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Voorwoord
Beste lezer,

Als u dit leest, is de “r” al weer in de maand en kunt u hopelijk terugzien op een goede 
vakantieperiode en een mooie positie op de landelijke kampioenschappen schieten 
van 7 september jl., maar ook uitzien naar een spannende herfst- en winterperiode met 
de daarbijhorende intensieve “voeling” met de natuur.
Hoewel ik nu nog niet kan zien hoe het is met de deelname aan de schietwedstrijd, 
hoop ik dat er velen van u weer aanwezig zullen zijn geweest en dat het, in alle 
opzichten, een goede dag was. Het gaat immers niet alleen om het schieten, maar 
vooral ook om het elkaar weer eens spreken en met elkaar plezier hebben.
Ik hoop dat degenen die er waren (als u er niet bij was, kom dan de volgende keer 
wel) met plezier aan de dag terugdenken. Dat zal de Afdeling Utrecht, als vaste 
organiserende afdeling ook op prijs stellen, want daarvoor doet zij dat ieder jaar weer.
Ook vanaf deze plek [mede] namens u, veel dank.

De afgelopen periode heeft vooral 
ook in het teken gestaan van de 
verdere voorbereiding op ons 
jubileumjaar 2011. Op 16 en 18 
juni twee dagen herdenking van 
ons 100-jarig bestaan. Tijdens 
de Algemene Ledenvergadering 
spraken wij er al over. 

Twee dagen feest
Natuurlijk met een terugblik (óók 
via jubileumuitgave van “De 
Jachtopzichter” en via een uit te 
geven jubileumboek), maar óók 
met een blik op de toekomst: 
“Hoe zal het verder gaan met 
natuurtoezicht in ons land? “
Daarover willen wij tijdens een 
symposium in het museum Kröller-
Müller op 16 juni met bijzondere 
gasten nadenken. Bovendien zal 
de tweede dag (18 juni) in het 
teken staan van de gezelligheid 
“onder elkaar”: voor leden en 
partners belooft men een leuke 
en ontspannende dag voor te 
bereiden.
Wij merken, dat een aantal 
van u erin geïnteresseerd is op 
de hoogte te blijven van het 
voorbereidende werk. Namens 
de Jublileumcommissie zal er óók 
daarom elders in dit blad meer 
informatie worden gegeven. Het is 
verder uiteraard vanzelfsprekend, 
dat uw vertegenwoordigers in 

het Hoofdbestuur terzake meer 
gedetailleerde informatie zullen 
krijgen. Bovendien kunt u via hen, 
maar uiteraard ook rechtstreeks 
aan de commissie, ideeën 
doorgeven.
 
“... en samenwerking steeds 
belangrijker wordt.” 
Woorden uit een zin in de uit-
nodiging van “Werknemers-
belangen Vrede en Veiligheid” 
een stichting die haar oprichtings-
vergadering houdt op 16 septem-
ber. Door de politievakbond ACP 
en de Bond van Defensiepersoneel, 
ACOM is het initiatief genomen 
tot het oprichten van de stichting 
en tot het ter gelegenheid 
daarvan organiseren symposium 
over “De toekomst van de 
veiligheid”. Als een van de vele 
vrijwilligersorganisaties die 
raakvlakken heeft met veiligheid, 
zijn wij uitgenodigd op het 
symposium aanwezig te zijn. 
Uw Dagelijks Bestuur besloot Ben 
Tamminga en ondergetekende 
af te vaardigen om te zien hoe de 
samenwerking georganiseerd zou 
kunnen worden. Als NVvN alleen 
zijn wij te klein om een sterke 
speler te zijn in het Nederlandse 
handhavingsbestel, vandaar de 
zoektocht, zoals wij die overigens 
altijd al hebben aangegeven.

Vanwege die noodzaak tot 
samenwerking vond recent 
ook een gesprek plaats met de 
Belangen-Organisatie Publieke 
Veiligheid, een koepelorganisatie 
van waaruit richting leden steun 
kan worden georganiseerd voor het 
werk van de deelnemers en leden 
van deelnemers. Ook in dit geval is 
er sprake van een zoektocht naar 
de toegevoegde waarde van uw en 
ons werk. 
Als er relevante ontwikkelingen 
zijn, houden wij u natuurlijk op de 
hoogte.
 
U een goed najaar wensende, 
groet ik u,

Uw voorzitter
Herman Kemperman
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Toen ik de vorige aflevering van ”Actuele bestuurszaken ” schreef 
had ik toch wel een wat kritische blik op de huidige stand van 
zaken voor de (groene) BOAś in Nederland.
Ik schreef toen onder andere dat er veel over BOA’s wordt 
gesproken en niet met… Ik besloot het artikel in het juninummer 
met :

“We mogen ons gelukkig prijzen met een vakvereniging 
als de NVvN. Mede dankzij uw vereniging zijn onze 
bevoegdheden en uitrusting in het domein milieu en 
welzijn overeind gebleven. Onze inspanningen zijn niet 
voor niets geweest, maar de ontwikkelingen in BOA- 
land gaan onverminderd voort. Dus ook uw bestuur 
zal in de komende tijd actief moeten blijven in een nog 
steeds onzekere toekomst”.

En actief zijn we. Zoals u al weet zijn we regelmatig in 
overleg met diverse organisaties die actief zijn op het 
gebied van BOA’s. Behalve vragen van leden komen er 
óók veel vragen binnen van externe organisaties die 
informatie willen over BOA’s , opleidingen en andere 
zaken. Verzoeken om deel te nemen aan congressen, 
workshops en dergelijke druppelen ook binnen. We 
kunnen echter niet alles, hoe graag we ook zouden willen 
en hoe belangrijk het ook is. We zijn een vereniging 
van vrijwilligers. De bestuursleden en werkgroepleden 
lopen regelmatig tegen te volle agenda’s aan. De laatste 
DB- vergadering begon om 14.00 uur en de meeste 
bestuursleden waren niet voor 22.00 uur thuis… Kortom, 
het is een flinke klus om alle ontwikkelingen op de voet 
te volgen en om ook betrokken te worden in zaken die 
spelen. Het zal u duidelijk zijn, ik leg hier toch wel even 
een zorg neer, waar we ons mee bezighouden. 

Kunnen wij in de komende jaren waarmaken waar we 
voor staan? Zijn er binnen onze gelederen voldoende 
leden die als bestuurslid of werkgroeplid de schouders 
willen en kunnen blijven zetten onder onze vereniging?

Juridisch conflict
Sommige lezers zullen opmerken ; “Nou Jan, 
wat een klaagzang,…. is er ook nog iets leuks te 
melden?” Jazeker, zoals u hieronder ziet maakt de 
Jubileumcommissie die ons 100- jarig bestaan aan 
het voorbereiden is, grote vorderingen. Er wacht ons 
een geweldig programma. Daarnaast zag ik korte tijd 
geleden twee mooie vacatures voorbij komen, voor 
groene handhavers op het water bij de provincie 
Flevoland. Een prachtig voorbeeld voor andere 
provincies en gemeenten die toezicht en handhaving 
in het landelijk gebied serieus nemen. Ook lopen er 
momenteel weer een aantal zaken in de persoonlijke 
belangenbehartiging voor enkele leden die in een 
juridisch conflict zijn beland. Niet leuk om te melden 
natuurlijk, maar wél goed om te beseffen dat uw 
vereniging óók in die gevallen voor u klaar staat.

