven ook belangeloos in te zetten. 
Of het lijnen trekken op een voetbalveld is of een 
bestuursfunctie, dat maakt niet uit. Bestuurlijk rol je dan van 
het een in het andere. Als je beroep meer en meer overleg en 
achter de PC zitten vraagt, dan is het belangrijk om buiten je 
werk iets ontspannends te doen, zoals in de tuin werken of 
aan de auto sleutelen. Weer een avond vergaderen of achter het 
scherm is dan teveel. 

Een goede ontwikkeling is toch wel de erkenning van het vak 
BOA. Het is niet iets wat je er even bij doet, het is een vak. 
Ook de erkenning van inmiddels wel de meeste werkgevers dat 
goed gastheerschap prima te combineren is met een BOA-
aanstelling is een positieve verandering. 

wensenlijst voor de toekomst?

De opleidingen moeten naar een betaalbaar en praktisch 
niveau waarbij de werkgever meer invloed heeft op 
de inhoud. 
We moeten af van de krampachtige, voor BOA 
en burger onbegrijpelijke, domeinlijsten en naar 
een duidelijk taakstelling met een algemene 
bevoegdheid zoals we dat ook kennen vanuit de 
situatie voor 1993. Overigens kennen we deze 
situatie nu ook min of meer bij de politie- BOA’s 
en de bijzondere opsporingsdiensten. Niets mis 
mee. 
De werkgevers moeten in aansluiting daarop 
méér verantwoordelijkheden krijgen. Het mogen 
aanstellen van een BOA lijkt nu soms wel een 

gunst van politie en Veiligheid en Justitie en dat is vreemd 
aangezien de overheid en de politie ondertussen steeds meer 
taken naar de BOA- werkgevers toeschuiven. Zo kan ik nog wel 
even doorgaan. 
Belangrijk is in ieder geval een goede samenwerking tussen de 
KNVvN, groene werkgevers, BOPV, Beboa en uiteraard politie 
en het ministerie. Met de mogelijkheden aan de slag gaan en de 
onmogelijkheden laten rusten.”

Jaap Beekhuis

Sfeer van de ALV 2012

De nieuwe Algemeen- secretaris

Pieter Rust waarmee in het septembernummer

een nadere kennismaking volgt.

Een luisterend oor van

Lid van verdienste Gerrit dengerink


