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Nederland dood honden zonder enige grond, 
ook die van toeristen.

Wie een hond heeft, die „pitbullachtig“ is (daaronder vallen bullterrier, 
pitbulls, Amerikaanse staffordshire terrier, cane corso, dogo Canario, 
Alano, Amerikaanse bulldog e.a.) zouden niet naar Nederland moeten 
reizen. Uitgezonderd zij, die FCI-papieren hebben.

Als honden zonder FCI-papieren aangetroffen worden, kunnen zij, en dat 
komt dezer dagen regelmatig voor, direkt in beslag genomen worden. Zij 
worden in een asiel gebracht en kunnen, zonder dat zij wat gedaan 
hebben, gedood worden op grond van de R.A.D. (Regeling Agressive 
Dieren).

Uitleg volgt hier:
Er is sinds de negentiger jaren in Nederland een nieuwe wet (R.A.D.) 
van kracht, die houden en invoer van „pitbullachtige“ honden verbiedt. 
Daaronder vallen nu eenmal ook honden, zoals de Amerikaanse 
staffordshire terrier en vele andere honden, die door hun spieropbouw 
tot pitbullachtigen gerekend worden. Er wordt alleen een uitzondering 
gemaakt voor honden met een erkende FCI-stamboom. De gedachte, 
die hier achter zit, is dat honden zonder stamboom gevaarlijker 
zijn, dan honden met stamboom. Een inschatting, die elke kyno-
looog, gedragstherapeut of dierenarts vol onbegrip het hoofd doet 
schudden. De honden zonder stamboom komen in een dierenasiel, 
worden door ongekwalifi ceerde beoordelaars (b.v. voormalige politie-
agenten of AID-medewerkers) beoordeeld. Vervolgens wordt de 
beoordeling aan de rechter voorgelegd die in geval van twijfel of 
bij ontbreken van een tegenexpertise het doden van de hond 
gelast. De houders mogen de hond niet meer bezoeken, ze krijgen 
pas na het doden toestemming hun hond te zien. Zo werd in de 
afgelopen jaren een groot aantal honden gedood, niet om dat ze 
opgevallen waren of gebeten hadden, neen, alleen maar omdat ze 
een „pitbullachtig“ uiterlijk hadden en geen FCI-stamboom bezaten. 
Het aantal gedode honden steeg voortdurend. In het jaar 2000 
werden 50 dieren gedood, 2004 werden 218 honden in beslag 
genomen, daarvan werden er 197 gedood. In 2005 werden 415 
honden in beslag genomen,  348 werden gedood, 2006 werden 514 
honden in beslag genomen en 461 gedood. Het aantal voor 2007 is, 
zo ook het aantal van de nu in beslag genomen honden, niet bekend.

En dit lot treft nu eenmal niet alleen - en dat zou al erg genoeg zijn 
– honden van houders , die in Nederland wonen, maar ook die van 
toeristen. De Nederlandse ambassade schreef hierover op 24.04.2007: 
„Sedert 1993 is de invoer van honden type pitbull terrier verboden. 
Dit zijn honden, die essentieel de kenmerken vertonen, die in de 
regeling voor agressive dieren (R.A.D.)vermeld zijn.

Voor honden, die veel op de pitbullachtige lijken, zoals b.v. de 
Amerikaanse staffordshire terrier en de bullterrier, geldt, dat zij 
slechts dan geoorloofd zijn, als zij een door de Fédération Cynologique
 Internationale (FCI) erkende stamboom hebben.

Er wordt geen uitzondering gemaakt; ook niet voor die honden, die 
aan alle Duitsche regelingen voldoen. Als men in Nederland met een 
hond van het type, dat niet ingevoerd mag worden, aangehouden 
word, dan wordt de hond in beslag genomen. 

Het is Nederland totaal onverschillig, of de hond in Duitschland 
toegelaten is of niet, of de houder een scholing beleggen kan of niet, 
of de hond voor een karaktertest geslaagd is of niet.

Men kan alleen maar – en dat is de bedoeling van deze 
folder –  de houder van dit type hond waarschuwen een 
voet in Nederland te zetten als zij hun hond bij zich hebben.

In hoeverre dit alles gedekt wordt door het Verdrag van Maastricht 
(trefwoord bewegingsvrijheid) en of deze wijze van optreden van de 
Nederlandse regering ook rechtmatig is in het kader van bescher-
ming van eigendom, zou door juristen uitgemaakt  moeten worden. 
Volledig onverklaarbaar is de houding van de Nederlandse dieren-
bescherming, die deze handelwijze blijkbaar zonder tegenspraak 
accepteert. Nu dit in Duitschland bekend geworden is, vooral ook 
wegens het buiten verhouding gestegen aantal gedode honden in de 
laatste jaren proberen veel hondehouders en ook verenigingen voor 
dierenbescherming een toerismeboycot te organiseren en druk op 
Nederland uit te oefenen.
Het doel van deze actievoerders is, dat een gedrags- of karaktertest 
beslist, aangezien wetenschappelijk vastgesteld is, dat de gevaarlijk-
heid van een hond niet van het ras afhangt, maar altijd een gevolg is 
van de manier waarop de houder met de hond omgaat. De mens is dus 
verantwoordelijk. Dat moet nu ook tot de Nederlanders doordringen.
(Auteur Peter Löwisch; peter-loewisch@t-online.de; www.medien-loewisch.de)

Meer informatie:   

http://www.ukce.nl 
(De website van een Nederlandse tegenexpert, die, door zijn bemoeing reeds enige 
honden vrij gekregen heeft.)

http://www.davids-revenge.de

http://www.medien-loewisch.de

http://forum.ksgemeinde.de/showthread.php?t=66477 

http://sokahilfeholland.so.funpic.de/page.php 

http://www.menschen-tiere-werte.de/pages/aktuell.html

 

In- of doorreis – er wordt geen uitzondering 
gemaakt !