Jan Otter
Algemeen- secretaris NVvN

ACTUELE
Bestuurszaken

1911 100 jaar NVvN 2011
Op 8 juni 1911 werd in het Haagsche Koffiehuis in Utrecht, in aanwezigheid van een 75-tal jachtopzichters en 12 
jagers, de “Nederlandsche Vereeniging van Jachtopzichters” opgericht. Aanleiding om in juni 2011 met feestelijke 
activiteiten dit 100- jarig bestaan te gedenken. Een commissie bestaande uit de heren Veldman, Houtveen, Van 
der Horst en Van de Waerdt is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor dit jubileum. Op donderdag 
16 juni 2011 zal er een forum/receptie worden gehouden in het Kröller Müller Museum voor genodigden. 
Zaterdag 18 juni 2011 wordt voor de leden een “doe-dag” gehouden met allerlei activiteiten en demonstraties 
met afsluitend een buffet of barbecue. Deze dag zal worden gehouden op het terrein van IPC de Groene Ruimte 
te Schaarsbergen. Verder wordt er door de Redactiecommissie van ons vakblad “de Jachtopzichter” gewerkt 
aan een jubileumuitgave en zal onder leiding van de Jubileumcommissie een film vervaardigd worden en een 
jubileumboek worden uitgegeven.
Oproep
Voor het jubileum kunnen wij nog steeds [oud] materiaal gebruiken. Wij kunnen alles gebruiken, maar vooral voor 
oude foto’s en filmopnamen hebben wij belangstelling.

Dus heeft u dergelijk materiaal in uw bezit [of weet u iemand], dan vernemen wij dat graag.

Jubileumcommissie NVvN
p/a Kamillelaan 11
3925 RG Scherpenzeel
Tel/fax 033 469 17 97
E-mail: waer.j.1946@sch-gld.demon.nl



de Jachtopzichter 3

Den Haag 
Vandaag
Helaas zitten we momenteel nog steeds met een 
demissionaire regering. Dat betekent dat door de regering 
alleen de meest noodzakelijke beslissingen worden genomen. 
Het wachten is op de nieuwe regering. Dat betekent voor 
de NVvN ook dat er weinig of geen overleg gevoerd wordt. 
Helaas zijn onze Haagse contacten gestopt, maar we hopen 
nog steeds op een soort herstart. Inmiddels hebben we vanuit 
het DB een oriënterend gesprek gevoerd met een andere 
belangenorganisatie om te bekijken of we iets met- en voor 
elkaar kunnen betekenen. Ik hoop daar een volgende keer 
meer over te kunnen vermelden.

Bijspijkercursus
Vanuit zowel afdelingsvergaderingen als op de ALV 
te Ede zijn opmerkingen en klachten geuit m.b.t. de 
bijspijkercursus. De klachten betroffen niet meteen 
de inhoud, maar wel de aanloop naar de cursus. 
Vooral met de inschrijving / acceptatie van de 
betaling is het een en ander minder goed gelopen. 
Naar aanleiding van deze klachten is direct contact 
opgenomen met Prof. G. Biezeveld en hebben we 
hem een paar opmerkingen voorgelegd, die ik hierna 
afzonderlijk zal noemen.

Problemen met betaling / inschrijving.
Er zijn leden, waarvan de werkgever de cursus heeft 
betaald of die direct zelf hebben betaald en later 
een bericht ontvingen dat de betaling niet werd 
geaccepteerd of nog erger, dat de betaling niet was 
ontvangen.
Reactie van Prof. Biezeveld: Bij het betalen is er in 
sommige gevallen iets misgegaan. Voor zover ik weet 
heeft dit vooral te maken met het feit dat de financiële 
afdeling van de VWA (waarin AID is opgegaan) 
bepaalde gegevens van de betalende organisatie 
nodig heeft om een betaling te kunnen verwerken, 
zoals bijv. nummer KvK. Niet elke werkgever en zeker 
niet een privé-persoon heeft dat. Heel vervelend 
natuurlijk, maar het opleidingsinstituut van de AID 
heeft mij verzekerd dat geen enkele BOA hiervan de 
dupe zal worden.

Examen Bijspijkercursus ?
Cursisten hadden tijdens de cursus van hun docent 
vernomen dat de bijspijkercursus na de zomer 
zou worden afgesloten met een examen. Dit is in 
het voorafgaande overleg over deze cursus nooit 
besproken met de werkgroep. 
Reactie van Prof. Biezeveld: Er is en komt geen 
examen voor de bijspijkercursus !!!
Voor de toekomstige Vervolgopleiding en de 4 
jaarlijkse Permanente Her- en Bijscholing (PHB) komt 
er wél een examen.

Problemen bij indeling naar cursusplaats
Een werkgever vraagt een cursus aan voor 3 
werknemers en vraagt daarbij tevens deze op 
eenzelfde cursusplaats in te delen, zodat dat 
economischer en milieuvriendelijk is voor wat betreft 
het samen reizen. Helaas is bij de indeling 1 van deze 
3 op een verder gelegen cursusplaats ingedeeld. 
Niet te traceren is waardoor dit probleem is ontstaan.

Zelf uitprinten van het cursusboek
Sommige leden hebben problemen met het zelf uit 
moeten printen van het cursusboek.
Dit heeft direct te maken met het kostenaspect. 
Afgesproken is indertijd dat de cursus gegeven 
zou worden voor de prijs van € 650,00. Hiervoor is 
behoorlijk aan de cursus geschaafd en hebben wij als 
vereniging ook meegewerkt door direct of indirect 
mee te zoeken naar (goedkope) cursuslocaties. 
Daardoor hebben we deze prijs in overleg kunnen 
vaststellen. Met een gedrukt cursusboekwerk 
zou belangrijk afgeweken moeten worden van de 
vastgestelde prijs, die inmiddels ook al weer te laag 
schijnt te zijn.

Nieuwe of andere klachten ?
Heeft een van u een klacht of opmerking m.b.t. de 
bijspijkercursus is het verzoek dit z.s.m. te melden 
aan onze landelijk secretaris Jan Otter. Deze zal 
dit direct of via de werkgroep bespreken en / of 
doorsturen naar de verantwoordelijken.

U blijft op de hoogte

Ben Tamminga
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Kadaverdumping
 vereist aandacht

Kadaverdumpingen laten een aanzienlijke stijging zien in de eerste zes maanden van dit jaar. Volgens het Waterschap Veluwe en 
Wetterskip Fryslan is er een stijging geconstateerd van gedumpte kadavers van schapen. Als oorzaak hiervoor worden de hoger 
geworden destructiekosten gezien. De veehouders moeten met ingang van dit jaar de volledige kosten voor de destructie zelf 
betalen. Voorheen betaalde het Ministerie van LNV een bijdrage voor de vernietiging van dode dieren. Om geld te besparen komen 
de veehouders in de verleiding om hun kadavers illegaal te dumpen. Door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit is een landelijke 
inventarisatie gestart.

Als gevolg van de Europese 
wetgeving moeten kadavers 
via een erkend bedrijf worden 
afgevoerd dat deze dan ook 
verwerkt. In Nederland is dat 
de Rendac. Naar schatting 
worden er per jaar zo’n 750.000 
kadavers opgehaald en verwerkt 
tot biobrandstoffen. Door het 
wegvallen van de bijdrage van 
het Ministerie in de kosten zijn 
de tarieven voor het ophalen 
en verwerken verdubbeld. Het 
ophalen- en verwerken van een 
dood varken kost nu 7, 77 euro, dit 
was 3, 53 euro. De kosten voor het 
ophalen en vernietigen van een 
dood rund zijn nu opgelopen tot 
25,89 euro.

Veranderde mentaliteit
Maar of het dumpen van 
kadavers alleen te maken 
heeft met de kosten die het 
met zich meebrengt, kun je je 
afvragen. Ook de mentaliteit en 
verantwoordelijkheidsgevoel van 
de betrokken veehouder speelt 
hierin een grote rol. Gelukkig zijn 
er nog veel hardwerkende en goed 
willende veehouders in ons land 
die geen enkele blaam treft.

In de zomer van vorig jaar werd 
ik gebeld door een jachthouder 
die tevens buitengewoon 
opsporingsambtenaar was. Hij 
had het vermoeden dat er in een 

jachtveld in de gemeente Aalten 
kadavers waren gedumpt. Naar 
aanleiding van zijn informatie werd 
er direct een onderzoek ingesteld. 
Op de aangegeven locatie stond 
een aantal varkensschuren en 
onbewoonde bedrijfswoningen. 
Het geheel gaf een verlaten en 
desolate indruk. 

