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VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Opgericht: 7 april 1964 

  
 

Beschermvrouwe Mevr. E.A. Kruithof-van Oorschot 
 
 

 BESTUUR 
   

VOORZITTER 
 Lex Kaptein 

Palissanderhout 64 
2994 HK Barendrecht 

Tel.: 06-12616179 
  
  
      SECRETARIS               PENNINGMEESTER 
      Walter Rötgers               Lex Kaptein 
      Padova 2                Palissanderhout 64 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            2994 HK  Barendrecht 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 06-12616179 
 
 
  
      RINGEN-COMMISSARIS            MATERIALEN-COMMISSARIS 
      Martin Versteeg               Raymond Sluiter 
      Abelenhof 49                Griegplantsoen 19 
      3355 PJ  Papendrecht             2992 EH  Barendrecht 
      Tel.: 078-6427221              Tel.: 0180-654039 
      Tel.: 06-14610750 
 
  
      ALGEMEEN BESTUURSLID  REKENINGNUMMER 
      Teun v/d Waal      Iban: NL11 INGB 0002252550 
      Kerkachterweg 29     Penningm. v.v."De Nachtegaal" 
      3171 GC Poortugaal    p/a Palissanderhout 64 
      Tel.: 010-5018802     29941 HK  Barendrecht 
 
  
      E-MAIL ADRES 
      info@denachtegaalhjd.nl 
 
 
        MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL 
      *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris! 
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Notulen van donderdag 20 april 2017 
 

     Er waren op die avond 16 leden aanwezig inclusief 4 bestuursleden. 
 

1 : Opening 
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom 
En in het bijzonder Ria en Leen Boers onze quiz masters van deze avond. 
 

2: Notulen vorige vergadering 
Op de notulen van 30 maart waren geen op-of aanmerkingen. 
 

3: Ingekomen stukken 
Bondsbescheiden voor de district vergadering ontvangen. Voorstel van diverse  
Verenigingen zijn door het bestuur behandeld en hiervoor is het stemformulier in-
gevuld. 
   

Je kan een overdrachtsverklaring downloaden voor als u uw vogels verkoopt naar 
het buitenland.  
  

De volgende leden van het hoofdbestuur treden af: Secretaris Ton Koenen, niet 
herkiesbaar. De bondsraad stelt Onno Bijlsma voor als kandidaat secretaris. 
 

4: Mededelingen 
Vogelvereniging Nieuwpoort is al gestopt en daar komt eind van het jaar ook  
H.I. Ambacht bij. Wegens gebrek aan bestuursleden. 
 

De Nachtegaal heeft de hele inboedel overgenomen van H.I.Ambacht. 
Maar er is ook een nieuwe vereniging bij gekomen en dat is vogelvereniging  
Feijenoord uit Barendrecht. 
 

En elke vereniging heeft een nieuwe bondsvlag ontvangen met het nieuwe logo  
erop. 
 

Gemeente Zwijndrecht houdt vast aan de vast gestelde prijs per week tijdens 
onze districtstentoonstelling. 
 

Het inschrijfgeld tijdens de districtstentoonstelling is € 1.50 per vogel en € 0,50 
per vogel krijgen we uit de districtskas. 
 

Er kunnen eindelijk ook keurbrieven van de website worden geprint. 
 

Vanaf heden kunnen er ook kunststof ringen besteld worden. Ze zullen worden 
aangeboden in de binnenmaten 2,7 -3,0 - 3,2 - 3,5 - 3,8 en 4 mm en kunnen  
worden besteld en geleverd worden onder zelfde condities als de andere ringen.  
De prijs zal € 0,35 per stuk gaan bedragen. 

