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COLOFON

Jaargang 27 - Najaar 2016

In dit nummer:

 � 2 PHB-cursus KNVvN
Na een lange periode van onduidelijkheid over wat er 
zou gaan gebeuren omtrent de Permanente Her- en 
Bijscholing (PHB) cursus heeft de KNVvN besloten 
om deze zelf te gaan ontwikkelen.

 � 4 KNVvN Schietdag 2016
De jaarlijkse schietdag van de KNVvN bij KSV De 
Betuwe in Ommeren (bij Lienden) werd omlijst met 
prachtig weer. Geen wolkje aan de lucht en een klein 
briesje.

 � 8 Nat, natter, natst
De afgelopen zomer was koren op de molen van 
de klimaatprofeten. Wat een water kwam er naar 
beneden, met bakken tegelijk. Het hield niet op, was 
de indruk. (In werkelijkheid, als je de regencijfers erbij 
pakt, valt het altijd mee.) 

 � 12 Wet Politiegegevens WPG
Per 1 januari 2008 is de WPG in werking getreden. 
Deze wet bevat een nieuw evenwicht tussen het belang 
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
en het belang van de rechtshandhaving.

 � 15 Boa met beeld en geluid
De dashcam kennen we al. De kleine camera die je 
ergens bij de binnenspiegel van de auto monteert en 
videobeelden opneemt van wat zich voor of achter 
je op de weg afspeelt. De bodycam daarentegen is 
betrekkelijk nieuw in handhavingsland.
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Lidmaatschap en donaties
Het lidmaatschap van de KNVvN staat open voor beëdigde Buitengewone 
Opsporingsambtenaren (boa’s) die belast zijn met het toezicht in bos en veld. De contributie 
bedraagt € 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 lidmaat-
schap 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.

Advertenties
Bedrijven of instellingen die willen adverteren in ons magazine, kunnen inlichtingen hierover 
verkrijgen bij het secretariaat.

Disclaimer:
De inhoud van de Jachtopzichter is met grote zorg en zorgvuldigheid samengesteld. 
Artikelen worden vrijwel allemaal door deskundige derden, zoals juristen en medewerkers 
van Justitie, gecontroleerd. Aan de inhoud van dit vakblad zijn geen rechten te ontlenen. 
Uitgever, redactie en auteurs vrijwaren zich van elke aansprakelijkheid op claims naar 
aanleiding van schade en/of letsel, ontstaan door handelingen door derden gebaseerd op de 
inhoud van de Jachtopzichter.
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VAN DE VOORZITTER

Vele handen maken licht werk!
De natuur kleurt weer op zijn mooist. Het groen maakt plaats voor geel, bruin en rood en alles daar tussen. 
De meteorologische herfst is begonnen alhoewel daar in september weinig van te merken viel. Heel 
bijzonder, zulke hoge temperaturen.

We gaan daarin een slag gaan maken maar dat kan 
niet zonder jullie hulp. Help ons, het bestuur, er weer 
een mooie bloeiende vereniging van te maken. Niet het 
bestuur is de vereniging maar wij 
zijn dat met elkaar! 

Maak met ons de KNVvN, die 
105 jaar bestaat, klaar voor de 
toekomst. 
Steek de handen uit de 
mouwen. Werk mee.

Ik reken op uw steun en dat 
wij de KNVvN weer samen 
gaan dragen. Voor vragen en 
ideeën kunt u bij een van de 
bestuursleden te recht.

Met vriendelijke groet,

�  Ronald Vorenhout
Voorzitter KNVvN 

Permanente Her- en Bijscholing (PHB)

In de vakantieperiode is hard doorgewerkt aan de groene PHB-
opleiding die de KNVvN gaat geven. Laatste week van oktober 
start de eerste opleiding. Die wordt gebruikt om de eventuele 
tekortkomingen te herstellen. In november gaan we de opleiding 
op diverse locaties geven. Hou onze website goed in de gaten 
want daarop staan straks de datums en locaties. Informeer 
vooral ook je collega’s zodra de datums bekend zijn. Ik ben blij 
met het aanbod van opleiders dat zich op de markt begeeft. De 
afgelopen vijf jaar hebben we gestreden voor een vrije markt 
met meerdere opleiders; en het is gelukt. Boa’s kunnen nu zelf 
een passende opleider te zoeken. Ik wens een ieder veel succes 
om van dit blok PHB weer iets op te steken en te groeien in zijn 
ontwikkeling.

Is het tij nog te keren?

De achterliggende periode is de afstand tussen de groene 
boa’s en de nationale politie weer groter geworden. 
Samenwerkingsverbanden staan op omvallen omdat betrokken 
personeel herplaatst wordt en omdat er op die formatieplaats 
niemand meer terugkomt. Dat vindt de KNVvN een zorgelijke 
ontwikkeling. Het vertrouwen loopt daarmee terug en dat is niet 
goed. Laten wij als beroepsgroepen de koppen eens bij elkaar 
steken om te kijken of wij het tij kunnen keren. Het zou eeuwig 
jammer zijn als dat wat wij in de afgelopen decennia hebben 
opgebouwd, ons uit de vingers glipt en verloren gaat. Eenmaal 
weg is weg. En het komt niet meer terug, hoe graag wij dat ook 
willen.

Noodkreet

Het bestuur heeft dringend behoefte aan ondersteuning. 
Tijdens de laatste ALV heb ik er nog eens specifiek op gewezen 
dat het bestuur niet de gehele vereniging op zijn nek kan 
nemen. Op mijn vraag om hulp zijn slechts twee aanmeldingen 
binnengekomen. Dit is veel te weinig; wij moeten meer 
ondersteuning krijgen. Met die noodzakelijke hulp voorkomen 
we dat we voor veel geld externe partijen moeten inhuren om de 
KNVvN draaiende te houden.
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VERENIGINGSZAKEN

KNVvN geeft vanaf oktober zelf PHB-cursus

Na een lange periode van onduidelijkheid over wat er zou gaan gebeuren omtrent de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) 
cursus heeft de KNVvN besloten om deze zelf te gaan ontwikkelen. Hiervoor is Aart van der Sluijs (Groendocent)benaderd 
om de cursus voor te bereiden en te geven. De uitdrukkelijke wens was dan ook om de cursus specifiek voor de groene BOA 
te gaan geven. Nadat binnen het bestuur de offerte uitgebreid is besproken, kon uiteindelijk de opdracht worden bevestigd. 
Vrijdag 23 september was de kogel door de kerk, of beter gezegd: door het bos. Op een prachtige plek, midden in het bos bij 
Theehuys Anserdennen in Ansen tekenden Aart van der Sluijs en Ronald Vorenhout en Peter van Tulden namens de KNVvN 
de overeenkomst. Daarmee is een lang gekoesterde wens van de vereniging in vervulling gegaan. De eerste cursusdata zijn 
inmiddels bekend en staan elders in deze uitgave van de JOZ vermeld �

Afdeling wordt Regio
Op 8 juni 2016 was de eerste vergadering met 
de nieuwe organisatie van de KNVvN; dat wil 
zeggen het nieuwe bestuur samen met de nieuwe 
regiocommissarissen. Helaas was niet elke 
regio vertegenwoordigd. Dit werd voornamelijk 
veroorzaakt door het feit dat er nog niet van elke 
regio een nieuwe regiocommissaris bekend is. Dat 
geldt voor de regio’s Overijssel en Noord (Groningen, 
Drenthe en Friesland). Voor de regio Brabant-
Limburg heeft de heer A.J. Schakel aangegeven 
vooralsnog de functie van regiocommissaris 
te vervullen. Van de volgende regio’s zijn de 
commissarissen wel bekend, namelijk:

• Gelderland / Flevoland - C.P.G. de Meijer
• Noord-Holland - J. Engelhart
• Utrecht / ’t Gooi - E. van Keulen
• Zuid-Holland - J. Wansinck (plv. Koen van den Berg)
• Zeeland - J.G.J. van der Hiele
• Noord-Brabant / Limburg – A.J. Schakel (interim)

Het bestuur is heel blij dat deze mensen de nieuwe functies 
willen vervullen. Hierbij roepen we ook iedereen op in de 
regio’s Overijssel en Noord te overwegen alsnog de functie 

van regiocommissaris te willen vervullen. Dit is zeer wenselijk 
omdat er veel zaken spelen die veel leden aangaan. Als leden 
via hun commissaris mee kunnen stemmen bevordert dat de 
betrokkenheid bij de KNVvN. Daarnaast is het voor commis-
sarissen soms niet mogelijk om aanwezig te zijn bij een lande-
lijk overleg dus zijn plaatsvervangers zeer gewenst. 