Desondanks werden er in die 
schuren toch varkens gehouden.

Recidive
In de weelderige onkruidbegroeiing 
rond de schuren werden diverse 
dode varkens aangetroffen 
waarvan er zelfs enkelen in 
verregaande staat van ontbinding 
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verkeerden. Deze alarmerende 
en voor de volksgezondheid 
bedreigende situatie was reden te 
meer om onmiddellijk assistentie te 
vragen van de medewerkers van de 
Algemene Inspectiedienst. 

Het onderzoek werd dan 
ook diezelfde morgen nog 
voortgezet. Inmiddels was de 
verantwoordelijke varkenshouder 
ook ter plaatse gekomen, 
waarna het onderzoek door 
politie in samenwerking met een 
medewerker van de AID ook in de 
varkensschuren werd voortgezet. 
Hier werd geconstateerd dat er te 
veel varkens werden gehouden op 
een te kleine oppervlakte en dat er 
geen afleidingsmateriaal aanwezig 
was in de varkenshokken. 
Over alle feiten is de recidiverende 
verdachte gehoord. Uit onderzoek 
bleek dat de verdachte de 
kadavers niet had aangemeld voor 
vernietiging. Proces-verbaal werd 
opgemaakt ter zake overtreding 
van artikel 81 van de Gezondheid- 

en Welzijnswet Dieren gelet op 
de artikelen 3.2 lid 1 en 3.4 lid 1 
sub 3 van de Regeling Dierlijke 
Bijproducten 2008 en overtreding 
van het Varkensbesluit. Het 
betreffen allemaal economische 
delicten.

Het Functioneel Parket in 
Zwolle heeft de verdachte 
een rauwelijkse* dagvaarding 
toegezonden.

Meldkamer A.I.D.
Overtredingen met 
destructiemateriaal, zoals 
het ontrekken ervan aan 
vernietiging, zijn na het intrekken 
van de Destructiewet in 2008 
ondergebracht in de Gezondheid- 
en Welzijnswet Dieren en in de 
Regeling Dierlijke Bijproducten.
Bij het aantreffen van gedumpte 
kadavers is het handig om zo 
spoedig mogelijk de Algemene 
Inspectie Dienst van het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit in kennis te 

stellen. De meldkamer van de 
A.I.D. is telefonisch dag en nacht 
bereikbaar op 045-5466230. Een 
email sturen kan ook; meldkamer@
minlnv.nl 

Willem Saris

* Iemand rauwelijks dagvaarden 
betekent: “hem zonder voorafgaand 
verlof van de rechter, zonder nadere 
aanmaning of verzoek om te voldoen 
ineens dagvaarden om ...

 
Geraadpleegde bron tijdschrift 
Handhaving Ministerie VROM.
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Om Nederland veiliger te maken 
is onder andere een efficiëntere 
rechtshandhaving nodig. En omdat de 
werkdruk op de rechterlijke macht 
nog steeds groot was, werd in 2008 
de wet OM-afdoening ingevoerd. 
Sinds 1 februari van dat jaar mag het 
Openbaar Ministerie voor een aantal 
veel voorkomende strafbare feiten zelf 
straffen opleggen. Voorheen legde de 
rechter de straf op of werd door het OM 
een schikkingsvoorstel (transactie) 
aangeboden. 

‘Getouwtrek’
De invoering van de 
strafbeschikking lijkt sterk op de 
invoering van de ‘Wet Mulder’ die 
sinds 1989 van kracht is. Die wet 
zorgde ervoor dat er een einde 
kwam aan het getouwtrek tussen 
een verkeersovertreder en de 
rechterlijke macht; men kon via 
rechterlijke procedures de overheid 
aan het lijntje houden met de 
vraag of de bekeuring wel of niet 
terecht was, waarna het betalen 
van die bekeuring soms jaren op 
zich liet wachten. Vanaf die tijd 
worden voor verkeersgedragingen 
‘Aankondigingen van beschikking’ 
door opsporingsambtenaren 
uitgeschreven.

Als het OM voortaan een 
straf oplegt dan heet dat een 
strafbeschikking. Vanaf 1 april 
2010 krijgen politieagenten, 
opsporingsambtenaren van 
de Koninklijke marechaussee 
en buitengewoon 
opsporingsambtenaren - BOA’s 
zoals handhavers in dienst van 
de gemeente, boswachters, 
treinconducteurs en controleurs 
van busmaatschappijen - de 
bevoegdheid om voor bepaalde 
overtredingen een strafbeschikking 
op te leggen. 

Schuldigverklaring 
We kennen twee typen straf-
beschikkingen. De eerste is de 
‘Bestuurlijke strafbeschikking’ 
(BSB). 
Daarmee kunnen gemeenten die 
voor de BSB hebben gekozen 
voortaan, als hun BOA voor het 

overtreden van de Algemene 
plaatselijke verordening een 
BSB heeft uitgeschreven, geld 
incasseren van die bestrafte. 
De tweede is de 
Politiestrafbeschikking (PSB). 
De PSB geldt voor die feiten die 
tot nu toe werden afgedaan als 
politietransactie en die in het 
landelijke ‘Feitenboekje’ genoemd 
staan met een ‘P’, de zogenaamde 
p-feiten. Als voorbeeld noem ik 
feitcode D537: ‘Het zich bevinden 
op verboden grond.’ 

In de praktijk zal de 
opsporingsambtenaar de door 
hem geconstateerde situatie 
nauwkeurig moeten omschrijven. 
Daarbij zijn de redenen van 
wetenschap van belang in 
relatie tot de elementen van het 
overtreden artikel. Bovendien zal 
de opsporingsambtenaar stevig in 
zijn schoenen moeten staan: 

a)  hij moet weten waarmee hij 
bezig is: vertoont de PSB 
onvolkomenheden, doordat hij 
die onvolledig heeft opgemaakt, 
dant kan de bestrafte als 
hij daartegen verzet heeft 
aangetekend, alsnog vrijuit gaan;

b)  nu de opsporingsambtenaar 
vaker wordt geconfronteerd met 
overtreders, moet hij terdege 
rekening houden met weerstand: 
professioneel optreden zodat 
escalatie wordt voorkomen. 

Is de bestrafte van mening 
dat hij het betreffende feit niet 
gepleegd heeft, dan zal hij zelf 
het initiatief moeten nemen 
om de zaak voor de rechter te 
brengen. Een strafbeschikking is 
een schuldigverklaring, tot het 
tegendeel bewezen is. 

Combibon
Om niet met een apart 
bonnenboekje op pad te hoeven, 
is de combibon in het leven 
geroepen. Het is feitelijk een 
aanpassing en uitbreiding van de 
bestaande bon waarmee door 
de BOA ook al een Aankondiging 
van beschikking of een 
Kennisgeving van bekeuring wordt 

uitgeschreven. De combibon is 
gedetailleerder van samenstelling 
doordat specifieke informatie in 
een tekstvak kan worden genoteerd 
of aangekruist. Er is ook ruimte 
voor een tweede verbalisant en 
kan door de keuze van hetgeen 
men heeft aangekruist, als proces-
verbaal dienst doen.