 

    Rechter zet streep door Positieflijst 
    Het Platform Verantwoord Huisdierbezit (PVH) heeft een belangrijk succes  
    geboekt in de strijd tegen de Positieflijst. De bezwaren ingebracht door de juriste  
    van PVH zijn onlangs door de rechter erkend. Het College van Beroep voor het  
    bedrijfsleven (CBB) heeft geoordeeld dat de door het ministerie gebruikte methode   
    om soorten te verbieden onwettig is. 
    Dit oordeel van de rechter impliceert echter ook dat niet alleen de Positieflijst van      
   1 februari 2015 van tafel is, maar ook de Positieflijst die op 1 juli 2017 in werking  
    had moeten treden onwettig is verklaard. In feite heeft de rechter geoordeeld dat  
    de wijze waarop de lijsten zijn samengesteld getuigen van éénzijdigheid. Het be 
    treft hier de lijst van zoogdieren.  
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    Raadpleeg voor meer informatie en de uitspraak betreffende de Positieflijst de site     
    van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit. 
    Visie van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit 
    Het voorstel van het PVH is om in plaats van verboden te komen tot bindende   .    
    Houderij voorschriften die per diersoort realistische eisen stelt aan hun huisvesting  
    en verzorging. Met deze voorschriften is het mogelijk om de werkelijke problemen  
    in de houderij aan te pakken. 

 

5: Rondvraag 
Er waren geen vragen van de leden. 
Alleen een mededeling van de voorzitter, Lex gaat weer vogels houden.! 
 

6: Vogelquiz 
Ria en Leen maakten de aanwezige leden het niet gemakkelijk op, de vogels op 
hun juiste kleur in te schatten. Het team van Wil Kok stak er met kop en  
schouders  boven uit. 
 

7: Sluiting 
Om 22.15 uur bedankte de voorzitter de quiz masters en de aanwezige leden en 
tot de volgende maand en welthuis. 

 

LET OP!! 18 MEI  A.S. 
DE LAATSTE LEDENBIJEENKOMST  

VOOR DE VAKANTIE 
  

Spreker Piet Onderdelinden 
Op onze ledenbijeenkomst van 18 mei a.s. zal Piet onze weer nieuwe 
schitterende vogelfoto’s laten zien. 
 

Dus zeker de moeite waard om op donderdagavond 18 mei a.s. aanwezig 
te zijn. 
 

Waar!: vergaderzaal Sporthal “Den Dam” 
Sportlaan, Heerjansdam 

 

BELANGRIJKE DATA 2017 

  

- Donderdag 18 mei 2017 
   Ledenbijeenkomst 
- Zaterdag 27 mei 2017 
   Clubuitje; Dierenpark Zie-Zoo Volkel 
- Zaterdag 23 september 2017 
    Regionale Babyshow  

 Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in je agenda! 
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Met v.v. De Nachtegaal  

naar Dierenpark Zie-Zoo 

in Volkel 
Zoals al eerder aangekondigd tijdens de ledenbijeenkomst, staat er een 
clubuitje naar Dierenpark Zie-Zoo in Volkel op het programma.  
Dit uitje zal plaatsvinden op 27 mei a.s. 
 

Vertrek vanaf de Sporthal Den Dam (Sportlaan, Heerjansdam) om onge-
veer 8:30 uur. Aankomst in Volkel om ongeveer 10.00 uur. 
Koffie en gebak staat dan voor uw klaar, daarna krijgen wij een rondlei-
ding van ongeveer anderhalf uur. Na deze rondleiding is het voor iedereen 
vrij wandelen in het park en/of op eigen gelegenheid  een hapje te gaan 
eten.  Vertrek uit het park wordt ter plaatsen afgesproken. 
 
 

Kosten: € 12,50 pp 
 
 

Wij hopen op een grote opkomst! U kunt zich opgeven bij onze secretaris. 
 
Alvast een voorproefje? Kijk op www.dierenparkziezoo.nl 
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V.V.  DE NACHTEGAAL   
HEERJANSDAM 

 
 

Organiseert een 
Regionale Technische dag 2017 

op zaterdag 23 september a.s. 
 
 

v.v. ”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 23 september a.s. 
een regionale technische dag (tafelkeuring) bij Diervoeders W.L.Plaizier 
aan de Lindeweg 14c te Heerjansdam  
 

Dit is uw kans om alles te bespreken met de keurmeester aangaande 
conditie, vorm, kleur en eventuele andere vragen die u al lang beant-
woord wilt hebben. 
 