Tijdens het eerste overleg zijn onder andere 
besproken:

• Invulling van de rol als regiocommissaris
•  Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de 

regiocommissaris
• Financiën

Nu de aftrap van de nieuwe organisatie is geweest, kunnen 
we met zijn allen aan de slag om onze mooie vereniging 
nieuwe leven in te blazen. Daar hebben we iedereen bij 
nodig, niet alleen het bestuur en de regiocommissarissen. 
We roepen iedereen op om een bijdrage te leveren en met 
tips of ideeën te komen: inleveren bij bestuursleden of 
regiocommissarissen. Ik hoop dat het nachtwerk wordt, voor 
ons! �

2



REGIO

REGIO
Activiteitenagenda
2016

 � 5 november - Natuurwerkdag
Elke eerste zaterdag van november vindt de 
Natuurwerkdag plaats. Jong en oud kunnen 
die dag werken aan het behoud en herstel van 
natuur en landschap dichtbij huis! Dankzij de 
inzet van vrijwilligers krijgt het landschap een 
opknapbeurt. De Natuurwerkdag is een initiatief 
van LandschappenNL. Info: natuurwerkdag.nl

 � 14 november – Dag van de boa
Speciaal voor de boa en/of teamleider vindt 
op 14 november 2016 de 10e Dag van de BOA 
plaats in de Reehorst in Ede. Het event waar u 
inspiratie op doet en vele netwerkmogelijkheden 
heeft met vakgenoten vanuit het hele land! 
Verkiezing ‘Boa van het jaar 2016’. 
Info: gemeentenucongressen.nl/dagvandeboa

2017

 �  10, 11 en 12 januari
De Groene Sector Vakbeurs

In de Evenementenhal Hardenberg beleeft op 
in januari de achttiende editie. Jaarlijks komen 
professionals uit de gehele groene sector op 
het driedaagse evenement af: van hoveniers, 
boomkwekers en tuin- en landschapsarchitecten 
tot beslissers binnen de gemeentelijke 
groenvoorziening. Info: evenementenhal.nl

 � 31 januari t/m 5 februari – Jagd und Hund
In Dortmund presenteren meer dan 800 
standhouders presenteren hun producten en 
diensten aan meer dan 80.000 bezoekers. Info: 
jagd-und-hund.de 

Gezocht / Gevraagd

 �  Regio Groningen-Drenthe-
Friesland

Voorzitter: dhr. T. Sijmonsma 
Rijksweg 154
9011 VJ Jirnsum
06-46487488
titussijmonsma@hotmail.com

Secretaris: dhr. S. Nijsingh
Eerste Compagnonsweg 34
8415 AC  Bontebok
06-19338657
stevennijsingh@hotmail.com

 � Regio Overijssel
Voorzitter: dhr. G.D. Velten
Weverstraat 2
7461 CD Rijssen
06-29076243
gvelten@rocvantwente.nl

Secretaris: dhr. A. Eertink
Vossenweg 1
7451 HJ Holten
06-22601279
natuurtoezicht@live.nl 

 �  Regio Gelderland-
Flevoland

Voorzitter: dhr. C.P.G. de Meijer
Hagemanswei 54
6843 XN Arnhem
026-325 7003
coen28@gmail.com

Secretaris: vacant

Nieuw lid Ge-Fle:
Dhr. B. Jacobs

 � Regio Utrecht-'t Gooi 
Voorzitter: E. (Edwin) van Keulen
Hazenhof 48
3451 LL Vleuten
06-53408107
ed@deboswachter.nl

Secretaris: dhr. J. van Eijk
Sanderburgerlaan 3
3947 CS Langbroek
06-27077287
jvaneijk03@hotmail.nl

 � Regio Noord-Holland
Voorzitter: dhr. J. Engelhart
Venussstraat 43
1973 XK IJmuiden
06-53496023
patricia-jeroen@tele2.nl

Nieuw lid NH:
Dhr. R. Mans

 � Regio Zuid-Holland
Voorzitter: dhr. J. Wansinck
Voorweg 68-b
2431 AR Noorden
0172-408620 of 06-2057kjflkjfldsk
wansinck48@live.nl

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

 � Regio Zeeland
Voorzitter: dhr. A. Sol
Havenstraat 8
4531 EK Terneuzen
0115-689568 of 06-51337643
info@soladvocaat.nl

Secretaris: dhr. P.J. Sinke 
Moerdamme 24
4415 AP Oostdijk
06-14249835
petersinke@hotmail.com

 � Regio Brabant-Limburg
Voorzitter: dhr. A.J. Schakel
Stevenweerterweg 9
6051 GP Maasbracht
0475-853659
arieschakel@gmail.com 

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

Nieuw lid B-L:
Dhr. C.F.J. Groen
(buitengewoon lid)

Penningmeester gezocht

Het is het nieuwe bestuur nog niet gelukt om de functie van penningmeester in te vullen. Daardoor is de functie nog steeds 
vacant. We doen een beroep op iedereen die een leuke uitdaging zoekt. Werk je graag met cijfers en wil je meewerken en 
meedenken om de vereniging vooruit te helpen? Meld je dan aan bij een van de bestuursleden of het secretariaat.

E-mailadressen gevraagd

Om u nu en in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, willen graag uw e-mailadres hebben. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld op termijn De Jachtopzichter naast de gedrukte versie ook digitaal beschikbaar stellen. Via e-mail kunt u ook 
uitgenodigd worden voor vergaderingen en dergelijke. Dat scheelt de vereniging een hoop kosten.
Maar wees gerust, over echte veranderingen moet eerst het bestuur een besluit nemen. Vooralsnog willen we wel graag uw 
e-mailadres. U kunt dat sturen naar secretariaat@natuurtoezicht.nl met vermelding van uw naam en woonplaats.

Acteurs en fotografen gevraagd

Om artikelen in De Jachtopzichter meer kracht te geven en aantrekkelijker te maken, hebben we uw hulp hard nodig. We 
zoeken een goede fotograaf die bereid is om meerdere fotoseries te maken. En we zoeken acteurs. Uiteraard worden de foto’s 
zo gemaakt dat personages niet herkenbaar zijn. Mocht het echter wel een doel dienen om iemand herkenbaar in beeld te 
brengen, dan alleen met uitdrukkelijke toestemming.
Om een idee te geven van de scenario’s waar we aan denken: een aanhouding, fouilleren, een getrokken vuurwapen, actie 
met de wapenstok, handboeien om, iets met pepperspray, observaties, een voertuig klem rijden, een corrigerend gesprek met 
mountainbikers, noem maar op. Dus nogmaals: één of meerdere fotografen, diverse acteurs en ideeën over scenario’s. Onze 
tegenprestatie: gegarandeerd veel plezier tijdens de opnames en een nog veel leuker verenigingsmagazine, tevens vakblad.
U kunt u aanmelden bij readactie@knvvn.nl . De eerste twee acteurs hebben zich inmiddels aangemeld!

Secretariaat KNVvN - Postbus 693 - 4200 AR Gorinchem
Bezoekadres: Stephensonweg 14 - 4207 HB Gorinchem - 0183-822909

secretariaat@natuurtoezicht.nl
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TEKEN 

KNVvN schietdag 2 september 2016

De jaarlijkse schietdag van de KNVvN bij KSV De Betuwe in Ommeren (bij Lienden) werd omlijst met prachtig weer. Geen 
wolkje aan de lucht en een klein briesje. Heerlijk om onder deze ideale omstandigheden de strijd met elkaar aan te gaan.

Binnen informeerde Theo van der Horst iedereen over het programma en gaf instructies en uitleg over de disciplines. Ondanks 
de volle kantine was voor Van der Horst de opkomst een punt van aandacht: ‘De schietdagcommissie heeft dit jaar extra 
aandacht besteed om, naast de teamafvaardiging van de regio’s, ook individuele leden te benaderen via de website van onze 
vereniging. Dat was minder succesvol dan gehoopt. Het blijkt dat maximaal ongeveer 50% de website leest en daar weer de helft 
daadwerkelijk verder kijkt. Willen we volgend jaar meer leden bereiken, dan zullen we eerder de publiciteit moeten zoeken. 
Bijvoorbeeld door voortijdig uitgebreide informatie in De Jachtopzichter te plaatsen. Want veel van onze leden moeten ervaren 
hoe leuk deze dag is; en hoe spannend voor de teams.’ Volgens van der Horst zijn het hoofdzakelijk dezelfde mensen die deze 
dag bezoeken. Uit hun positieve reacties blijkt dat ze dit evenement absoluut niet wil missen. ‘Dus gaan we kijken hoe we al onze 
leden kunnen bereiken en meer mensen enthousiast kunnen krijgen.’ zo besluit Van der Horst.

Het mooie, door de KSV de Betuwe uitgezette parcours, bestond uit 40 kleiduiven, 5 schoten met de luchtbuks en 5 schoten met 
het luchtdrukpistool. Dit jaar waren er 7 regio’s vertegenwoordigd; helaas kon het team van het dagelijks bestuur niet meedoen 
en de regio Overijssel kon geen team afvaardigen. Desalniettemin was het een geslaagde wedstrijd met veel goede schutters die 
zich van hun beste kant lieten zien. Het was een zeer spannende wedstrijd waar tot het laatste punt werd gestreden.
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TEKEN

DE EINDUITSLAG VAN DE TEAMS:

Regio Gelderland (vorige jaren ook 1ste) 270.75 punten
Regio Utrecht met 256.75 punten
Regio Brabant/Limburg met 241.50 punten

De beste all-round schutter:

Hans Postma (regio Gelderland/Flevoland) 37 punten 
hagel, 39 punten buks en 42 punten pistool.

De beste hagelschutters:

Rene Heeren (regio Brabant/Limburg) 40 punten
- volle bak!
Ph.  Crum (regio Gelderland/Flevoland) 38 punten
Hans Postma (regio Gelderland/Flevoland) 37 punten
L. Botsinga (regio Noord) 37 punten

De beste buksschutter en pistoolschutter:
Aart van Dorland (regio Utrecht) respectievelijk
40 en 46 punten.