Innen boete
De PSB zal gefaseerd worden 
ingevoerd. Dit betekent 
dat iedere maand één of 
meer arrondissementen 
aansluiten waarbinnen de 
strafbeschikking wordt gebruikt. 
Voor de feiten waarvoor een 
politiestrafbeschikking kan worden 
uitgevaardigd, mag geen transactie 
meer worden aangeboden. Het 
CJIB zorgt voor het verzenden van 
de strafbeschikking en het innen 
van de geldboete. Het proces van 
de inning van de geldboete is voor 
alle strafbeschikkingen gelijk.
Let op: zodra in een arrondissement 
de strafbeschikking kan worden 
uitgeschreven is het gebruik van 
de combibon verplicht! U kunt 
het overzicht van de invoering per 
arrondissement lezen op 
www.cjib.nl of via 
www.om.nl/strafbeschikking

Gemeenten zullen de 
beschikking gaan krijgen over 
software waarmee de BOA zijn 
uitgeschreven BSB verzendt 
naar het CJIB. Voor wat betreft 
de BOA’s in dienst van overige 
werkgevers, is het CJIB nog aan 
het onderzoeken op welke wijze 
zij hun PSB gaan aanleveren. De 
centrale verwerkingseenheid van 
uw regionale politiekorps dat het 
toezicht heeft op u als BOA, dient u 
hierover te informeren. 

Hans van Engeldorp Gastelaars 

Politiestrafbeschikking;
een nieuwe manier van werken
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BOSBRANDPREVENTIE
 
Bosbrandbestrijding. Het lijkt zo’n “ver van m’n bed- show“ totdat het in je eigen veld gebeurt. En als dat het geval is, kijk je er 
wel even anders tegenaan !

Dit jaar werd gekenmerkt door extreme droogte met hoge temperaturen. En dan óók nog eens langdurig. Dan 
kan het natuurlijk erg mis gaan zoals in Brabant en langs de kust bij Bergen.
Het Bosschap (bedrijfschap voor bos en natuur) heeft in het kort op een rij gezet wat de beheerders en 
toezichthouders kunnen doen in hun eigen terrein. Het gaat niet alleen om het veiligstellen van bos en natuur, 
maar vooral ook de bescherming van de in het terrein aanwezige recreanten.
 
1. zorg voor goede contacten met de brandweer
2. ken de brandrisico’s in uw terrein
3. zorg voor een goede toegankelijkheid
4. zorg voor voldoende bluswater
5. pas inrichting en onderhoud aan
6. ga zorgvuldig om met pers en media
 
BIJ BRAND
- waarschuw onmiddellijk via 112 de brandweer
- laat geen brandweervoertuig zonder gids het gebied ingaan
- laat het blussen over aan de brandweer
- volg instructies van brandweer en hulpverleners nauwgezet op 
 
Thema’s om eens intensief met collega- beheerders en toezichthouders door te nemen. Ter voorbereiding is het 
handig het volledige praktijkadvies risicobeheersing bos- en natuurbrand te downloaden vanuit www.bosschap.
nl
 
Jaap Beekhuis
Eindredacteur 
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Sfeerverslag Nationale Schietdag NVvN 2010
Als ik ‘s morgens vroeg naar de auto loop regent het al. En als we de berichten moeten geloven zijn we daar nog 
niet van af. Geen ideale dag om een schietwedstrijd in de buitenlucht te houden. Maar niet zeuren ; als er gejaagd 
moet worden gaan we ook. 

De rit verloopt moeizaam. 
Vijfhonderdzestig kilometer file, 
hoor ik over de radio.
Een half uur later dan de planning 
kom ik op de schietbaan bij Lienden 
aan. In een nog verdacht lege 
kantine schuif ik bij een groepje 
Zuid-Hollanders aan die al binnen 
zijn.
 
Na verloop van tijd is de zaal 
toch gevuld met groene BOA’s 
en de sfeer zit er al weer snel 
in. Logisch eigenlijk met een 
hok vol gelijkgestemden. Het 
dagprogramma en de spelregels 
voor vandaag worden duidelijk 
uitgelegd en het festijn kan 
beginnen. Van iedere deelnemende 
provincie zijn de vijf beste schutters 
van de provinciale schietdag 
uitgenodigd, al dan niet begeleid 
door coach en andere aanhang. Dit 
om uit te maken wie landelijk de 
beste schutters in huis heeft.
Onze groep doet als eerste de 
kogelbaan. Dat wil zeggen, vijf 
schoten met de luchtbuks op een 
schijf, want voor een klein- of 
groot kaliber is nog altijd geen 
vergunning. Wel jammer, want de 
K.S.V. de Betuwe is wel een leuke 
kleiduivenbaan. Zoals gezegd 
beginnen we met de luchtbuks ; 
keep korrel! En dat valt voor velen 
toch ietwat tegen. Verwend als we 

zijn met al die mooie richtkijkers 
van tegenwoordig. Gelukkig lukt 
het mij wel om vier treffende 
tellers in de schijf te krijgen. Daarna 
starten we met de kleiduiven. Ik 
ben hier niet voor de eerste keer 
en weet dat er is een niet alledaags 
parcours is uitgezet. Ondanks dat 
er snelle en onmogelijk lijkende 
duiven bijzitten, wordt al snel 
duidelijk dat ze toch wel allemaal te 
pakken zijn. Door de cracks dan! 
Post voor post wordt in de 
stromende regen afgewerkt. Een 
grote groep grauwe ganzen komt 
op een gegeven ogenblik recht 
over de baan aangevlogen. Wel lef 
van die ganzen om gewoon over 
‘s lands beste schutters van onze 
vereniging heen te vliegen.
 
Bijpraten 
Na het hagelschieten is er tijd 
voor een warme hap, ter plaatse 
klaargemaakt door de kok op een 
grote gasbarbeque. En dat gaat er 
wel in.
In de middag - het is inmiddels 
droog - kan elke deelnemer 
individueel een ronde schieten.
Sommige doen het beter dan in de 
ochtend, andere bakken er weinig 
van. “Blijven oefenen“, zeg ik altijd 
maar. Voordat de prijzen uitgereikt 
worden is er genoeg tijd om met 
die en gene wat te kletsen.

In een ontspannen sfeer worden 
ervaringen en nieuwtjes 
uitgewisseld. En natuurlijk komt de
“verganzing“ van Nederland ter 
sprake. Dat is geloof ik in iedere 
provincie een groeiend probleem 
aan het worden. Maar al met 
al steek je er toch weer het één 
en ander van op hoe het bij de 
collega’s eraan toegaat. 
 
Mooie prijzentafel
Dan volgt de prijsuitreiking door 
de voorzitter zelf. We zijn geen 
winnaar, maar gelukkig ook niet 
de laagste. Wél hebben we een 
kampioen kleiduiven schieten in 
ons groepje. Daarna de verloting 
met een zeer goed gevulde 
prijzentafel. Bijeen gesprokkeld 
bij de sponsors door Jaap van de 
Waerdt. Die heeft een heel rondje 
Nederland gedaan om dat allemaal 
bij elkaar te krijgen. Voor diegenen 
die nog langer willen genieten is er 
een barbecue. De rest gaat op huis 
aan. Ondanks dat het weer in de 
ochtend niet meewerkte, tóch weer 
een heel geslaagde dag.
 
Bert Pellegrom 

Foto’s Jaap van de Waerdt



de Jachtopzichter 9

Uitslagen Landelijk Kampioenschap NVvN

Teams
Hagel Buks Totaal

Noord Brabant/Limburg 150 43,5 193,50
Overijssel 135 43,00 178,00
Zeeland 137 36,75 173,75
Gelderland 130 41,50 171,50
Utrecht 125 45,50 170,50
Zuid-Holland 135 34,25 169,25
Groningen-Drenthe 124 40,50 164,50
Friesland 126 27,50 153,50

Individueel

Allround
Thijssen 35 9,50 44,50
Mante 36 8,25 44,25
Hasekamp 35 8,75 43,75

Hagel
Mante 36
Hasekamp 35
Thijssen 35

Buks
van Eijk 39
Thijssen 38
Reinke 37

Vrije Banen

Buksbaan Dames
Thijssen 23
v.d. Heijden 13

Buksbaan Heren
v.d. Heijden 44
Vredengoor 42

Hagel
A-klasse
Mante 38
Leferink 36
Hasekamp 36
Crum 33

B-klasse
Kelholt 26 1x tweede schot
Wesselink 26 3x tweede schot
G. ter Haar 25 2x tweede schot
F. de Vries 25 3x tweede schot
M.P. Wagenaar 25 3x tweede schot

