Openbaar Ministerie Den Haag
De heer L. Tom
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Duplo Hondengedragscentrum
Margje Koster
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx Dordrecht
Betreft
Bijlagen

: in beslag genomen hond Mike
:2

Dordrecht, 27 januari 2013

Geachte heer Tom,
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de hond Mike.
Ik ben hondentrainer van beroep en graag zou ik Mike willen voorbereiden op het risico assessment
dat hem te wachten staat.
Hieronder zal ik u verder uitleggen waarom ik dit graag wil doen en ik hoop op uw toestemming.
Mike is een Mechelse herder geboren in 2011.
Mike is op 30 december 2012 in beslag genomen vanwege een bijtincident.
Na dit bijtincident zijn er diverse dingen gebeurd. De eigenaar van Mike heeft afstand van hem
gedaan, zodat Justitie hem kon herplaatsen bij een beveiligingsbedrijf. In een email die ik heb
gekregen van John Vos van de Dienst regelingen is dit ook aan mij bevestigd.
Mij bevreemde dit, omdat de in beslag name van Mike een strafrechtelijke procedure is.
Nadat de voormalig eigenaar van Mike een foto van Mike te zien kreeg, wilde zij terug komen op
haar besluit. Ze vond Mike er dusdanig slecht uitzien dat het voor haar duidelijk was dat Mike niet op
zijn plek zat. De dierenarts die Mike behandelde toen hij nog bij de voormalige eigenaar woonde,
heeft de foto beoordeeld en via email laten weten de foto zeer verontrustend te vinden.
Vorige week is gebleken dat Mike niet herplaats mag worden. Mike moet in de opslag blijven. Mike
had nooit herplaatst mogen worden en dit is dus terug gedraaid. Mike moet nu een risico assessment
ondergaan.
Uit ervaring weet ik dat weinig honden slagen voor deze test. Deze, nog niet gevalideerde, test is
ontworpen om honden binnen twee weken na binnenkomst in de opslag te testen.
Mike zit intussen al veel langer in opslag. Voor veel honden is het leven in een kennel zwaar. Aan de
foto van Mike is te zien dat hij erg is afgevallen. De stress die komt kijken bij opgesloten zijn, niet
voldoende kunnen bewegen en onvoldoende training zorgt er snel voor dat een hond zoveel stress
opbouwt dat hij slecht eet en overdreven reageert op normale prikkels.
Slagen voor een test na zoveel weken of zelfs maanden opslag is dan zelfs voor een hond die nog
nooit gebeten heeft vaak een onmogelijke taak.
De cijfers over de honden die de test hebben ondergaan onderschrijven dit.
Mike en de eigenaar van Mike ken ik niet persoonlijk. Ik heb hun verhaal meegekregen via een
hondenforum en ben mij er toen in gaan verdiepen.
Ik doe veel vrijwilligerswerk met honden en werk veel met honden die de stempel ‘agressief’ hebben
gekregen.

Daarom wil ik aan u vragen of u zich in wil zetten voor Mike.

Ik zou Mike graag willen trainen en voorbereiden op zijn test, zodat hij kan slagen en niet
geëuthanaseerd hoeft te worden. Als Mike slaagt voor het risico assessment, dan kan hij uit de
opslag en geplaatst worden bij nieuwe eigenaren. Ook het herplaatsen van Mike wil ik op mij nemen.
Als Mike kan slagen voor zijn test, red dit niet alleen zijn leven. Het bespaard ook veel kosten. Mike
hoeft dan niet meer op kosten van de overheid in opslag te blijven.
Daarnaast sluit het helpen van Mike aan bij uw visie en de daaruit voortvloeiende kernpunten als
Openbaar Ministerie Den Haag. U bent professioneel omdat u staat voor zorgvuldigheid, u zorgt dat
Mike een eerlijke kans krijgt. U bent toonaangevend door vernieuwend te zijn en als een van de
eerste Openbare Ministeries het lot van deze honden in de opslag aan te trekken en beter te maken.
U kunt trots zijn omdat u werkelijk wilt helpen aan het verbeteren van de kansen voor honden die in
de opslag zitten. Uw kernpunt ‘samen’ komt tot uiting in het samenwerken met externe partijen, met
mij als hondentrainer. En als laatste laat u uw betrokkenheid zien. Vele hondenbezitters en
verenigingen als de hondenbescherming zijn bang geworden dat iedere hond die dreigt of bijt bij
voorbaat ter dood veroordeeld zal zijn.
Het komt voor dat in beslag genomen honden worden getraind door Helly Gaus. Echter zijn hier
aardig wat kosten aan verbonden. De eigenaar van Mike kan deze kosten niet opbrengen.
Ik wil Mike kosteloos voorbereiden op zijn test en als hij slaagt hem herplaatsen. Ik heb slechts 1
verzoek en dat is dat Mike wordt overgebracht naar een opslag dichter in de buurt van mijn
woonplaats, zodat het voor mij mogelijk is dagelijks met Mike te werken.
Mijn manier van trainen is dezelfde manier als de succesvol gebleken manier van Helly Gaus. Ik train
honden met een agressie probleem met snuitband en hoofdband zodat uitvallen en bijten beide niet
mogelijk zijn. Verder werk ik door gewenst gedrag te belonen.
Uiteraard ben ik bereid mijn werkwijze volledig aan u toe te lichten.
Als bijlagen vind u de nadelen van het risico assessment als mede mijn werkwijze om agressieve
honden te resocialiseren.
Wilt u mij helpen om Mike te kunnen helpen?

Met vriendelijke groet,
Margje Koster
Trainer / Gedragsdeskundige
margje@hondengedragscentrum.nl
06 – 15 681 346
Een kopie van deze brief inclusief bijlagen is ook gestuurd naar hoofdofficier Mr. H.C.D. Korvinus en
Mr. C. A. Nooy , plaatsvervangend hoofdofficier.