Voor de vrije wedstrijdbanen werd in de middag een 
parcours van 25 duiven geschoten in twee klassen:
A en B

De uitslag van de A klasse:

Ph. Crum  23 treffers
L. Botsinga  22 treffers
J. Houtveen  21 treffers

De uitslag van de B klasse:

Dhr. Hanenberg  18 treffers
M. de Boer  18 treffers
H. Postma  18 treffers

Vrije baan luchtbuks

Dhr. Hulshof  47 punten
T. van der Horst 46 punten
J. Houtveen 46 punten

Vrije baan luchtdrukpistool

Theo van der Horst 50 punten
Ton Cuppens  47 punten
John Houtveen  46 punten
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SCHIETDAG

Door de inzet van helpers en griffiers is de dag uitstekend 
verlopen en was het heel gezellig. De organisatie heeft geen 
klachten ontvangen en de dag verliep volledig volgens 
schema. Mede door de vriendelijke bediening door personeel 
van KSV de Betuwe, de uitstekende lunch en het prima 
afsluitende buffet was de dag bijzonder geslaagd.

De sponsoren

Veel dank gaat uit naar de sponsoren waar ieder jaar weer een 
beroep op kan worden gedaan. Zij zorgden voor prachtige 
prijzen; voor de wedstrijden en de verloting.

• Wapenmakers Somhorst, Haaksbergen
• Hemker & Bekking, Twello
• Jachthuis Mets, Bunnik
• Jacob Konter/Jachthuis, Leimuiden
• Wapenhandel Jansen, Veenendaal
• Slagerij Dorrestein, Leersum

Daarnaast bracht iedere regio twee streekprijzen mee uit hun 
omgeving. Met deze streekprijzen en sponsorprijzen zijn veel 
mensen blij gemaakt.
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De KNVvN-schietdagcommissie dankt iedereen – deelnemers, vrijwilligers 
en sponsoren – voor een prachtige dag vol spanning en vooral ontspanning.
Tot volgend jaar!

Namens de commissie:
� K. Pater, J. van Eijk, C. Oostenbrink en T. van der Horst

SCHIETDAG
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NAT, NATTER, NATST?

Regen, regen en nog eens regen

De afgelopen zomer was koren op de molen van de klimaatprofeten. Wat een water kwam er naar 
beneden, met bakken tegelijk. Het hield niet op, was de indruk. (In werkelijkheid, als je de regencijfers erbij 
pakt, valt het altijd mee.) Zo’n buitensporige hoeveelheid water moest wel te maken hebben met het door 
mensen ontregelde klimaat. En wie weet, misschien is dat werkelijk het geval. Maar daarmee ontken je de 
wisselvalligheid van het weer: droge zomers worden afgewisseld met natte, of met zo-zo-zomers. Er is wel 
een gemiddelde zomer, maar die is statistisch. De werkelijkheid geeft juist de variatie rond dat gemiddelde, 
met enkele extremen en veel waarden rond het gemiddelde. Hoe dan ook, de zomer van 2016 zal de boeken 
ingaan als een natte. Maar dat hebben we eerder meegemaakt.

Nog meer regen

Zo kan ik me de zomer van 1987 nog goed herinneren. 
Ik inventariseerde toen broedvogels voor de provincie 
Drenthe, in een gebied van 100 km². Dat betekende hard 
werken, ongeacht regenval. Voor het rapport van die 
kartering tekende ik een omslag waarop je een klein, 
nauwelijks zichtbaar mannetje en heel veel pijpenstelen 
ziet. En wat te denken van juni 1978, in mijn geheugen 
een nimmer eindigend regengordijn. Die laatste zomer 
was ook in een ander opzicht memorabel: bijna alle nesten 
van fluiters die ik dat jaar vond werden door naaktslakken 
bezocht. Die slijmjurken kropen op de jongen en knaagden 
ze dood. Fluiters broeden op de grond, een slechte plek om 
te zijn in natte jaren.

Mantelzorg

Bij aanhoudende regen wordt de vegetatie drijfnat, iets 
wat iedere veldwaarnemer aan den lijve ondervindt. Zelfs 
als de regen is opgehouden, blijven de bomen druipen. 
De ondergroei en bodemvegetatie zijn verzadigd met 
water. Voor oudervogels, die hard moeten werken om 
voedsel voor hun jongen te vinden, een dubbel probleem: 
meer tijd kwijt aan foerageren en toch minder prooi 
vinden. Insecten houden zich namelijk gedeisd met slecht 
weer. En hoe goed je verenpak ook is, uiteindelijk gaan 
veren toch plakken en pieken. Dat gaat ten nadele van 
de isolatie, waardoor je als vogel harder moet stoken om 
op temperatuur te blijven. Een volwassen vogel, van wie 
de contourveren prachtig aaneensluiten tot een efficiënt 
regenpak, kan nog lange tijd in regen actief zijn zonder 
echt nat te worden. Jonge vogels, en zeker donsjongen en 
naakte jongen, kunnen dat niet. Deze kunnen zich sowieso 
niet zelfstandig op temperatuur houden. Daarvoor hebben 
ze hun moeder nodig, die zich als een theemuts over de 
jongen zet en deze warm houdt met haar naakte, goed 
doorbloede broedvlek.

Foerageerstrategie

Het is verbazingwekkend te zien hoe efficiënt 
moedervogels hun jongen warm kunnen houden, óók als 
de omstandigheden langdurig knudde zijn. Maar … jonge 
vogels moeten ook eten. Jongen warm houden gaat niet 
samen met jongen voeden. En zelfs als jongen zelfstandig 

foerageren, zoals bij kuikens van fazant en patrijs, treedt bij 
zware langdurige regenval dezelfde spagaat op: lekker warm 
wegkruipen onder moeders veren. Of de honger bestrijden en 
tegelijk nat en koud worden. Dat laatste zorgt weer voor extra 
energieverlies, wat op zijn beurt moet worden gecompenseerd 
door langer te foerageren, waardoor ze nog natter en kouder 
worden … een vicieuze cirkel. Kuikens kiezen onder die 
omstandigheden bijna altijd voor warm blijven. 
Hun foerageeractiviteiten dalen bij regen tot nul, zelfs al 
bij lichte regenval. Op zich geen slechte strategie, want na 
regen komt zonneschijn. Een beetje hongeren is te overzien. 
Er ontstaan alleen serieuze problemen als het slechte weer 
aanhoudt. Dan kunnen in korte tijd veel, zo niet alle, kuikens 
sterven; vooral in het voorjaar als de temperaturen nog 
betrekkelijk laag zijn.

Waterafstotend

Regen resulteert uiteraard niet altijd in zo’n dramatische 
uitkomst. Wat later in de zomer, bijvoorbeeld, gaat regenval 
niet altijd gepaard met daling van temperatuur. Regenbuien, 
ook zware stortbuien, kunnen zelfs gunstig uitpakken voor 
kuikens als ze vallen in periodes met langdurige droogte. 
Veel insectengroepen worden namelijk minder actief tijdens 
droogte of ondervinden problemen bij de ei-afzetting. Een 
buitje is dan juist een uitkomst. Bovendien is het verenpak 
van vogels niet alleen een wonder van isolatietechniek (zij 
het minder voor donsveren) maar ook sneldrogend. Je staat 
elke keer verbaasd hoe snel een doorweekte vogel weer strak 
in het pak zit. Grondbewonende soorten, en zeker kuikens 
van weidevogels en hoenders, hebben echter hetzelfde 
probleem dat ik ondervind na langdurige regen: het zonnetje 
mag dan doorgebroken zijn, maar de vegetatie druipt lang 
na en de bodemvegetatie blijft soms urenlang nat. Ik natte 
poten, zij natte veren. Mijn bergwandelschoenen, toch 
echt geen inferieure kwaliteit, zijn binnen een jaar naar de 
gallemiezen gegaan. Wat nou waterafstotend, hoezo invetten 
en waterbestendig. Geen enkele schoen is waterdicht als je 
dagenlang door natte vegetaties loopt. De veel geprezen lange 
levensduur van bergschoenen is gebaseerd op gebruik tijdens 
twee weken wandelvakantie, en daarna in het vet tot volgend 
jaar. Een beetje veldbikkel loopt er echter dagelijks op en 
heeft zijn schoenen binnen een jaar onherstelbaar geruïneerd, 
zeker in een nat jaar.
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Klein bier

Vogels zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, aan die 
omstandigheden blootgesteld. Niks bijkomen onder een 
warme douche, kachel omhoog of extra kleren aan. Reken 
maar dat het leven in natte zomers meer op het scherp van 
de snede wordt geleefd dan anders. Dat kunnen volgels als 
de beste. Ongewisse omstandigheden pareren, ze doen niet 
anders. Soms gaat dat gepaard met sterke uitval onder de 
jongen. Op populatieniveau merk je daar weinig van. Pas 
wanneer wisselvalligheid in de leefomgeving wordt ingeruild 
voor een gerichte verandering, ten goede of ten kwade, zal de 
stand aantrekken of inzakken. En zelfs dan is de kans groot 
dat er terugkoppelingsmechanismen in werking treden, 
die voorkomen dat een soort verdwijnt of de pan uitrijst. 

Alleen als de mens er zich tegenaan bemoeit, is de kans op 
hommeles aanzienlijk. Denk aan structurele veranderingen 
van habitat. Daarbij vergeleken zijn veranderingen in weer en 
klimaat (het laatste overigens vaak verward met het eerste) 
vooralsnog klein bier. Wat niet wegneemt dat wij, mensen, 
best wat minder energie zouden mogen verbruiken. Al was 
het maar om de rest van de levende have wat armslag te 
bieden.

� Tekst en foto’s: Rob Bijlsma

Foto 1. De zwarte wegslak is een van de 
algemeenste naaktslakken van Nederland, 
en prominent aanwezig in natte jaren (niet 
tot ieders vreugde, denk aan de moestuin). 
Voor bodembroedende zangvogels is het een 
echte predator, die de nestjongen onderslijmt 
en afknaagt. Maar zijn normale werk 
bestaat uit opruimen van afval. In de natte 
zomer van 2016 vond ik er eentje van 168 
mm lang en een gewicht van 32,8 gram (niet 
die op de foto). Zulke reuzen zijn zeldzaam. 
Boswachterij Smilde, 2 augustus 2016.