Sponsoren 2010

Ver. Het Reewild Amersfoort
Graziani Gunshop Harderwijk
Hofman Agrarische Producten Notter
Ksv de Betuwe Lienden
Jacht & Schietcentrum Dorhout Mees Biddinghuizen
St. Nat. Park de Hoge Veluwe Hoenderloo
Hemker & Bekking Twello
Uniformkleermakerij M.A. van Heesch Tilburg
Eerste Nederlandse Rondkartonnagefabriek BV s Gravendeel
Outdoor Eddie Nieuwegein
Drukkerij "de Steegh" Spakenburg
Wolfswinkel Groentechniek Hoenderloo
Mibacu bv Schalkwijk
Fryslânstuc Stucadoors en afbouwbedrijf Opeinde
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Veldwaarnemingen
 
Niet gehinderd door terrein-
voertuigen, computers, 
dienstbesprekingen of 
bijspijkercursussen, deden de 
leden van de Nederlandsche 
Vereeniging van Jachtopzichters 
in de eerste helft van de vorige 
eeuw te voet of per fiets hun 
werk.
Dag en nacht stonden de 
bewaakte jachtvelden onder 
controle van de jachtopzichter, 
wildschut, oppasser of 
koddebeier. Het jaarrond was 
hij actief met stroperijcontrole, 
nalopen van strikken, posten op 
lichtbakkers of lange honden, 
controleren van klemmen en 
kastvallen en voeren. Waarbij 
iedere uithoek van het veld de 
nodige aandacht kreeg.
En wie het jaarrond in zijn veld 
oren en ogen goed los heeft, 
doet bijzondere waarnemingen.
 
In “de Wildschut“ is daarover 
veel te lezen, want men was niet 
te beroerd om de medelezers 
daarvan deelgenoot te maken. 
Soms ontstonden er heftige 
discussies omdat de vakgenoten 
het volledig met elkaar eens 
waren of juist helemaal niet !
Het verenigingsblad 
functioneerde voor een 
belangrijk deel als platform voor 
en door de leden.

De Redactie van het blad 
stimuleerde het opschrijven en 
insturen van Veldwaarnemingen 
door af en toe een premie van 
bijna een weekloon uit te loven 
voor het beste artikel.
Ook eigen uitvindingen of 
“kneepjes van het vak“ werden 
ingezonden.

Zo bleef de solist-jachtopzichter:
–  vaak woonachtig in een 

onvindbare uithoek 
–  via zijn “Wildschut“, op de 

hoogte van ontwikkelingen 
binnen zijn vakgebied.

 

Jaap Beekhuis
Eindredacteur 
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Familiedag een 
groot succes 
Op vrijdag 20 augustus jl. heeft de afdeling Utrecht haar jaarlijkse 
familiedag gehouden op Landgoed Maarsbergen. De doelstelling 
van deze dag is het versterken van de onderlinge band en weer eens 
gezellig bij te praten. Daarnaast wordt het sportieve element hoog 
gehouden door de spelactiviteiten waaraan jong & oud deelnemen.

Het weer was uitstekend en na de officiële opening door onze 
nieuwe voorzitter vermaakte een ieder zich met de activiteiten 
zoals het ballon darten, sjoelen, koe melken, hoefijzer gooien en 
niet te vergeten het pijl & boog-, buks- en laser schieten. Jong en 
oud deden hun best om een van de mooie prijzen te winnen. Zeker 
de deelnemers aan het schietteam moesten met het buksschieten 
met een goed resultaat komen om deel te nemen aan de landelijke 
schietwedstrijd 

Na afloop van de prijsuitreiking zijn aan dhr. Ronald Reinke die 12 
½ jaar lid van de vereniging is, de bijbehorende oorkonde en speld 
uitgereikt. Daarnaast voor mw. Reinke waren er bloemen. 

Aansluitend werd genoten van de barbecue en is de verloting 
gehouden, waarbij de prijzen altijd ongelijk verdeeld terechtkomen. 
Maar dat is traditie en elk jaar probeert men het weer opnieuw.
Ook sprak de voorzitter zijn dank uit aan de leden en bestuur voor de 
organisatie en deelname.

In de verwachting het evenement ook volgend jaar weer te mogen 
organiseren, kan het afdelingsbestuur terugkijken op een mooie 
familiedag

Afdelingsecretaris Utrecht.

E. Roffel

FEEST
IN 2011
Noteert u alvast ?
•  donderdag 16 juni 2011 in het 

Kröller- Müllermuseum in Otterlo 
(formele deel)

•  zaterdag 18 juni 2011 (het 
informele deel) in het IPC te 
Schaarsbergen
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CHECKLIST: LYME SYMPTOMEN
Via de altijd actieve Ton Riemslag uit het Zeeuwse Geersdijk, ontving ik 
een zeer uitgebreide Checklist Lyme symptomen.
Zelf fors slachtoffer van deze ellendige ziekte, heeft hij na een 
moeizame procedure versus zijn oud- werkgever regiopolitie Zeeland 
erkenning gekregen voor zijn rechtvaardige wensen. En – met voordeel 
voor velen in de groene beroepsgroep – bereikt dat er een rechtelijke 
uitspraak ligt. De ziekte van Lyme is – o.a. voor de groene BOA’s – aan 
te merken als beroepsziekte.
De uitgebreide Checklist (volgens Riemslag “ een zeer bruikbare lijst “) 
is te lang om af te drukken in “ de Jachtopzichter “. Daarom is aan de 
webredactie voorgesteld de lijst te publiceren op de website van onze 
NVvN. Iedereen kan er dan kennis van nemen en mogelijk dowloaden 
om er mee in de slag te gaan.
Ton Riemslag meldde oa dat het Lotgenotencontact lymepatienten 
Zeeland gebruik maakt van dit hulpmiddel.

Jaap Beekhuis
Eindredacteur 

Afdelingsnieuws
Actuele stand: Leden 765 Donateurs 435
Inleveren kopij vóór 15 november 2010

AFDELING UTRECHT/’T GOOI 
Voorzitter: 
Jhr. Mr. J.P. van Suchtelen Jr, 
Rhodensteinselaan 8
3947 NC Langbroek
06-22444259
vansuchtelen@xs4all.nl

Secretaris: E. Roffel, 
Eikenlaan 2
3941 GR Doorn
e.roffel@recreatiemiddennederland.nl;
0343-416025

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;
020-6592982

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
nieuwe leden ZH:
2180 - P. Rust, Schiedam

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

secr/penningmeester
P.J. Sinke (nieuw!)
Aalbessenstraat 14
4413 DE Krabbendijke
petersinke@hotmail.com
06 – 16 008 462

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

AFDELING GRONINGEN/DRENTHE
Voorzitter: B.C.W.M. Faber
Neulandstrasse 11, D-49824 Ringe.
 0049-5943999414 of 06 -54724035
bernardus.faber@ewetel.net .