Alle leden van verenigingen uit rayon 5 kunnen meedoen met deze  
gezellige en leerzame dag. 
 

Inschrijfformulieren krijgt u tijdig toegestuurd of kunt u via de website 
invullen (vanaf augustus). 
 

Datum    : 23 september 2017 
Inbrengen vogels  : 8.30 uur tot 9.30 uur 
Show geopend   : 10.00 uur tot 15.00 uur 
Kosten    : gratis 
 
 

Hebt u nog vragen, Mail naar: info@denachtegaalhjd.nl 
 

voor meer informatie: www.denachtegaalhjd.nl 
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DE PUTTER 
 

Benaming in het Engels: Goldfinch, in het 
Frans: Chardonneret en in het Duits: 
Stieglitz. Deze vogel wordt ook wel Distelvink 
genoemd. 
 
KENMERKEN  
Lengte ongeveer 12 cm. Mannetje gelijk aan 
het popje. Kop rood-wit-zwart. Bovenkop 
zwart en zwart aan snavelwortel. Snavel wit-
achtig met donkere punt. Achterhals, rug en 
schouders bruin, bovenstaartdekveren wit. 
Gevorkte staart zwart met witte vlekken. 
Bruingele borstband, rest onderzijde wit. Po-
ten licht vleeskleurig. Zwarte vleugels met 
grote gele vlek en kleine witte vlekjes. Be-
hendige vogel. Vlucht: bonte vogel, kort gol-

vende vlucht, dansend. Geluid: een eigenaardig, vloeiend herhaald "twit-twit-
twit" of "tiglit". Angstroep zacht "echi". Zang een vrolijk gekwetter, vermengd met 
lokroep. Biotoop: tuinen, parken, boomgaarden, open terreinen met veel be-
groeiing van distels en andere samengestelde bloemigen.  
 
VOEDSEL 
zaden van distels, klissen en andere composieten. Ook andere zaden. Verder 
insekten en knoppen. Gezelschap: in troepjes. Dikwijls met sijsjes en barmsijs-
jes. Vrij zeldzame, plaatselijk meer voorkomende broedvogel in ons land. In Bel-
gie plaatselijk verspreide, vrij regelmatige broedvogel. Van eind april tot augus-
tus. Broedduur: 12-14 dagen. Het popje broedt alleen en wordt door het man-
netje gevoerd. Beide vogels verzorgen de jongen, die na 14-15 dagen uitvliegen. 
Nog lang in familieverband. Twee broedsels per jaar. Nest: in loofbomen, vrij ver 
van stam; heggen en struiken. Mooi nest van stengeltjes, worteltjes, mos, korst-
mos en wol, gevoerd met wol, haren en veertjes. Legsel: gewoonlijk 4-5 eieren, 
soms 6 zelden 7. Blauwachtig wit met weinig roodbruine vlekjes en haaltjes, grij-
ze ondervlekken. Zelden kransvormig. Broedgebied: Gr.Brittannie en Ierland en 
een groot deel van Europa, behalve in Noord Schotland. Voorkomen: gedeelte-
lijk stand- en zwerfvogels. Doortrek van eind augustus tot in december. Overwin-
teren en wintergast in klein aantal. Verplaatsingen bij koude. Terugtrek van 
maart tot ver in mei. Van puttertrek is weinig bekend. Dagtrekker.  
 
KWEEKADVIES 
Bij voorkeur ruime vluchten, alhoewel het ook wil in broedkooien van bijv. 
80x60x50cm. Het kan voorkomen dat de man de eieren uit de nesten rooft, 
houdt hier dus rekening mee.  
Willen we bastaarden kweken uit putter maal kanarie, dan moeten we er naar 
streven dat er zo weinig mogelijk tot geen rood in de spiegels voorkomt. Een 
putter bastaard met gele spiegels en een rood masker zal meer kontrast laten 
zien dan een putterbastaard met een rood masker en rode spiegels. 
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Overigens mogen de spiegels toch wat rood laten zien, mits symmetrisch en ge-
lijkmatig van kleur. De gradatie rood die aanwezig mag zijn moet wel harmoni-
ëren met de rest van de kleur op de vogel.  
Voeding: zorg voor voldoende eivoer en kiemzaad. Liever vaker een beetje dan 
meer in een keer 
Vanaf het moment dat er jongen zijn wordt nogal eens een kuurtje toegepast te-
gen diarree Clamoxyl (amoxilline) 250 mg.  