Foto 2. Langdurige regenval is de pest voor 
je schoenen, maar voor vogels betekent het 
vooral sterfte onder hun nestjongen. Malse 
zomerregenbuitjes, op hun beurt, brengen 
hazelwormen tevoorschijn, die grote risico’s 
lopen als ze op een fietspad gaan liggen om 
op te warmen. Wapserveld, 5 juni 2016. 9



NIVOO 
Handhaving 

Dé praktijkopleider voor 
Milieuhandhaving. 

Bezoek onze website voor 
opleidingen op het gebied 
van:

• PHB Milieu
• RTGB
• Communicatie
• BOA

www.nivoo.nl/milieu

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

www.nivoo.nl/milieubrief

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





OPLEIDING

Opleiding Permanente Her- en Bijscholing Domein II groen
Er gaat veel veranderen op het gebied van de permanente her- en bijscholing(PHB). Het is niet 
meer verplicht om een opleiding te volgen bij een van de vier door het ministerie aangewezen 
opleidingsinstituten. U bent vanaf nu vrij om een aanbieder te kiezen die bij u past. Het enige dat de 
overheid verplicht is het afleggen van een examen, per module, bij ExTH - Exameninstelling Toezicht en 
Handhaving. Deze constructie bestond al voor de Domein I boa’s, maar is nu ook van toepassing voor de 
Domein II boa’s.

Nadat u bent aangesteld als boa in Domein II dient u te 
starten met de PHB. De PHB bestaat uit vier modules 
waarvan twee theoretische modules en twee praktische 
modules. Over een periode van vijf jaar moet in vier modules 
examen worden afgelegd. Dat zijn: 

•  Module 1 theorie: Herhaling basisbekwaamheid boa, 
strafrecht, strafvordering

•  Module 2 theorie: Aanhouding en verhoor, WED, 
bestuursrecht, sfeerovergangen, informatiedeling

•  Module 3 specifiek naar kleurspoor, gespreksvoering, 
procedures, opmaken (mini) proces-verbaal

• Module 4 Wet- en regelgeving per kleurspoor

Voorlopig zijn alleen voor de modules 1 en 2 de zogenaamde 
eindtermen (exameneisen) bekend. Op de site van ExTH 
(exth.nl) kunt u daar meer over lezen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit – de NVWA - 
heeft de afgelopen vijf jaar de PHB-opleiding verzorgd. Zeer 
recent zijn de groene werkgevers geïnformeerd dat de NVWA 
de opleiding niet langer aanbiedt. Bij het secretariaat van de 
KNVvN komen inmiddels regelmatig vragen binnen waar 
de opleiding dan wel gevolgd kan worden. Daarvoor zijn 
verschillende mogelijkheden. In de afgelopen jaren is vanuit 
de groene boa’s diverse keren aangegeven dat de NVWA-
opleiding te weinig aansluiting had op de dagelijkse groene 
praktijk. Onze vereniging heeft dit signaal altijd serieus 
genomen. Daarom heeft het bestuur besloten dat de KNVvN 
de opleiding gaat geven. Dat levert een maximale aansluiting 
met het groene werkveld op; zonder de exameneisen van 
ExTH uit het oog te verliezen.

De opleiding is ontwikkeld door Aart van der Sluijs 
(Groendocent). Met zijn jarenlange ervaring in de groene 
boa-wereld kan de KNVvN volledig groengerichte 
opleidingen aanbieden. De theoretische modules worden in 
een groene jas gestoken en de voorbeelden en casussen zijn 

zeer herkenbaar voor boa’s die werkzaam zijn in het groen 
domein.

De opleiding duurt drie dagen en wordt gegeven op drie 
locaties in Nederland: Ruinen, Loenen en Oisterwijk.

De kosten voor de opleiding zijn € 645,00 voor niet-leden en 
voor KNVvN-leden € 595,00. Dat is inclusief een uitgebreide 
syllabus en de lunch. Incompany trainingen in overleg met de 
KNVvN. De genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.
De opleidingsdata en –locaties voor 2016:

PHB Ruinen (DR)
• Dinsdag 25 oktober
• Dinsdag 01 november
• Dinsdag 08 november

PHB Loenen (GD)
• Woensdag 09 november
• Woensdag 16 november
• Woensdag 23 november

PHB Oisterwijk (NB)
• Donderdag 10 november
• Donderdag 17 november
• Donderdag 24 november

ZATERDAG!
PHB Ruinen (DR)
• Zaterdag 26 november
• Zaterdag 03 december
• Zaterdag 10 december

Wacht niet te lang, want er is veel belangstelling voor de 
groene PHB-opleiding.

� Aanmelden via phb@natuurtoezicht.nl
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WET POLITIEGEGEVENS - WPG

Wet Politie Gegevens
In dit artikel informeren wij u over de Wet Politiegegevens (WPG). Althans, we beschrijven wat voor de 
boa relevant is om te weten voor zijn dag dagelijkse werkzaamheden. De aanleiding hiertoe ligt in feit 
dat wij door meerderen uit onze achterban hierover zijn benaderd en ook omdat onze voorzitter in het 
zomernummer daar aandacht aan heeft geschonken. Zoals u van ons bent gewend zal dit artikel niet 
meningsvormend zijn. We hopen u in een relatief korte uiteenzetting te informeren over wat voor u van 
belang is. We hebben kennisgenomen van schrijvens, die in weerwil van wat de WPG vermeld, er een andere 
uitleg aan geven. Wij laten ons daar echter niet door leiden. Wij gaan in dit artikel inhoudelijk ook niet in op 
mailwisselingen, maar beperken ons tot wat er in de WPG expliciet vermeld staat ten aanzien van de boa.

De WPG verplicht daarbij, voor zover dat is toegestaan, tot 
intern ter beschikking stellen van gegevens, behoudens bij 
de wet geformuleerde uitzonderingen (letterlijk citaat uit 
handreiking ‘bevoegd functionaris’).

In boven vermelde volzinnen, wordt vrij vertaald, de politie 
de wettelijke mogelijkheid geboden om in het kader van de 
WPG informatie en gegevens te delen; dus ook met boa’s.

WPG

Per 1 januari 2008 is de WPG in werking getreden. Deze 
wet bevat een nieuw evenwicht tussen het belang van de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het belang 
van de rechtshandhaving. In vergelijking met de Wet 
politieregisters (WpolR) verruimt de WPG de mogelijkheden 
voor het gebruiken en delen van politiegegevens, zowel 
binnen als buiten de politie aanzienlijk en omgeeft die met 
waarborgen.

De WPG formuleert de doeleinden waarvoor politiegegevens 
mogen worden verwerkt in het kader van de uitvoering 
van de politietaak en voorziet in ruime mogelijkheden om 
politiegegevens, die voor een van deze doeleinden verwerkt 
worden, voor andere doeleinden te gebruiken door deze

• (actief) ter beschikking te stellen
• verder te verwerken voor ondersteunen taken
• geautomatiseerd te vergelijken
• in combinatie te werken
•  voor gebruik buiten de politietaak gelegen doeleinden aan 

derden te verstrekken
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WET POLITIEGEGEVENS - WPG

Misverstand

Wij hebben gemerkt dat er veel misverstanden bestaan en er 
uit diverse andere wetten en artikelen, bevoegdheden worden 
benoemd op basis waarvan de politie aan een boa-collega wel 
of geen informatie kan en mag verstrekken. Wij noemen er een 
aantal, echter we gaan hier om verdere verwarring te voorkomen 
inhoudelijk niet op in:

•  Akte van aanstelling (opsporingsbevoegdheid met eventuele 
extra bevoegdheid);

•  Artikel 2 Politiewet (omschrijving wie ambtenaar van politie 
zijn);

•  Artikel 7 Politiewet (omschrijving omtrent bevoegdheid tot 
geweldsaanwending);

• Geheimhoudplicht
• Ambtseed / ambtsbelofte.

Verstrekken van gegevens aan boa's

Verstrekken van politiegegevens aan boa's kan op basis van:

§3. De verstrekking van politiegegevens aan anderen dan politie en 
Koninklijke Marechaussee. 
Artikel 16 WPG (verstrekking aan opsporingsambtenaren en 
gezagsdragers).
De verantwoordelijke verstrekt politiegegevens aan:
Lid 1, onder a:
  Buitengewone opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 

142 van het Wetboek van Strafvordering, voor zover zij deze 
behoeven voor opsporing van strafbare feiten bij onderzoek 
waarbij zij zijn betrokken.

Dit betreft de Boa’s met beperkte opsporingsbevoegdheid in 
dienst van een publieke of private organisatie. Bijvoorbeeld: 
sociaalrechercheur, leerplichtambtenaar, milieucontroleur, 
boswachter, jachtopzichter, stadstoezicht en parkeerbeheer. Vaak 
zijn zij bestuurlijk toezichthouder en daarnaast boa.

Betreft alleen gegevens die nodig zijn voor de opsporing van 
strafbare feiten bij dat onderzoek waarbij de Boa is betrokken.

Toegang tot politiesystemen

Wettelijke bepalingen verhinderen dat boa’s directe toegang 
krijgen tot de informatiesystemen van de politie. Dat geldt ook 
voor de (inhoud van) politiebriefings. Wat wel kan is, dat aan 
boa’s politiegegevens verstrekt worden die zij nodig hebben 
voor een goede uitoefening van hun taak. Daarnaast kan de 
politie aan boa’s informatie verstrekken die gerelateerd zijn aan 
de handhaving van de openbare orde. Te denken valt aan een 
selectie uit de dagelijkse politiebriefings. Het is ook denkbaar dat 
op project- of casusniveau in een samenwerkingsverband over en 
weer informatie gedeeld wordt. 