Secretaris: R. Vorenhout,
Rijksweg 248
9423 PH Hoogersmilde
0521-591296
voren39@planet.nl

AFDELING FRIESLAND
Voorzitter: B.F. van Harinxma thoe Sloten, 
Groot Hoefijzerlaan 51
2244 GE Wassenaar
f.harinxma@planet.nl;
070-5144005
06-46120110

Secretaris: G. Teijema,
Kerkepad 4
8401 DJ Gorredijk
teijema_gerrit@kpnmail.nl
0513-466020

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

Secretaris: A. Eertink,
Grimbergerweg 9
7467 PR Notter
andreertink@filternet.nl;
0548-513450
06-22601279

AFDELING GELDERLAND
Voorzitter: B.C. Tamminga,
Drosselsestrasse 5
D-49843 Uelsen
bentamminga@hotmail.de;
0049-5942988695 of 06-50260426

Secretaris: Th. P. Bos,
Akkerstraat 3
6951 BX Dieren
thomas.bos@ede.nl;
06-57562273
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Aflevering 3

In de juni- aflevering (2010) van “de 
Jachtopzichter” hebben we de nadruk 
gelegd op de invoering van de nieuwe 
richtlijnen met betrekking tot de 
consultatiebijstand van een advocaat 
hetgeen op 1 april 2010 is ingegaan. 
Uit de dagelijkse praktijk is inmiddels 
gebleken dat de invoering van deze 
consultatie bijstand soms verregaande 
gevolgen op de bedrijfsvoering van 
het opsporingsapparaat heeft. Het 
staat weliswaar nog min of meer 
in de kinderschoenen, echter het is 
van elementair belang dat er op een 
juiste manier wordt omgegaan met de 
consultatiebijstand en het zich bij laten 
staan door een vertrouwenspersoon. 
Laatstgenoemde heeft betrekking op een 
aangehouden minderjarige. We willen 
hier niet verder over uitweiden, maar 
het zal iedere opsporingsambtenaar / 
toezichthouder inmiddels duidelijk zijn 
dat niet alles vlekkeloos verloopt en er in 
de loop der tijd de nodige veranderingen 
zullen volgen. We zullen u hierover indien 
nodig informeren. 

In deze aflevering willen we een 
minder gevarieerd geheel aan u 
voorleggen en daarbij verwijzen 
wij naar de casus welke in de 
maart- aflevering staat. Deze casus 
is een praktijkvoorbeeld waarvan 
ondertussen in “de Jachtopzichter” 
een aantal toegepaste 
bevoegdheden zijn uitgewerkt. 
Er is toegezegd dat zal worden 
ingegaan op de identificatieplicht 
en de doorzoekbevoegdheid als 
toezichthouder. Vanwege het feit 
dat de Wet op de Identificatieplicht 
en de daaruit voortvloeiende 
bevoegdheden een onderwerp 
op zich is, waar u dagelijks mee 
te maken krijgt in uw werk, zal de 
doorzoekbevoegdheid van een 
toezichthouder in een andere 
aflevering worden behandeld. 
De bevoegdheden betreffende 
een achtervolging zullen nu ook 

niet behandeld worden daar 
ons gebleken is dat hierover 
voor een Buitengewoon 
opsporingsambtenaar (zoals het 
zich nu doet aanzien) weinig tot 
niets geregeld is in tegenstelling tot 
de politieambtenaren als bedoeld 
in artikel 3 van de Politiewet. 
Er zijn enige tijd geleden, bij de 
voorbereiding voor het schrijven 
van deze aflevering, vragen gesteld 
omtrent dit onderwerp bij de 
Politieacademie te Apeldoorn en 
bij de Officier van Justitie van het 
arrondissementsparket te Almelo, 
die is gespecialiseerd op het gebied 
van verkeerszaken. De antwoorden 
laten even op zich wachten en dit 
heeft kennelijk te maken met de 
uitwerking er van. Beide instanties 
weten dat de antwoorden als 
een soort juridisch naslagwerk 
zullen worden beschreven in een 
aflevering van “de Jachtopzichter”. 

Wet op de identificatieplicht
Per 1 januari 2005 is de Wet op 
de Identificatieplicht veranderd. 
De identificatieplicht geldt vanaf 
deze datum voor burgers van 
14 jaar en ouder. Ambtenaren 
van politie, buitengewoon 
opsporingsambtenaren en 
toezichthouders kunnen in het 
kader van hun taakuitoefening 
op grond van deze wet personen 
om een identiteitsbewijs vragen. 
Burgers zijn gehouden hun 
identiteitsbewijs desgevraagd 
te tonen. Indien dit niet gebeurd 
doordat de burger dit niet wil 
of niet kan (heeft b.v. geen 
identiteitsbewijs bij zich), is 
er sprake van een afzonderlijk 
strafbaar feit. 

Algemene en Buitengewone 
OpsporingsAmbtenaren
Wellicht ten overvloede wordt 
vermeld dat er in het Wetboek van 
Strafvordering onderscheid
bestaat tussen algemene 

opsporingsambtenaren genoemd 
in artikel 141 en buitengewone 
opsporingsambtenaren genoemd 
in artikel 142. Er zijn dan wezenlijke 
verschillen tussen de toegekende 
bevoegdheden van beide 
groepen opsporingsambtenaren, 
óók wanneer het gaat om 
de bevoegdheden met 
betrekking tot de Wet op de 
Identificatieplicht. De regelingen 
welke door de Minister(s) 
van Justitie zijn vastgesteld 
aangaande de bevoegdheden 
van de buitengewone 
opsporingsambtenaren zullen niet 
afzonderlijk worden behandeld. 
De uiteindelijke bevoegdheden 
en hoe hier mee dient te worden 
omgegaan, zullen wèl worden
omschreven daar dit 
het gereedschap betreft 
waarmee de buitengewoon 
opsporingsambtenaar zijn/haar 
taak moet uitoefenen.

Omstandigheden 
Ingevolge de Wet op de 
identificatieplicht (WID) bestaat 
er onder omstandigheden een 
plicht tot het tonen van een geldig 
identiteitsbewijs voor personen die 
in Nederland verblijven. 

Personen
Let er op dat het om personen 
gaat en dit behoeven dus geen 
betrokkenen ingevolge de 
Wet Mulder of voor andere 
wetgevingen verdachten te zijn !
 
Redelijke taakuitoefening
Let er ook op dat er 
omstandigheden moeten zijn, 
hetgeen inhoud dat er nooit sprake 
mag zijn van een controle op de 
naleving van de WID op zich. 
Over de omstandigheden kan 
in haar algemeenheid worden 
gezegd dat het dan gaat om 
situaties waarin de uitoefening 
van de controlebevoegdheid 

Buitengewoon
OpsporingsAmbtenaar

Toezichthouder en / of opsporingsambtenaar met dubbele pet?
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aangewezen kan zijn en alleen mag 
worden toegepast in het kader 
van een redelijke taakuitoefening. 
Vrij vertaald betekend dit dat 
het dus toegestaan is om een 
identiteitscontrole uit te voeren 
van personen die zich onder voor 
u verdachte omstandigheden 
ophouden in uw toezichtgebied. 
Deze omstandigheden vormen dus 
de aanleiding om over te gaan tot 
een identiteitscontrole, simpelweg 
omdat u het voor een redelijke 
taakuitvoering noodzakelijk acht 
vast te stellen om wie het gaat. 

Het moge duidelijk zijn dat er 
bij aan- en staandehouding 
vanzelfsprekend de identiteit 
vastgesteld dient te worden.

Wettelijke toegestane 
identiteitsbewijzen
In artikel 1 van de WID zijn 
de wettelijke toegestane 
identiteitsbewijzen opgenomen 
en in artikel 2 van de WID is 
een toonplicht na vordering 
vastgesteld. 

Wettelijke toegestane 
identiteitsbewijzen als bedoeld 
in artikel 1 van de WID zijn: 

1e  paspoort en daaraan gelijk 
gesteld een identiteitskaart

2e  vreemdeling document 
ingevolge de 
Vreemdelingenwet 

3e  nationaal, diplomatiek of 
dienstpaspoort

4e  geldig rijbewijs 

De Minister heeft verder de 
mogelijkheid om al dan niet tijdelijk 
andere dan hierboven genoemde 
documenten aan te wijzen ter 
vaststelling van de identiteit van 
personen. 

Joop Assink & Herbert Hoekerswever

CASUS: MAARTAFLEVERING 2010 PAG. 14
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Op pad met...Frits Groen 
 
  

Boswachter Gemeentewerken Rotterdam

Deze afl evering van “Op pad met ….” gaat naar de wereldstad Rotterdam. Velen zullen niet weten dat óók 
grote steden groene BOA’s in dienst hebben. Frits Groen is samen met 7 groene collega’s als boswachter 
werkzaam bij de gemeente Rotterdam [gemeentewerken afdeling buitenruimte]. Zijn werkgebied is ongeveer 
320 vierkante kilometer. In dat gebied liggen de deelgemeenten IJsselmonde, Feijenoord, Charlois, Hoogvliet en 
Rozenburg.

