
Als de in beslag genomen honden lang vast zitten, zoals nu gebeurt,

Verblijf in
opslagmaakt
elke hond gek

‘A
lruim tien maanden
eenzaam opgesloten
in de opslag: geen
hond die dit ver-
dient’. Zo begint met

een zeker gevoel voor drama de peti-
tie, bestemd voor staatssecretaris
Sharon Dijksma (Economische Za-
ken) en de Tweede Kamer. Onder dat
motto worden op de website hulpin-
beslaggenomenhonden.nl actie ge-
voerd tegen de bejegening van hon-
denna een ‘bijtincident’.
Inbeslaggenomenhonden,per jaar

zou het gaan om zo’n tweehonderd
dieren, verdwijnen onder verant-
woordelijkheid vanhetOpenbaarMi-
nisterie in een geheim gehouden
asiel of kennel – ‘opslag’ genoemd.
Het gaat hier overigens niet over le-
vensgevaarlijke bijters; die worden
direct afgemaakt.
Het wachten na het bijtincident is

op de sinds 2009 verplichte gedrags-
test. Die moet, volgens de richtlijnen
vanhet landelijk parket, binnen twee
tot vier weken worden afgenomen,
maar vaak duurt dat veel langer.
De gedragstest heeft een geschiede-

nis. In 1990 en 1993 werden drie Ne-
derlandse kinderen doodgebeten
door een pitbullterriër. De pitbull
werd direct verboden in de Regeling
AgressieveDieren (RAD). In2008eva-
lueerde een commissie het beleid na
bijtincidenten in Nederland. De RAD
werd als niet-effectief beschouwd en
afgeschaft. Een gedragstest werd ver-
plicht, maar laat dus lang op zich
wachten.
Sandra van de Werd van de werk-

groep Hulp Inbeslaggenomen Hon-
den: “Dan gaat die hond in een hok
met het bordje: gevaarlijk. Die hond
komt dat hok niet uit, wordt daar
hartstikke gek.”

Nederlands bekendste hondentrai-
ners, Martin en Helly Gaus, steunen
haar actie. Zij verzetten zich al langer
tegen de trage procedures rond in be-
slag genomen honden. Hun voor-
naamste grief is dat de hond in isola-
tie zo gestrest, angstig en of agressief
raakt, dat een test geen zuiver beeld
meer kan geven.
Gaus: “Vooral die linke jongens ko-

men tijdens de opslag niet uit hun
hok. Ze worden steeds agressiever in
de verdediging van die paar vierkan-
te meters, ze worden het hok in- en
uitgejaagd met hogedrukspuiten of
benaderd met een vangstok. Onder
zulke omstandigheden testen is on-
ethisch. De hond is kansloos. Maar
ook zulke honden kunnen nog goed
trainbaar zijn, zienwehier.”
Honden worden na ernstige of her-

haalde bijtpartijen in beslag geno-
men en moeten altijd worden getest
voordat een definitieve beslissing
valt:moet dehondopcursus, komt er

een aanlijn- en muilkorfgebod, moet
een andere baas worden gezocht of
moet hij worden gedood. “Honden
worden niet zo maar in beslag geno-
men,” benadrukt Johan Vos van de
Dienst Regelingen op het ministerie
van Landbouw. “Een bijtincident is
echt heel heftig.”
Staffordshireterriër Rocco kwam in

Op zeven geheime locaties zitten in beslag genomen
honden vast na bijtincidenten. Zewachten op

een gedragstest. Dat duurt te lang, zegt dewerkgroep
Hulp InbeslaggenomenHonden.
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augustus in de opslag terecht, nadat
hij twee keer had gevochtenmet hon-
den uit de straat en een man die de
honden uit elkaar wilde halen had
gebeten. Een Rotterdamse rechter zal
29mei oordelen over zijn gedrag.
In afwachting van zijn gedragstest

zat Rocco een half jaar in een asiel.
Vervolgens werd hij ‘nauwelijks test-

baar’ geacht. Het advies: afmaken.
Zijn eigenares ging in beroep. De

rechter stemde inmeteensecondopi-
nion, in de vorm van een gedragscur-
sus, heropvoeding dus, bij honden-
trainersMartin enHelly Gaus.
Volgens Gaus’ rapportage kalmeer-

de Rocco al snel. De hond bleek ‘leer-
graag’ te zijn, evenals – niet onbe-

Het is heelmooi, zeggenhondentrainers
Martin enHelly Gaus, dat het al normaal is
ommet je hondnaar de hondenschool te
gaan voor een behoorlijke opvoeding.
Los daarvan zou iemanddie een hondwil

aanschaffen, zich goedmoeten realiseren
wat voor soort hondwelke zorg vergt enwel-
ke leiding. De grote cane corso,mastiff,mas-
tino’s, Amerikaanse buldog vragen echt an-
dere zorg dan een airedaleterriër of een poe-
del. Gaus: “Het probleem is datmensen vol-
strekt onwetend zijn. Ze kiezen eenhond op
basis van emotie, van het uiterlijk.”

De ene soort is onverdraagzaamop eigen ter-
rein, andere – en dat zijn vooral de terrië-
rachtigen – zijn onverdraagzaam jegens an-
dere honden. Herdershonden zijnweer over-
beschermendwat betreft het eigen territori-
um.
Niet elke hond laat zich even gemakkelijk

opvoeden en leiden. Gaus: “Wie gewoon een
hondwil omdat het leuk is en niet veel tijd
kan steken in de opvoeding,moet niet kiezen
voor terriërachtige honden, zoals de bulter-
riër, de staffordshireterriër, Jack Russell,
Amerikaans buldog of rottweiler.”

Die zijn vaak onverdraagzaam jegens soort-
genoten,want zo zijn ze ooit gefokt.
Herders zijnwerkhonden; deMechelse her-

der,maar ook de bordercollie,moetwerken,
anderswordt hij gek.
Grote vraag naar een bepaald hondenras-

sen (collies, dalmatiër, herders) vanwege po-
pulaire films en televisieseries leidt gemak-
kelijk tot rommelige fok. “We zien nu labra-
dorsmet adhd.” En rommelige handel:
“Door de populariteit vanCommissaris Rex
zijn ermomenteel veel slechte Duitse her-
ders in omloop.”

Wat voor hondmoet zo iemanddanwel kie-
zen? Poedels, spaniëls, golden retrievers, la-
bradors, en andere kleinere hondensoorten,
de ‘gezelschapshonden’.
Liever nog zagen ze bij Gaus datwe het hier

doen zoals in Zwitserland,waar een cursus
verplicht is voordat een hond kanworden
aangeschaft. De Zwitsers hebben ook ge-
dragsregels voor de omgangmet honden, zo-
wel voor eigenaren als voor niet-eigenaren.
Ook dat kan bijtincidenten voorkomen, zegt
Helly Gaus,want veelmensenweten niet hoe
zemet hondenmoeten omgaan.

Met een beetje pech heeft de labrador al adhd

‘Ook zulke
honden kunnen
nog goed
trainbaar zijn’