In dat soort gevallen kan het functioneel zijn om een 
gezamenlijke briefing te houden waarin partijen informatie 
met elkaar delen. Het periodieke werkoverleg tussen de boa-
werkgever en de politie leent zich er ook voor om relevante 
informatie te delen, bijvoorbeeld uit het oogpunt van 
informatiegestuurde handhaving.

Slotopmerkingen

Op grond van bovenstaande hebben wij getracht duidelijk te 
maken dat er op wettelijke gronden relevante informatie met uw 
als boa kan en mag worden gedeeld. Dat, zoals ons de informatie 
heeft bereikt, binnen de Nationale Politie hiermee kennelijk niet 
op uniforme wijze wordt omgegaan is ons niet ontgaan. Het is 
goed om te weten dat de implementatie van de WPG aan een 
voortdurend proces onderhevig is. Wellicht dat dit artikel er 
toe bijdraagt u duidelijk te maken wat er in de WPG omtrent 
gegevens verstrekking aan u als boa geregeld is en tevens er toe 
bijdraagt om qua informatie verstrekking, op uniforme wijze 
hiermee om te gaan.

� Joop Assink & Herbert Hoekerswever
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UITRUSTING

Sensor hoofdlamp KL-25 van Dörr

De hoofdlamp is aan en uit te schakelen door er met de hand voor te 
zwaaien. Dörr, fabrikant van wildcamera’s, heeft de techniek van de 
bewegingssensoren toegepast in een hoofdlamp. Geen gezeur met het zoeken 
naar de aan- en uitknop met vuile of volle handen. Ideaal om snel aan of 
uit te zetten. Het is misschien niet het meest krachtige model hoofdlamp 
dat er op de markt is maar de 220 lumen geeft nog zicht tot 100 meter. Het 
is een robuuste en waterdichte lamp die 4 gebruiksstanden heeft. Dankzij 
de Cree XP-E led-technologie gaan de batterijen lang mee. De hoofdlamp 
werkt op drie AA-batterijen (penlite). Het totale gewicht is 125 gram. De 
lamp is verkrijgbaar bij JVS-outdoor in Blokzijl, www.jvs-outdoor.eu en de 
adviesverkoopprijs is € 25,90. 

FLIR Scout TK Warmtebeeldcamera

De FLIR Scout TK is de meest compacte en lichtgewicht warmtebeeldcamera die op 
dit moment op de markt verkrijgbaar is. De Scout TK geeft een duidelijk en scherp 
beeld van ‘s morgens vroeg tot midden in de nacht. Doordat er gebruikt gemaakt 
wordt van een speciaal gedeelte van infraroodspectrum (te zien als warmte) is het 
beeld altijd hetzelfde, of het nou in het volle zonlicht is of bij volledige duisternis. 
Het voordeel ten opzichte van nachtzichtapparatuur is dat met warmtebeeldcamera’s 
ook gemakkelijk te zien is of iets of iemand zich in de bossen bevindt. Ook geeft het 
de mogelijkheid om bijvoorbeeld warme sporen te zien; denk aan een zojuist weg 
gereden auto waarvan de omgeving nog warmte afgeeft. Er is totaal geen licht nodig 
om een duidelijk beeld te zien met een warmtebeeldcamera.
De Scout TK is een instapmodel. In vergelijking met zijn grotere broer – die gelijk € 1.500,00 meer kost – is de opwarmtijd 3,5 
seconden langer. Het zichtveld is kleiner, hij heeft geen digitaal zoom en de detectieafstand is ‘slechts’ honderd meter. Maar 
daar staat tegenover dat de Scout TK 170 gram weegt (zijn grote broer 340 gram) en inclusief btw € 749,00 kost. Verkrijgbaar 
bij een dealer van www.benel.nl 

Saint Torch 10 met 3200 Lumen

De Saint Torch 10 van NEXTORCH 
is een zaklamp met een extreem grote 
lichtopbrengst: 3200 Lumen! 
De reikwijdte van de lichtbundel is 
470 meter. Bij de maximale sterkte, de turbo-stand, houdt de batterij het bijna 3,5 uur vol. In de medium-stand levert dit 
lichtkanon nog steeds 460 Lumen, gedurende 18 uur. Eenmaal leeg is de batterij in 4 uur weer opgeladen.
De zaklamp heeft vier lichtsterktes, onderverdeeld in turbo, hoog, medium en laag. Daarnaast nog drie extra functie: 
flashlight, stroboscoop en S.O.S.
Waterdicht tot 1 meter diep en schokbestand tegen een val van 1 meter hoogte. De Saint Torch 10 weegt 667 gram en ligt 
daardoor goed in de hand. De oplader wordt rechtsreeks op de zaklamp aangesloten.
De behuizing van de lamp is gemaakt van een aluminiumlegering met magnesium en silicium; vaak toegepast in bijvoorbeeld 
vleugels en rompen van vliegtuigen.
Kortom: een robuuste krachtpatser die perfect pas in de uitrusting van de boa.
VKP € 218,95 en onder andere te koop bij www.livingoutside.nl �
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BODYCAM

Boa met beeld en geluid ...
Bart Bijvank (51) is sinds twee jaar werkzaam bij de stichting ‘Kasteel Huis Bergh’ in ’s-Heerenbergh. Zijn 
werkgebied is voornamelijk het Bergherbos in Montferland met jaarlijks enkele tienduizenden bezoekers. 
Jarenlang is er geen toezicht geweest met als gevolg dat r mensen zich veel vrijheden hebben toegeëigend. 
Loslopende honden, mountainbikers en ruiters zonder de benodigde vergunning, het zich buiten wegen en 
paden begeven, vereisen de meeste aandacht. Vanaf begin 2016 gaat het zichtbaar de goede kant op. Men 
raakt gewend aan het toezicht en is zich meer bewust van flora en fauna.

Speciale bijstand

De dashcam kennen we al. De kleine camera die je 
ergens bij de binnenspiegel van de auto monteert en 
videobeelden opneemt van wat zich voor of achter je op 
de weg afspeelt. De bodycam daarentegen is betrekkelijk 
nieuw in handhavingsland. De camera wordt gedragen 
ergens ter hoogte van de schouder en registreert beeld 
en geluid; bijvoorbeeld tijdens een verbaliseringsgesprek. 
In de Verenigde Staten 
en Engeland zit hij op 
vrijwel ieder uniform. 
In Nederland zie je ze bij 
arrestatieteams, maar ook 
de politie in de binnenstad 
van Den Haag werkt er al 
enige tijd mee. En sinds een 
half jaar: ik ook! Als ik hem 
vergeet rij ik speciaal terug 
want ik ga niet meer zonder 
bodycam het bos in. 

Voor dat ene geval

Jaarlijks komen in ons 
gebied tienduizenden 
bezoekers recreëren wat 
mij veel contactmomenten 
oplevert. Gastheerschap 
staat ook bij ons voorop, 
dus correct zijn en aardig 
doen is het motto. Gelukkig staat de boswachter bij het 
grote publiek over het algemeen in een positief daglicht. 
Hij maakt zich druk om al het groen en de dieren om ons 
heen, en dat soort onderwerpen zijn hip vandaag de dag. 
Tot het moment dat die zelfde vriendelijke boswachter na 
twee eerdere waarschuwingen zijn opschrijfboekje trekt 
omdat de hond nu dus voor de derde keer losloopt. Jawel, de 
meeste mensen weten dan dat ze fout zitten en werken na wat 

gesputter uiteindelijk toch vlot mee met het opgeven van de 
persoonsgegevens. Maar soms hebben we te maken met een 
ander type mens. En vanwege dit andere type mens draag ik 
met onuitputtelijk plezier de bodycam.

De praktijk

‘Geachte heer/mevrouw, ik ben gisteren ongelooflijk 
onbeschoft behandelt door uw boa. Dat die rotkerel nog bij u 

werkt is echt een schande voor 
uw organisatie. En mijn hond 
liep trouwens helemaal niet 
los. En … hij zei ook nog dat 
ik moest opdonderen uit het 
bos. Ja, niet gelogen hoor.’ Dit 
is een mooi voorbeeld van een 
klaagmail aan mijn werkgever. 
Punt is dat hoeveel vertrouwen 
hij ook in mij heeft, op een 
zeker moment zal hij zich 
wellicht toch afvragen of ik 
misschien zelf ook niet een 
klein beetje over de schreef 
ben gegaan. Zeker als de 
mailtjes in uiterst correct en 
in foutloos Nederlands zijn 
opgesteld; met goedlopende 
mooie zinnen. Die zijn toch 
zeker niet afkomstig van 
een asociale familie? Ja, 
dan moet je echt oppassen. 

Tegenwoordig pakken we in zo’n geval even de beelden van 
de bodycam erbij. Haha, weer niks aan de hand dus. En 
natuurlijk liep de hond wel los.
Stoere vent
Zo komt op enig moment een grote vent met zijn loslopende 
hond mijn kant op. Hij heeft me al gezien maar doet Bello 
niet aan de lijn. Aan de houding van de man zie ik dat dit 
geen vlot gesprekje wordt. En inderdaad, van staande houden 
is meneer niet gediend en hij loopt stug door. Het is druk, er 
zijn veel bezoekers vlakbij het kasteel. Dus nu liever niet de 
geweldsbevoegdheid toepassen. 
Ik zie hem het bos inschieten en meteen is hij spoorloos. Ik 
besluit een mooi plaatje te zoeken van zijn gezicht tussen de 
videobeelden. Hij wordt al snel herkend door iemand uit de 
omgeving en twee uur later zit ik met een politieagent bij 
meneer aan de keukentafel.