Frits, jij bent boswachter. Wat 
moet ik mij daarbij voorstellen bij 
een stad als Rotterdam? 
“Mijn voornaamste taken zijn 
toezicht houden op de flora en 
fauna, het verzorgen van de 
dieren in de hertenkampen en 
begrazingsprojecten [Schotse 
Hooglanders]. 
Tevens doen wij aan beheer- en 
schadebestrijding. De terreinen 
van de gemeente worden niet 
verhuurd voor de jacht of beheer- 
en schadebestrijding.
Verder geven wij voorlichting 
aan het grote publiek. Een goede 
voorlichting doet vaak beter werk 
dan een bon“
 
Wanneer en waarom ben je dit 
werk gaan doen? 
“Ik ben in 1968 bij de gemeente 
begonnen. De eerste zeven jaar 
heb ik andere werkzaamheden 
bij de gemeente gedaan. In 1975 
ben ik begonnen als boswachter, 
nadat ik problemen kreeg met 
mijn rug en mijn oude werk niet 
kon voortzetten. Tot op de dag van 
vandaag heb ik daar geen spijt van. 
Wél is er veel veranderd. We rijden 
tegenwoordig met dienstauto’s 
rond; in de beginjaren deed ik dat 
op mijn bromfiets en reed soms 
wel 250 km. op één dag! ” 
 
Is er ook overleg met politie en zijn 
er gezamenlijke acties?
“Elke 14 dagen is er een zgn. “platte 
petten- overleg” waarbij ook altijd 
iemand van ons aanwezig is. 
Regelmatig assisteren wij de 
politie bij controles in de parken op 
bromfietscrossers.”

Hoeveel processen- verbaal 
maak je per jaar op en voor welke 
overtredingen?
“Ik maak niet zo veel pv’s. Wel 
regelmatig processen-verbaal van 
bevindingen,voornamelijk voor 
kapverordeningen”.

Bij de rondgang door de stad/
terreinen zag ik regelmatig dezelfde 
soort eendenkorven in de vijvers 
staan. Deze worden daar in het 
voorjaar door Frits geplaatst en in 
het najaar weer opgehaald. 
Blijkt dat Frits deze korven zelf 
vlecht en daarvoor speciaal 
wilgentenen uit Zijderveld haalt.

In al die jaren dat Frits bij de 
gemeente werkzaam is heeft hij 
slechts eenmaal een Schotse 
Hooglander met twee kalfjes 
gezien.

Tekst en foto’s: 
Jaap van de Waerdt.
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Op pad met...Frits Groen 
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LANG LEVE HET BOS
 
Blijkbaar zitten er voor de 
groene sector verschillende 
feesten in de lucht !

Juni 2011 onze eigen NVvN en 
dit jaar de KNBV.

Nee, niet de voetbalbobo’s uit 
Zeist, maar de eerbiedwaardige 

Koninklijke Nederlandse 

Bosbouw Vereniging.

Een groene paraplu boven 
boswerker, boswachter en 
wetenschappelijk onderzoeker.
Naast feestelijkheden voor 
leden is er vooral geïnvesteerd 
in PR voor het Nederlandse bos.

“Lang leve het bos” is daarin 
het centrale thema. Het was 
een origineel idee om dit ook 
te laten zien via een zeer fraaie 
postzegelserie, die vanaf 17 
augustus te koop is.
In de kantlijn kreeg de KNBV van 
TNT de gelegenheid nog even 
pakkend reclame te maken ;
 
Bosbouw is ons vak.
Bos, natuur en landschap zijn 
onze zorg.Van bovenstaand postzegelvel is een beperkte oplage uitgegeven! 

[350.000 stuks]
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Inmiddels zijn we zover dat de 
vossen vrij spel hebben dankzij 
het het instellen van het S.P.A. 
van het EU- Vogelrichtlijngebied 
in een groot deel van de polder. 
En de gastvrijheid die het 
Staatsbosbeheer hen biedt op hun 
grondgebied.
Heel vreemd overigens, want 
iedereen staat (met de mond 
althans) 100% achter het behoud 
en beheer van de (sterk geslonken) 
weidevogelstand in de polder.
Maar dankzij de vergunning van 
de provincie Gelderland kan er in 
een deel van het jaar ‘bestreden 
worden met behulp van lichtbak en 
buks. Met als resultaat 50 tot soms 
wel 100 vossen per jaar. En dat in 
een polder van ca. 3.700 ha !

Jongveestal
Het blijft dan ook niet uit dat je als 
jachtopzichter het hele jaar door 
interessante veldwaarnemingen 
doet en bijzondere telefoontjes 
krijgt.
Een melkveehouder belde me 
of ik langs wou komen “want 
er speelden jonge vossen in de 
jongveestal”. Direct in de auto 
gesprongen en ja hoor; in de 
stal lagen een twintigtal grote 
hooibalen waarvoor vier jonge 
vosjes (naar ik schat een week of 
vier oud) lagen te slapen. Deze 
waren nog met de hand te pakken.

Een jager hier in het dorp is nogal 
actief en controleert regelmatig 
de in zijn veld aanwezige 
vossenbouwen.Tot zijn verrassing 
zag hij iets liggen dat in de verte op 
een hoop haren leek. Voorzichtig 
dichterbij gekomen begon de hoop 
opeens te bewegen en bleken het 
jonge vosjes van een maand oud te 
zijn die daar lagen te slapen.

Omdat hij snel voor de bouw ging 
zitten kon hij er zeven met de hand 
vangen. Ook hier kwam er dus 
geen geweer aan te pas !

Verpleegtehuis
Mijn collega Joop Tank uit 
Leuth werd opgebeld vanuit 
het verpleegtehuis Joachim uit 
Nijmegen. Er bleek daar rond de 
gebouwen al dagen een vos met 
zes jongen rond te lopen. Ze waren 
zo vrijpostig dat ze zich weinig 
aantrokken van mensen. En vooral 
rond de keuken scharrelden in de 
hoop wat eetbaars te vinden (of te 
krijgen?).

Tank onderzocht de zaak en vond 
onder een van de gebouwen de 
bouw. Daaromheen lagen resten 
van een haan, parelhoen, geitjes 
en verschillende soorten konijnen. 
De moervos had dankzij flink 
plunderen geweldig voor haar 
jongen gezorgd. In samenwerking 
met de ongediertebestrijding zijn 
er inmiddels zes jonge vossen 
gevangen. 
Bovenstaande geschiedt met 
toestemming en ontheffing van de 
gemeente Nijmgen.

Ik begon met het grote nut van 
vossenbestrijden ten gunste 
van de toch al zwaar afgenomen 
weidevogelstand. Maar daarna 
bleek dat volksgezondheid en 
gezondheid van het vee eveneens 
in het gedrang kunnen komen als 
iedereen alles maar laat leven.

G.J.J. Dengerink 

Vossen in de
polder

In een mensenleven kan er heel veel veranderen. Maar óók in het landschap 
waarin we leven, werken en jagen is dat soms het geval. Toen ik hier in de 
Ooypolder bij Nijmegen begon als jong jachtopzichter was een ontmoeting met 
een vos een hoge uitzondering. 
Dat was echt iets bijzonders waarover je het nog dagen had !
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Serie: 
Verboden middelen

PROOST; 
OP UW GEZONDHEID!
Wat krijgen we nu ? Jachttoezicht, 
handhaving en alcohol. Dat is een 
mix die nooit goed kan gaan. Stel je 
voor dat je als burger een proces- 
verbaal aangezegd krijgt door een 
opsporingsambtenaar die naar 
drank stinkt ! Maar dit verhaal gaat 
toch echt over toezicht en alcohol. 
Want mijn bewakingsgebied is 
onderdeel van een groot landgoed 
van 2500 hektare dat gedeeltelijk 
tegen de Belgische grens ligt. En 
als je daar ’s nachts staat te posten 
kun je van alles tegenkomen.
Onder andere smokkel van alcohol!