LET OP! 
De ledenbijeenkomst van 

mei is op donderdag     

18 mei a.s. 
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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 
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MEZEN 
Uit de oude doos, 2002. 
 

Het is net of in de koude maanden van het jaar 
meer mezen in ons land voorkomen dan in de 
zomermaanden. Dat komt waarschijnlijk door 
het feit, dat zij 's zomers minder opvallen tus-
sen het groen dan .'s winters op de kale takken.  
Maar, in ieder geval staan de meest bekende 
soorten van deze uitgebreide familie bekend als 
standvogels. Van deze familie maken vooral 
deel uit: de Pimpelmees  
(parus Caruleus L) en de Koolmees.  
Deze kleine bosbewoners, die zich hoofdzakelijk 
voeden met larven en insecten, zoeken als het 
voedsel schaars is graag de omgeving van de 

mens op en ze zijn dan geregeld klanten op voedertafels en dergelijke.  
leder die de moeite wil nemen om wat olienoten aan een draad te rijgen, of een stuk 
spekzwoerd op te hangen op het balkon of in de tuin, zal deze aardige vogeltjes beslist te 
zien krijgen. Vooral de koolmees, die iets kleiner is dan de mus, is vrij algemeen. De kleur 
is overwegend groen. Maar hij heeft een gitzwarte kop met aan beide zijden een driehoe-
kige witte wangvlek. Het zwart loopt als een bef op de borst door. Het wordt steeds  
smalIer om tenslotte als een dun zwart streepje op de zwavelgele buik uit te lopen.  
De wangvlek is een kenmerk van de mezenfamilie.  
Zo'n vlek hebben ze bijna allemaal. Ook de Pimpelmees, die aanmerkelijk kleiner is dan 
de Koolmees. Hij heeft een prachtig lichtblauw kopje met een iets donkerder kraag om de 
hals. Vanaf de snavel loopt een dun zwart streepje over het oog. Zij zijn veel makker dan 
zaadeters. Ik denk dat dit komt doordat als in een bos zich een dier of iets anders door de 
struiken beweegt, er zwermen insecten opvliegen. Daar komen mezen en roodborsten 
instinctief op af. Beweging betekent voor hen: voedsel !  
Zij hoeven niet op de grond te komen. Dat is ook veiliger in verband met ontsnappen. 
Daarom moet men ook spekzwoerd en olienoten boven de grond ophangen.  
Deze vogelsoort geniet een extra bescherming door de Vogelwet. De vangst van mezen is 
verboden.  
Sommige wetsovertreders dachten, dat men wel één of twee van deze dieren in een  
volière kon houden. Maar tot hun spijt moesten zij ervaren, dat bijvoorbeeld de Koolmees 
in gevangenschap zeer agressief kan zijn'. Hij hakt met zijn priemvormige snavel even 
makkelijk de schedels van zijn medevolière bewoners open als dat hij beukennootjes 
openbreekt. En zit er een soortgenoot bij, dan is meestal binnen een uur één van de twee 
dood, eenvoudig afgemaakt door zijn familielid.  
Met het Pimpelt je wil het soms wel eens lukken in gevangenschap. Vooral als het in het 
begin wat brood in melk geweekt krijgt met af en toe een wormpje. Het is dan snel mak.  
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Maar in de kooi blijft het dan altijd nog een zielige verschijning. Door het ontbreken 
van de nodige beweging en het juiste voedsel heeft het meestal maar een kort  
vogelleven.  
Merkwaardig is, dat volgens de laatste theorieën de mezen een eigen geboorte  
regeling hebben.  
Over het algemeen hebben zij vrij omvangrijke nesten van soms acht of tien jongen 
en dat zo'n twee keer per jaar. Maar als er overbevolking gaat dreigen, wordt het 
aantal jongen minder, soms maar twee in een nest of helemaal niets!  
Dit verschijnsel doet zich ook voor als het, wat de voedselvoorziening betreft, een 
slecht jaar dreigt te worden. Er treedt dan een soort migratie van jongeren op, die 
vaak in groepen gaan zwerven. Vele sneuvelen dan.  
Maar in het voorjaar komen de overgeblevene weer naar hun geboorteplaats terug. 
Begin april maken zij weer een aanvang met de instandhouding van hun soort, dit in 
overeenstemming met de omstandigheden en de voedselvooruitzichten.  
Heel verstandig van zulke kleine diertjes overigens! 
  