In een EenVandaag-uitzending (juli 2016) sprak voorzitter 
Jan Struijs van de Nationale Politiebond over nut en 
noodzaak van de bodycam. Volgens hem zijn er drie 
argumenten. Struijs: ‘Allereerst dragen bodycams bij aan de 
veiligheid van degenen die in hoge risicoberoepen werkzaam 
zijn en te maken kunnen krijgen met ernstige incidenten. Een 
bodycam kan daarbij ondersteunen. De bodycam helpt bij 
waarheidsvinding; zeker als er door omstanders al beelden 
op social media zijn gezet. En verder levert de bodycam een 
bijdrage aan het lerend vermogen binnen het korps. Je kunt 
altijd terugkijken en jezelf als het nodig is verbeteren.’
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Daar krijgt hij alsnog zijn proces-verbaal.
Zo heb ik nog een keer of wat enkele verdachten kunnen 
achterhalen die valse personalia hadden opgegeven tijdens 
een controle op het hebben van een geldige mountainbike-
vergunning. Bang om door de mand te vallen vertelt men 
meestal een verhaal dat grenst aan de waarheid. Met een foto 
erbij kom je op internet na wat gepuzzel dan vaak nog een 
heel eind. 

Techniek

De bodycam schakelt als het donker wordt 
over naar night vision. Dankzij de ingebouwde 
infraroodstraler zijn de nachtelijke beelden 
nog zeer goed. Alleen geluid opnemen kan 

ook. Handig als je bijvoorbeeld geen beeld nodig hebt maar 
wel een (uitgebreide) verklaring wilt opnemen. Datum en tijd 
staan in beeld en eventueel ook de coördinaten, als je de gps-
functie hebt aangezet. Alles wordt opgeslagen op het interne 
geheugen van 32 gigabyte. Da’s echt ruimschoots voldoende 
voor een dag werk. Thuis via USB aansluiten op de computer 
en belangrijke beelden overzetten. Ingewikkelder is het niet. 
Ik heb er een aparte harde schijf voor aangeschaft die ik 
bewaar in de wapenkluis. Veilig opslaan is belangrijk,  
het gaat om mogelijk privacygevoelige informatie.

Onmisbaar
Voor wie net als ik alleen werkt, is het apparaat een absolute 
uitkomst. Geen gezeur meer over hoe een en ander nou 
precies is gelopen. Het opsporen van verdachten achteraf 
wordt ineens heel leuk werk, en mocht er een bezwaar bij je 
werkgever komen dan heb je ijzersterk bewijsmateriaal. Bij 
elk proces-verbaal vermeld ik dat er beelden zijn gemaakt 
met de bodycam. Handig voor de officier om te weten. 
Denk er aan, jouw eigen handelen wordt natuurlijk ook heel 
duidelijk vastgelegd tijdens een incident. Maar wie zijn werk 
correct doet heeft niets te vrezen, toch?

  Een bodycam kan worden ingezet in de publieke ruimte 
waar filmen en fotograferen in principe door een ieder is 
toegestaan.

  De camera wordt zichtbaar gedragen (dus niet heimelijk). 
Melden dat hij wel of niet aanstaat is niet vereist.

  De grondslag voor het gebruik ligt in de Politiewet met 
betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens.

  In de rechtszaal waardeert de rechter de uiteindelijk 
de bewijskracht van de beelden, net als ieder ander 
aangebracht bewijsmiddel.

  Een professionele bodycam is te koop tussen de € 350,00 
en € 1.000,00, afhankelijk van merk en mogelijkheden.

� Foto's en tekst: Bart Bijvank
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Theorie of praktijk?
Op mijn gemak fiets ik over de dijk en kijk naar een mooie 
zonsondergang. De prachtige kleuren worden weerspiegeld 
in de rivier. Het is bijna volle maan en helder weer, dus een 
perfecte nacht om strikken te zetten. Na dertigjaar stropen 
weet ik wel ‘hoe de hazen lopen’. In alle rust heb ik thuis de 
strikken zorgvuldig voorzien van oogjes. Door de duizenden 
die ik gemaakt heb, is het een soort handtekening geworden 
die door de jachtopzichter inmiddels wel wordt herkend. We 
spelen in dit gebied al jaren een kat-en-muisspel. Overdag 
maken we een praatje over wat er in het terrein gebeurt en 
wat ons bezig houdt. Zorgvuldig kiezen we onze woorden om 
niets te veel te zeggen. Maar er is veel veranderd in die jaren. 
Zeker als het gaat over de groene opsporingsambtenaren. 
Sommige zaken zijn goed geregeld, maar de meeste niet. 
Vorige week sprak ik de jachtopzichter weer eens. Hij had het 
over de permanente her- en bijscholing, iets waar de boa’s 
veel tijd aan moeten besteden. Ik lach in mijzelf. Hoe meer ze 
aan de studie zijn, des te beter het voor mij is.
Het wordt inmiddels donker en ik kijk naar een rijnaak die 
met een zwaar brommende dieselmotor langs komt varen. 
Eerst maar even mijn fiets verstoppen en dan in alle rust 
wachten tot het donker genoeg is.
Ik denk weer terug aan wat de jachtopzichter zei. Zijn studie 
voor dit jaar gaat over formele wetten en materiële wetten, 
hoe een akte wordt aangevraagd en op welke gronden die 

geweigerd of ingetrokken wordt. Over bevoegd gezag en 
het verschil tussen toezicht en opsporing. Ik heb wel eens 
gelezen dat de PHB, zo noemen ze dat geloof ik, bedoeld 
was om het niveau van de boa’s te verhogen, gericht op 
competenties. Ik vroeg hem wat dat inhield en hij zei dat het 
om kennis, vaardigheden en houding gaat. Maar mij klinkt 
het allemaal erg theoretisch in de oren. Ze leren er vast niet 
hoe je strikken zet. Menig keer ben ik door het oog van de 
naald gekropen. Bijna gepakt, maar ik weet wat mijn rechten 
zijn. Zodra de twijfel toeslaat bij de jachtopzichter weet ik dat 
ik een kans maak om er onderuit te komen. En vaak is me 
dat gelukt. Ik vind het allemaal best wat er bij het Ministerie 
achter het bureau bedacht wordt. Het examen bestaat uit 
meerkeuzevragen, alsof dat buiten zo werkt! Inmiddels is het 
donker en de maan is bijna vol. Genoeg licht om aan het werk 
te gaan. De tweehonderd strikken heb ik als een riem om 
mijn middel gebonden en met één beweging trek ik ze één 
voor één uit de bundel. Tweeëneenhalf uur later plof ik neer 
in het vochtige gras. Zweet loopt van mijn voorhoofd want 
het is warm voor de tijd van het jaar. Ik vis mijn fiets weer 
uit de struiken en ik denk aan die arme jachtopzichter die 
nu waarschijnlijk aan het studeren is. Theoretisch geneuzel 
uiteraard. Buiten, daar ligt de praktijk …

� Jos den Stroper

VERHAAL UIT HET VELD

Allemaal in de blubber
Na bijzonder natte weken was 23 juni jl. een bijzonder 
mooie avond. Door de grote hoeveelheid regen waren over 
de aflopende bospaden van de Utrechtse Heuvelrug kleine 
beekjes ontstaan die aan de voet poelen hadden gevormd. 
Zes vrienden die het laatste proefwerk van hun schooljaar 
die dag hadden ingeleverd, zaten buiten op het erf gezellig 
en ontspannen bij elkaar vakantieplannen te bedenken. 
Een quad die fullspeed de afgesloten zijweg opdraaide, trok 
hun aandacht. Die coureur wilde natuurlijk lekker door de 
blubber gaan crossen. De oudste onder de vrienden wilde 
daar direct een stokje voor steken, zoals hij dat vaker bij dat 
soort dingen deed en belde Kors Pater. Kors reageerde heel 
spontaan met: ‘Ik ga er onmiddellijk achter aan, vraag jij je 
vader de andere oprit te nemen, dan rijden wij hem klem.’ 
Dat was aan geen dovemansoren gezegd. Alle kameraadjes 
wilden mee in de achterbak van pa’s Jeep. Dat zou spannend 
kunnen worden. Halverwege hoorden zij de crosser door 
het bos gieren. De Jeep werd dwars over de verwachte uitrit 
gezet. De coureur schrok behoorlijk toen hem ‘Halt!’ werd 
gehouden en Kors gebeld werd dat zij ‘kat in het bakkie’ 
hadden. 

Echter gehaast bleef de Jeep in de modder steken en spoedde 
hij zich naar de verharde weg waar hij weer pech had, want 
de quadrijder kon niet meer tegen gehouden worden, brak 
door de afzetting en scheurde rakelings langs Kors heen. 
De jongens hadden ieder voor zich filmpjes gemaakt waar 
gelukkig het nummerbord duidelijk op stond en waardoor 
toch een bekeuring kon volgen. Met vereende kracht de 
Jeep weer op het droge trekken mislukte helaas. De beide 
terreinwachten stonden vast in de prut. De enige oplossing 
was hulp in te roepen van een tractor en met die hoeveelheid 
paardenkracht werd de klus geklaard. Het mag wel een 
dure bon worden om al die kosten te dekken. De jonge 
knapen hadden een onvergetelijke avond beleefd waar ze een 
spannend filmpje aan overhielden.