Glenbutorol
In het verleden – en vooral in de 
arme tijd – werd in deze hoek van 
het land ongeveer alles gedaan 
wat God verboden heeft. Via 
achterafpaadjes gingen sigaretten, 
boter, koffie, geld en zelfs vee de 
grens over. Volop werk aan de 
winkel voor marechaussee en 
douane.
Zelf heb ik dat natuurlijk niet 
meegemaakt. Maar neem van mij 
aan dat er ook nu nog van alles 
onopgemerkt verhandeld wordt.
Hoe vaak heb ik niet meegemaakt 
tijdens het nachtelijk posten dat er 
allerlei aftandse veewagentjes en 
paardentrailers voorbij kwamen 
met o.a. kalveren zonder oormerk 
erin.
Toen kwam de tijd dat in Nederland 
verboden geneesmiddelen stiekem 
werden overgebracht.
Vooral het Glenbutorol waarmee 
de dikbilkoeien onnatuurlijk werden 
“opgepompt”. In ons land ten 
strengste verboden, maar in het 
Zuiden heel lang vrij verkrijgbaar, 
Eet smakelijk !

Mooie successen
Tegenwoordig is het smokkelen 
van vuurwerk helemaal in. Het hele 
jaar door en in grote hoeveelheden. 

Nu kun je je afvragen in hoeverre 
de groene BOA zich moet 
gaan inzetten om smokkel te 
voorkomen. Er zijn grenzen aan 
je bevoegdheden en de tijd die je 
werkgever ter beschikking stelt. 
Wij hebben ons altijd zo opgesteld 
dat smokkel in eerste instantie een 
taak is voor douane, marechaussee 
en politie. Maar wij waren altijd 
bereid om melding te maken van 
clandestiene zaken waar deze 
instanties iets mee kunnen.
Tegenwoordig schakelt de 
regiopolitie ons als groene BOA’s 
regelmatig in tijdens acties. 
Vooral ook omdat wij ieder 
paadje en iedere struik in ons 
bewakingsgebied kennen.
Die samenwerking levert 
regelmatig een mooi succes op. 

Clandestien stoken 
Eind jaren tachtig werd hier in de 
streek nogal pittig alcohol gestookt. 
Meerdere nachten zagen wij tijdens 
surveillance een grote vrachtwagen 
van de Boerenbond bij boeren het 
erf opdraaien en vracht lossen. Met 
enige waardering zeiden we tegen 
elkaar ; “Die lui zijn net als wij ook 
dag en nacht in de weer“. Maar 
wat bleek ? Niks Boerenbond, maar 
slimme alcoholstokers. Die grote 
vrachten suiker aanvoerden met 
een eigen oplegger die mooi in de 
kleuren van de bond gespoten was. 
Wel erg slim !
Een douanier vertelde mij eens 
dat bij een inval in een boerderij 
op de deel geen koeien werden 
aangetroffen, maar wel een 
2000 lege jeneverflessen. De 
eigenaar van elders opgehaald, 
riep brutaalweg ; “Welke idioot 
heeft al die rotzooi hier neergezet 
? Weg met die klerezooi, want 
dit is niet van mij“. Natuurlijk 
een toneelspeler in de dop, maar 
voor de douane valt er zonder 
bekentenis maar weinig te 
bewijzen.

Achtervolging in het bos

Wat ik in het verre verleden zelf 
ooit meemaakte op dit gebied, was 
nogal spectaculair. 
Na nachtelijke surveillance en 
posten kwam ik tegen drie uur 
thuis het erf oprijden. Tijdens 
het uitstappen hoorde ik in de 
verte opeens piepende remmen 
en een groot kabaal. Over de 
bosweg langs mijn huis kwam 
met vol licht en hoge snelheid 
een auto aangestormd. Een 50 
meter daarachter – en ook op volle 
snelheid - de politiecollega’s met de 
blauwe pit erop. 
Omdat blauw en groen elkaar 
behulpzaam moeten zijn, sprong 
ik weer in mijn jeep en reed vol 
gas in tegenovergestelde richting. 
Naar een plek waar ik uit ervaring 
wist dat je daar wel langs moest 
komen als je in paniek raakt bij een 
achtervolging.

Alcohol in de sloot
Ik was nog maar net op de bewuste 
plek en in de juiste positie, toen 
het hele spul er al aangedenderd 
kwam. Toen was het een kwestie 
van timing ; even wachten tot de 
neus van de eerste auto door de 
bocht kwam, iets oprijden, stopbak 
aan en “God zegen de greep”. 
Als ik me goed herinner zelfs nog 
een heel klein duwtje om zijn 
stuurmanskunst te testen.
Na heftig geslinger van links naar 
rechts “einde verhaal” in een 
droogstaande sloot.
Kat in het bakje voor de blauwe 
collega’s. In de auto een 200 (!) 
liter alcohol met een percentage 
van 98% alcohol ! Wat een vangst 
voor de blauwe mannen. Want de 
beste kwaliteit en de hoogste prijs 
gaat tussen de 95 en 98%. Soms 
voor eigen gebruik, soms voor de 
verkoop en het mindere gaat naar 
de bonbons.
Maar al met al geen verdachte 
meer. Die was als een aap door 
het raampje aan de andere 
gekropen en het bos ingevlucht. De 
opgeroepen speurhond vond hem 
niet. 



Alcohol in de sloot
Ik was nog maar net op de bewuste plek en in de juiste positie, toen het hele spul er al aangedenderd kwam.  
Toen was het een kwestie van timing ; even wachten tot de neus van de eerste auto door de bocht kwam, iets 
oprijden, stopbak aan en “God zegen de greep”.  Als ik me goed herinner was er zelfs nog een heel klein duwtje 
nodig om zijn stuurmanskunst te testen.
Na heftig geslinger van links naar rechts “einde verhaal” in een droogstaande sloot.
Kat in het bakje voor de blauwe collega’s. In de auto een 200 (!) liter alcohol met 98% alcohol! Wat een vangst 
voor de blauwe mannen.  Want de beste kwaliteit en de hoogste prijs gaat tussen de 95 en 98%. Soms voor 
eigen gebruik, soms voor de verkoop en het mindere gaat naar de bonbons.

Maar al met al geen verdachte meer...!! Die was als een aap door het raampje aan de andere kant gekropen en 
het bos ingevlucht.  De opgeroepen speurhond vond hem niet.
Met de tenaamstelling van het kenteken was geknoeid. Maar veel speurwerk leverde later toch de verdachte op ! 
Dankzij mijn terreinkennis had ik die nacht een mooie steen bijgedragen aan de oplossing van dit probleem.

En deze drank kon in ieder geval geen ellende meer veroorzaken in de gezinnen….!

Cees van Geel 

Betekenissen tekens bij inbraken 
Groepen inbrekers uit Oost Europa houden soms voorverkenningen. Daarbij worden soms op de gevels van 
de woningen tekens aangebracht. Als je zo'n een teken aantreft bestaat de kans dat die woning op een later 
tijdstip wordt bezocht. 
 
Tegenwoordig ziet men meer dat inbrekersgilde op voorverkenning gaat en daarbij met krijt tekens achterlaten 
bij woningen op de deurposten/muren. Deze tekens hebben een betekenis, zie hieronder vermeld. 
 
Willem S.



100 jaar
NVvN
in 2011

In 2011 bestaat onze vereniging 100 jaar!
Dit eeuwfeest zal in de komende nummers steeds worden 
aangegrepen u aan te sporen tot zoeken in uw archief.
Wellicht heeft u, of kent u iemand die, materiaal heeft waarmee wij 
ons eeuwfeest kunnen opluisteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

NVvN

p/a Kamillelaan 11 

3925 RG Scherpenzeel

secretariaat@natuurtoezicht.nl