P. C. de Grauw  

Koolmees: Grootste mees met een duidelijke zwarte stropdas. Kopje zwart met   
   witte wangvlek 
Pimpelmees: Kleiner dan Koolmees. Blauw met een felblauw petje, Geen stropdas. 
Staartmees: Pluizenbolletje met opvallende lange staart. In kleine groepjes rondtrekkend. 
Matkop:  Lijkt sterk op de Glanskop, maar heeft een zogenaamde “Stierennek”, een  
   lichte baan op de vleugels en meestal een grotere keelvlek dan de  
   Glanskop. Is niet echt een tuinvogel. 
Glanskop: Lijkt sterk op de Matkop, maar oogt wat slanker, heeft een kleine kinvlek,  
   egaal bruine vleugel en komt veel vaker op voedertafels dan de Matkop. 
Zwarte Mees: Lijkt wel een beetje op de grotere Koolmees, maar heeft een witte vlek op  
   het achterhoofd en geen buik en ook geen “Koolmeesstropdas” 
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DISTRICTSTENTOONSTELLING 
ZUID-HOLLAND 2017 

 
V.V. “DE NACHTEGAAL”  

HEERJANSDAM 
 

Beste vogelvrienden,  
De vogelvereniging “De Nachtegaal” uit Heerjansdam organiseert van dinsdag 19    
t/m zaterdag 23 december a.s. de District tentoonstelling van Zuid-Holland in de 
Sporthal “De Dam”, Sportlaan 8, 2995 VN Heerjansdam. Deze tentoonstelling staat 
open voor alle verspreide leden, leden en jeugdleden van afdelingen welke in district 
Zuid-Holland gevestigd zijn, en bij een gevestigde afdeling in dit district hun ringen 
besteld hebben. 
 

Om deze tentoonstelling tot een succes te maken hebben wij u, als bestuur en 
inzender, hard nodig. Een show organiseren zonder vogels, daar ben je snel klaar 
mee. En dat is nu juist niet onze bedoeling. Wij hopen dan ook dat u deze district 
tentoonstelling van harte wilt aanbevelen bij uw leden en wij op veel vogels mogen 
rekenen van namens uw verenging. 
 
 

DUS DOE MET ONS MEE! 
 
 
 

Buiten het vastgestelde prijzenpakket volgens het reglement, stellen wij extra 
prijzen ter beschikking voor het individuele klassement (vijf hoogste) en voor het 
verenigings-klassement (10 hoogste). Een reden te meer om met deze bijzondere 
tentoonstelling mee te doen, wij rekenen op u. 
 

Uw inschrijfformulier ligt vanaf oktober klaar bij uw secretaris of u kunt ze 
aanvragen via onze website: www.dtt2017.denachtegaalhjd.nl 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag  19 december: vogels inbrengen vanaf 13.00 uur tot 21.00 uur. 
Woensdag 20 december: aanvang keuring 9.00 uur. 
Donderdag 21 december: Opening T.T. 14.00 uur, T.T. geopend tot 22.00 uur 
Vrijdag  22 december: T.T. open van 10.00 uur tot 22.00 uur. 
Zaterdag  23 december: T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

   Uitkooien van de vogels begint om 16.15 uur. 
 
Voor evt. vragen kunt u terecht bij onze DTT secr. Raymond Sluiter of Lex Kaptein. 
 