� Mevrouw M.A.A. van Zinnicq Bergmann – Laporte

OP PAD MET...
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Peter Wijnen

Ik ben nu in gesprek met Peter Wijnen 63 jaar, getrouwd en vader 
van twee kinderen. Wijnen werkt twintig uur per week voor 
Omgevingsdienst Oost-Brabant. Daarnaast werkt hij als vrijwillige 
boa (flora- en faunabeheerder) bij Natuurmonumenten. Wijnen 
heeft veertig jaar dienst gedaan bij de Koninklijke Mareschaussee. 
Daar ging hij op zijn vijfenvijftigste met pensioen. Wijnen had 
altijd veel interesse in de jacht en was ook parttime particulier 
jachtopzichter. 

Werkgevers

Later kwam daar terrein bij Natuurmonumenten en toen werd hij 
daar vrijwillige boa met als titel flora- en faunabeheerder. 
Dit terrein is ongeveer 350 ha groot en is ook grensoverschrijdend. 
In België is het terrein eigendom van Natuurpunt, dat is de 
zusterorganisatie van Natuurmonumenten. Naast de toezichttaken 
heeft Wijnen ook te maken met ganzenoverlast en valwild. Ook 
is hij in zijn beginjaren nog als controleur Vogelwet 1936 actief 
geweest en daarna werd hij onbezoldigd ambtenaar van het korps 
Rijkspolitie. Na zijn pensionering kwam hij via een project, dat vier 
jaar duurde, bij de Omgevingsdienst. Hier is hij nu in dienst als 
boa en heeft hij veel te maken met projectmatige bestrijdingen van 
afvaldumpingen, stroperijen en motorcrossers. 

Middelen

Wijnen heeft als boa bij Natuurmonumenten de beschikking 
over alle geweldsmiddelen. Zijn IBT-trainingen doet hij vijf keer 
per jaar bij de marechaussee. Als ex-marechaussee beschikt hij als 
dienstwapen over een Glock. In het buitengebied zijn vaak grote 
blinde vlekken wat de bereikbaarheid met een mobiele telefoon 
betreft. Bij Natuurmonumenten heeft hij twee collega’s die in 
deeltijd werken. Bij Natuurmonumenten hebben ze een terreinauto 
om zich in het veld te kunnen verplaatsen. Bij de Omgevingsdienst 
werkt Wijnen met zes collega’s. Alles bij elkaar hebben ze vijf fte’s. 
Wijnen heeft bij de Omgevingsdienst geen wapen maar hij heeft wel 
een terreinwagen met toeters en bellen. 

SSiB

Alle gemeenten in de provincie Noord-Brabant en de 
terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en het Brabantslandschap, waterschappen, Brabant 
Water en ook de politie werken allen samen in Samen Sterk in 
Brabant. Dit is als project gestart in 2009 in het buitengebied in 
zuidoost-Brabant. Sinds begin 2016 omvat het de hele provincie 
Noord-Brabant. Nu heet het Samen Sterk in Brabant (SSiB) en dit is 
een samenwerken van de drie omgevingsdiensten, de provincie, alle 
gemeentes, waterschappen, openbaar ministerie, politie en TBO’s. 
Meer info over de SSiB kunt in vinden op: www.odbn.nl/ssib. Dit 
samenwerken gebeurt volgens een operationeel plan waarin afval 
dumping, stroperij (vis, wild, vogels en planten) en wildcrossen 
(voorrijden via het internet) centraal staan. Wildstroperij gebeurt 
op vele manieren, te voet met een lichtbak, snelle auto’s met lange 
honden, luchtdrukwapens. Grof en kleinwild. 

Dag en nacht, het hele jaar door in onherkenbare auto’s met 
bivakmutsen op en in groepen van minimaal vier personen. 
Deze samenwerking gaat verder dan alleen in het veld. Er werden 
convenanten gesloten tussen de provincie en alle gemeentes in 
Noord-Brabant. Met name voor wildcrossers is dit een gevoelige 
slag. Als je nu in een gemeente betrapt bent, wordt dit niet alleen 
strafrechtelijk beboet maar heeft het ook bestuursrechtelijke 
gevolgen in andere gemeentes, dit verhaal is bijna rond. Hoe werkt 
het verder: per gemeente is er een aanspreekpunt. Alles wordt 
geregistreerd. Bijvoorbeeld afvaldumping wordt vastgelegd in het 
boa-registratiesysteem. Als men hierbij een aanknopingspunt 
heeft die leiden naar een verdachte, dan kunnen zaken op andere 
plaatsen vaak gelinkt worden aan deze verdachte. Voor het publiek 
die iets willen melden is er een app beschikbaar en deze gegevens 
worden ook gebruikt om zaken tot een goed resultaat te brengen. 

Werkvariatie

Wat dit werk altijd spannend maar ook riskant maakt, is het feit dat 
je bijna nooit van te voren weet waar je mee te maken krijgt. Zo kan 
je op het ene moment te maken hebben met een normale recreant 
die aan het wandelen is en het volgende moment met iemand die 
zijn hond uitlaat (los laat lopen waar dit niet mag) en dan vreselijk 
irritant kan gaan doen en dan weer met een wildcrosser die alles 
doet om niet gepakt te worden. Dan weer met een dumping van 
afval of drugsafval (dit gebeurt bijna wekelijks). 

Toekomst

Wat Wijnen voor de toekomst ziet is niet echt rooskleurig. Bij 
het aantal boa’s in het buitengebied, zijn collega’s, gaan er steeds 
meer weg en komt er bijna geen enkele meer bij. De verharding bij 
criminelen en het publiek, de beperkingen/uitbreidingen die door 
de overheid (justitie) aan de bevoegdheden/verplichtingen van 
de boa steeds worden gemaakt. Hiermee wordt de bewapening 
enerzijds en de zwaardere eisen anderzijds bedoeld. Ook zijn er 
nieuwe technieken waar de boa zich van kan bedienen; denk 
maar aan de drone. Die kan weer ingezet worden om afgelegen 
gebieden te bekijken. Wijnen maakt via de omgevingsdienst 
ongeveer vijfentwintig stuks bestuurlijke beschikkingen. Ook een 
vijfentwintig strafrechtelijke feiten worden door hem behandeld. 
Daarnaast ook nog een vijftal dossiers die afgehandeld worden.

Nabrander

Op de valreep kreeg ik nog een foto toe gestuurd met de bijgaande 
tekst: Een geschoten (bladschot) reegeit. Ter plaatse in het veld zijn 
de rug en achterbouten verwijderd en meegenomen. Het ongeboren 
kalfje ligt er naast bij de ingewanden. Dit heeft zich afgespeeld in 
begin mei van dit jaar. Ook hieruit blijkt dat de stroperij hier niets 
ontziet en zich barbaars gedraagt. Wijnen heeft in het grensgebied 
een moeilijke taak die niet te benijden is, maar het is noodzakelijk.

�Jaap Wansinck
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Samenwerking loont
Het was nog in de tijd van de Rijkspolitie en een van 
mijn laatste jaren in het Vurense veld; totaal drie 
combinaties en drieduizend ha groot. Maar als je 
stropers hebt, dan wordt het veld veel groter. Stropers 
houden zich niet aan veldgrenzen, ze rijden ook bij de 
buren. Overal waar wild zit. Bij ons werd veel gestroopt; 
eerst met vuurwapens en later brak de tijd aan van 
de lange honden (hazewindhonden). Dat was bij mij 
heftig want twee tot drie keer in de week was het zeker 
raak. Ooit met een auto maar soms ook met twee of 
drie auto’s tegelijk. Maar er was altijd maar een auto 
waar de honden in zaten. Mannen uit Noord-Brabant 
en uit zuidelijk Limburg wisten mijn veld wel te vinden. 
Hazen genoeg en nauwelijks prikkeldraad. Ideaal voor 
stroperij met lange honden.

Op een avond, begin april, kreeg ik een tip van een bevriende 
boer. Er zouden twee auto’s rondrijden met de ramen open. In 
de auto wat apart volk. Ze reden richting de oude kooi. Ik was 
toch in het veld, samen een opperwachtmeester van de groep 
Rijkspolitie waar ik onder viel. We spoedden ons richting 
de oude kooi. Ondertussen vroegen we via de mobilofoon 
assistente aan. Een wagen van de veldpolitie was een kilometer 
of tien bij ons vandaan maar kwam direct onze kant op. We 
spraken af op een bepaalde plaats zodat ik ondertussen de 
polder in de gaten kon houden en zij tegelijkertijd ongezien 
bij ons konden komen om het plan te maken. Na een kwartier 
kwam de groene onopvallende Simca al aanjanken. Snel een 
plan gemaakt; zij links en wij rechts de polder in. Nu maar 
hopen dat we nog wat van hun activiteiten konden zien want die 
gasten stroopten er werkelijk op los. Uit ervaring wist ik dat ze 
meestal via de zuidkant de polder uit gingen. Die kant zou ik in 
de gaten houden. We hadden voor de zekerheid ook nog twee 
portofoons uitgewisseld omdat de mobilofoon regelmatig werd 
afgeluisterd. Die stropers zijn wel heel doorgewinterde gasten.

Na een half uur meldde een van de collega’s van de Veldpolitie 
op de portofoon: ‘Cees, twee zeer langzaam rijdende auto’s. 
Over de Kooiweg richting de Kerkweg. Een witte en een rode 
Opel. Maar we zien geen honden in het veld.’ Ik antwoordde 
dat ze die auto’s ongezien moesten blijven volgen. Zo kon ik met 
mijn collega, die ook Kees heette, richting de Kerkweg rijden. 
De adrenaline begon al aardig op te lopen. Over de portofoon 
hoorde ik: ‘Ze gaan links, nu rechts, en weer rechts.’ Het is maar 
goed dat ik mijn veld zo goed kende. Daardoor wist ik precies 
waar ze reden. Toen plotseling: ‘Cees, ze stoppen! De hond gaat 
er uit en twee man en nog een hond gaan het veld op.’ De twee 
honden gingen achter een haas aan. ‘Laat ze maar even hun 
gang gaan’, zei ik.

‘Maar houd ze goed in de gaten, blijf zelf uit het zicht en vooral 
niets doen.’ Het is belangrijk om goed te observeren. In welke 
auto gaan de honden en in welke auto het gestroopte wild. Dat is 
van belang wanneer ze vluchten zodat je weet achter welke auto 
je aan moet.

In een keer verloopt alles snel achter elkaar. ‘Cees, er loopt een 
vent het veld in en een hond komt terug. Nu komt die man 
met de andere hond terug en hij heeft een haas bij zich. Ze 
stappen in de rode Opel en rijden jouw kant op.’ Ze moesten 
er onzichtbaar achter blijven rijden. De stropers zouden zeker 
bij mij langskomen. Ik stond op de scheidingsweg en als ze in 
het zicht kwamen zou ik dat laten weten. Maar het duurde en 
het duurde maar. De collega’s werden ongeduldig en begonnen 
weer over de portofoon te roepen waar de verdachten waren. ‘Ze 
zijn weer links gegaan en gaan nu over de vliet. Wat moeten we 
doen?’ Ik geef opdracht om nog steeds niets te doen. Ze komen 
waarschijnlijk recht op ons af. En dan geef ik wel een seintje. 
En inderdaad, na een goede tien minuten zagen we door de 
verrekijker het spul aankomen.

Ik zei tegen Kees, die bij mij in de auto zat, dat ik ze een flink 
stuk de weg op zou laten rijden. Dan konden onze collega’s ze 
insluiten zodat ze geen kant meer op konden. Die stropers weten 
wel wat autorijden is dus ze mochten geen enkele kans krijgen. 
Ik gaf Kees de portofoon zodat ik mijn aandacht volledig kon 
richten op de auto’s. Na vijf minuten kwamen ze de weg op waar 
het zou gaan gebeuren. Ik stond met mijn auto goed verstopt 
achter een griend. De collega’s moesten nu zo dichtbij mogelijk 
achter de auto’s gaan rijden. Eigenlijk alleen achter de rode 
want in de witte zat niks. Die witte werd alleen maar gebruikt 
om ons af te leiden of tegen te houden. Ik trapte het gaspedaal 
in en stoof achter het griend vandaan. Toen ze ons zagen ging 
de witte Opel dwars op de weg staan en reed de rode zo hard 
mogelijk achteruit. Maar daar kwamen de collega’s al aan. De 
witte auto botste ik aan de kant en na vijftig meter reed ik tegen 
de voorkant van de rode auto aan en de collega’s reden hem 
aan de achterkant klemvast. Wat was dat een spannende actie. 
Ondanks dat ik dit soort dingen al vaker had meegemaakt ging 
mijn hart als een gek tekeer.

Alles bij elkaar hadden we weer een heel mooie slag gelagen: vijf 
mannen aangehouden, drie hazen, twee lange honden en twee 
auto’s in beslag genomen. Een van die auto’s was total loss. Zo 
zie je maar weer dat goede coördinatie en samenwerking uiterst 
belangrijk is. Alleen kun je dit soort grote zaken niet aan. Je 
moet er ook niet aan beginnen want die lui lachen je in je gezicht 
uit. Dus zorg altijd dat je op iemand terug kunt vallen; maar wel 
iemand waar je van op aan kan.

Het is inmiddels weer 15 oktober geweest. Ik wens iedereen een 
goed kleinwildseizoen en veel succes.

� Cees van Geel
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Boswachter is steeds vaker conflictbemiddelaar

Het wordt steeds drukker in het bos. En de mensen die er komen, worden steeds brutaler. Dat zegt boswachter Roel Vriesema 
van Staatsbosbeheer. Hij moet steeds vaker de rol van conflictbemiddelaar op zich nemen. ‘Meer en meer mensen gaan de 
natuur in. Dat willen we ook graag, want het is mooi in de natuur. Het is gezond. Maar het geeft ook wel eens conflictsituaties’, 
vertelt Vriesema. Steeds meer boswachters worden opgeleid tot boa. Door beter contact met de meldkamer van de politie 
kunnen ze sneller hulp krijgen als ze in de problemen komen. Vriesema is al dik vijftien jaar boswachter. Volgens hem is het 
vak enorm veranderd en wordt de publieke functie steeds belangrijker doordat de bossen veel meer opengesteld zijn. ‘Het 
recreatie-onderdeel wordt steeds belangrijker. De één houdt een opera in de natuur, de ander wil er mountainbiken en weer 
een ander wil wandelen en dat botst dan wel eens met elkaar.’

�Bron: Omroep Fryslan 27 september 2016

Politie heeft geen zicht op aantal dumpingen drugsafval

De politie heeft geen enkel zicht op dumpingen van drugsafval. Dat blijkt uit het rapport ‘Elke dump is een plaats delict’ van 
de stichting Politie & Wetenschap dat in handen is van EenVandaag. Vanaf 2010 loopt het aantal aangetroffen dumpingen 
en lozingen sterk op van 32 naar 176 in 2014. Maar in 2015 is er sprake van een lichte daling tot 161. Dat betekent niet dat er 
ook daadwerkelijk minder dumping is. De inschatting van de politie is dat de aangetroffen dumpingen in vaten en jerrycans 
slechts het topje van de ijsberg vormen en dat er buiten het zicht van politie veel drugsafval wordt geloosd. Naast de klassieke 
vatendump, bedenken criminele bendes steeds meer creatieve vormen van dumping. Zo zijn er lozingen geconstateerd in 
autowasstraten en ook in gierkelders van boerderijen. Inmiddels zijn er zelfs al amfetaminesporen aangetroffen in voedermais. 
Van alle dumpingen heeft 10% plaatsgevonden in of nabij een Natura 2000-gebied. En in Brabant en Limburg heeft 20% 
van het aantal geregistreerde dumpingen plaatsgevonden bij een grondwaterbeschermingsgebied, waar drinkwaterwinning 
plaatsvindt.

�Bron: EenVandaag, 27 september 2016

Einde jacht!

Een jager uit Zwartemeer mag zijn hobby niet meer uitoefenen. De korpschef van de politie Noord-Nederland trok vorig jaar 
terecht zijn jachtakte in. Dat oordeelde de Raad van State onlangs. De man schoot in februari vorig jaar een ree en deed daarna 
geen loodje om een poot van het dier. Volgens de Raad van State staat in het jachtvoorschrift dat direct na het afschot een 
stukje lood aan een poot van beschermd wild gebonden moet worden. Elke jager krijgt van de provinciale wildbeheereenheid 
een beperkt aantal loodjes om beschermde, maar overtallige reeën te mogen afschieten. Een ree zonder loodje van de 
afschotplek meenemen is een ernstige overtreding. De jager werd betrapt door bijzondere opsporingsambtenaren en moest 
later zijn jachtakte, wapens en munitie inleveren. Hij was het hier niet mee eens en stapte naar de Raad van State. De man 
beweert dat hij het loodje vergeten was, maar dat vindt de Raad ongeloofwaardig.

�Bron: rtv Drenthe 21 september 2016

Eerste patiënt in Nederland met nieuw tekenvirus

Een Nederlander is ziek geworden door een teek met het teken-encefalitisvirus (TBE-virus). Dit is de eerste keer dat iemand 
in Nederland besmet raakt met het virus, meldt het RIVM. Eind juni waarschuwde het RIVM al voor het TBE-virus nadat 
dit virus werd aangetroffen in een teek op de Sallandse Heuvelrug. 21 juli werd gemeld dat nu ook de eerste patiënt ziek 
is geworden door het virus. Het is waarschijnlijk dat de patiënt besmet is geraakt tijdens een wandeling op de Utrechtse 
Heuvelrug. Een beet van een teek met het TBE-virus heeft meestal weinig gevolgen, maar kan in sommige gevallen een 
ontsteking van de hersenvliezen en hersenen veroorzaken. Als mensen wel ziek worden, kan dat veelal in twee fasen worden 
opgedeeld. Eén tot twee weken na de beet kan men last krijgen van koorts, hoofdpijn, vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn. 
Vervolgens is er ongeveer een week zonder klachten, en daarna is er een kleine kans dat er hersen(vlies)ontsteking ontstaat. 
Ziekenhuisopname is in dit geval noodzakelijk, maar meestal herstelt de patiënt volledig. In Nederland is er een toename in 
het aantal teken, onder andere door hoge temperaturen. Elk jaar worden ruim 1 miljoen mensen door een teek gebeten, en zo’n 
25.000 mensen ontwikkelen – in meer of mindere mate - de ziekte van Lyme. De aard en de ernst van de klachten verschillen 
per patiënt, maar ongeveer 1000 tot 2500 mensen per jaar houden langdurig klachten.

�Bron: metronieuws.nl 21 juli 2016 door Jessica Heijmans
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“De kleding is optimaal afgestemd op bescherming
tegen teken, zonder dat extra behandeling van kleding
nodig is en met maximale aandacht voor uw gezondheid.”

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

dat deze zijn teekwerende werking verliest.”

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

www.teekwerendekleding.nl

Heeft u last van teken  
en wilt u tekenbeten voorkomen?  

Wij hebben de oplossing!   