Raymond: 0180-654039                                Lex: Tel. 06-12616179 
 

Email: info@denachtegaalhjd.nl 
 

VOOR MEER INFORMATIE:  
WWW.DTT2017.DENACHTEGAALHJD.NL 

 
Wij rekenen op u! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur, 
Lex Kaptein,  
Voorzitter v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam. 
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 Ringen bestellen 2018 
 

De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het 
bondsbureau binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de af-
delingsleden zelf tijdig de bestelling aan de ringencommissaris moeten 
opgeven: een week voor de definitieve inlevertermijn. 

 
 

Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissa-
ris het verschuldigde bedrag binnen heeft. Dit kan per overschrij-
ving of contant bij het inleveren van het formulier. 

 
 

bestelperiode uitlevering na: 

1e ronde: 01 april - 15 mei 2017    levering na: 01 okt. 2017 
2e ronde: 16 mei - 30 september 2017   levering na: 15 dec. 2017 

3e ronde: 01 okt.2017 - 31 Januari 2018  levering na: 01 april 2018 

4e ronde: 01 februari - 31 maart 2018   levering na: 15 mei 2018 

 
 

De bestelformulieren voor 2018 zijn te downloaden van de N.B.v.V. site. 

 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg is: 06-14610570 of martin.versteeg@upcmail.nl 
Als u via de mail besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per mail be-
steld worden. Het originele formulier, compleet ingevuld, moet ingeleverd 
worden. 
 
 

SPECIALE REGELS VOOR BESCHERMDE VOGELS 
 

In ons land gelden er voor beschermde vogels speciale regels voor de rin-
gen. De basis van die regels vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving. 
Alle vogels die in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het ka-
der van de Flora- en Faunawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld 
dat gekweekte vogels gehouden mogen worden, mits zij een pootring 
hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond. Dit geldt voor in-
heems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (CITES bijla-
ge A, een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde in het 
wild levende dier- en plantensoorten). 
 

Op onze website is onder het kopje Ringen een verkorte uitleg te down-
loaden waar u als kweker zich aan moet houden. 
 

Zeker de moeite waard om deze uitleg eens zorgvuldig te lezen. Heeft u 
nog vragen kunt u deze altijd vragen aan onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg. 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die 
gehouden zal worden op donderdag  18 mei a.s. om 20.00 uur (zaal 
open om 19.30 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” aan de 
Sportlaan te Heerjansdam. 

 

AGENDA 

 1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Spreker Piet Onderdelinden 
6. Pauze 
7. Vervolg Piet Onderdelinden 
9.  Sluiting 

 

Jij komt toch ook? 

Mocht u verhinderd zijn wensen  

wij u toch een fijne vakantie 

22-4-2017 Rectificatie m.b.t. Positieflijst 
 

Het Platvorm Verantwoord Huisdierbezit (PVH) heeft vooralsnog een succes ge-
boekt in de strijd tegen de plaatsing van twee soorten herten, de Muntjak en Ma-
zama, op de Positieflijst. De bezwaren ingebracht door de juriste van het PVH zijn 
onlangs door de bestuursrechter erkend. Het college van Beroep voor het bedrijfs-
leven (CBB) heeft geoordeeld dat de door het ministerie gebruikte methode om de-
ze soorten te verbieden onwettig is.  
Dit oordeel van de rechter impliceert echter niet dat de op 1 februari 2015 inge-
voerde Positieflijst van tafel is, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving op onze 
site. In feit heeft de rechter geoordeeld dat m.b.t. deze twee specifiek genoemde 
hertensoorten, de wijze waarop zij op de lijst terecht zijn gekomen getuigen van 
éénzijdigheid. Dat de mogelijk aanwezig is dat dit voor andere soorten ook van 
toepassing zou zijn kan een gevolg zijn, echter hier is vooralsnog geen sprake van. 
Raadpleeg voor meer informatie en de letterlijke uitspraak betreffende dit onder-
werp, de site:  
 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-
Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Verbod-op-houden-herten-
vernietigd.aspx  
 

Daar waar het betreft tegenstrijdigheden in deze informatie is de wettelijke  
uitspraak leidend.  
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