Wie is David en wat is www.davids-revenge.de?

Op dit ogenblik werkt een groep van 
duitse dierenbeschermers aan allerlei 
verschillende mogelijkheden dit 
onderwerp te publiceren en juridische 
mogelijkheden te vinden, om tegen 
deze regeling en haar consequenties 
in te gaan.

Een van deze mogelijkheden is 
„David“. Hij is de hoofdpersoon in 
een strip, die op dit ogenblik ont-
staat. David is een voormalige in 
beslag genomen hond, die door een 
toevallige vlucht de marteling van de 
beslagname ontkomen kon. Gedurende de 
vele maanden heeft  hij erge mishandelingen 
ondergaan. Hij heeft talloze honden kennen 
geleerd en vertelt hun belevenissen in alle gruwelijke details. 

Alle daaruit voortvloeiende inkomsten door merchandise-artikelen, 
sponsering, giften als ook strips worden onder notarieel toezicht op 
een giftenrekening gestort om tegen de R.A.D. te gebruiken. Hieruit 
worden uitsluitend acties en verweer, die in onmiddelijke samenhang 
met het werk tegen de R.A.D. gevoerd worden, gefi nancierd. Verder 
worden deze inkomsten tot leniging van de fysieke en psychische 
nood van de in beslag genomen honden ingezet. 

Deze internetzijde zal ook een medium zijn, waar verzamelde achter-
grondinformatie gepubliceerd wordt. Informatie over agressief gedrag 
en opvoeding van honden worden er gepresenteerd. Er worden actuele 
Nederlandse informatie vertaald en ter beschikking gesteld. In de planning 
is een regelmatig verschijnende Newsletter, waar mee u op de hoogte 
gehouden wordt van actueele ontwikkelingen en geplande activiteiten en 
afspraken. Acties met nieuwswaarde voor de pers voor zaken voor dier-
benoodigdheiden en in de binnensteden/inkoopscentra worden gepland.

Het merk – David’s Revenge – moet europawijd bekend worden en 
de strips moeten in alle gangbare talen vertaald worden.

Hier zij nogmaals  gestipuleerd, dat dit slechts een medium is, om de 
openbare mening te bereiken. Het is zuiver vrijwilligerswerk en er zit 
geen enkel fi nancieel belang achter.

Het bijbehorende platform www. davids-revenge.de bevindt zich 
momentaan in opbouw en zal op korte termijn met al zijn functies in 
het net bereid staan.

 +++ actuele toeristenwaarschuwing +++ actuele toeristenwaarschuwing +++ actuele toeristenwaarschuwing +++ 



* Fédération Cynologique Internationale

** Die R.A.D. typeert honden zonder offi ciele FCI-stamboom, aan de hand van 
    33 optische kenmerken als „pitbullachtige“ honden. 

Verdere informatie vind U in deze Folder >>>

Indien u nog vragen heeft:
Info-Hotline:0700-hundehilfe
            (+49(0)700-4863344533)

V.i.S.d.P. 
(= verantwoordelijke in de zin van het persrecht):

Manfred Heise (fi rmant en illustrator)
info@davids-revenge.de
h2m Kommunikations-Agentur
Schifferstraße 200
47059 Duisburg, Germany

Peter Löwisch (Journalist dju - ver.di)
hunde@medien-loewisch.de
 

Originele foto van een in beslag 
genomen hond (20.4.2007)

Het preciese aantal in beslag genomen 
honden, als ook het plaats van verblijf 
in de Laser-Asiels wordt geheim 
gehouden.

Elk kontakt met hun honden is de 
eigenaren verboden.

Informatie over de gezondheidstoestand 
en algemeen welzijn van de honden 
wordt niet gegeven.
  

 +++ actuele toeristenwaarschuwing +++ actuele toeristenwaarschuwing +++ actuele toeristenwaarschuwing +++ 

Alle infos onder::
www.davids-revenge.de

Achtergronden:
www.ukce.nl
www.medien-loewisch.de 
www.menschen-tiere-werte.de/pages/aktuell.html
http://forum.ksgemeinde.de/showthread.php?t=66477 
http://sokahilfeholland.so.funpic.de/page.php 

Honden,die op deze tekening lijken en geen FCI*-
stamboom kunnen tonen, vallen in Nederland onder 
de R.A.D.-Regeling**. Zij worden inbeslag genomen 
en gedood.           

Hierop wordt geen uitzondering gemaakt, ook niet 
voor toeristen, dorreizenden of honden, die aan alle 
Duitsche of Europese regeling voldoen.

Alvorens met een hond in Nederland in te reizen gelieve u beslist te controleren, 
indien u voor uw hond geen FCI-stamboom overleggen kunt, of hij meer dan 18 
van de volgende optische kenmerken vertoont !

Algemene beschrijving:
● gespierde gladharige hond
● straalt kracht uit
● athletisch maar niet zeer slank
● zwaar front met verhoudingsgewijs lichte achterhand
● van de zijde gezien maakt de hond een vierkante indruk
● hoogte [schouder]: 35-50 cm  

Kop:
● blokvormig. doosachtig, zwaar in verhouding tot het lichaam
● brede kaken
● brede schedel
● sterk ontwikkelde stop [overgang van neus naar voorhoofd is stijl]
● het gebied onder de ogen is opmerkelijk breed
● sterk ontwikkelde kouwspieren

Voorsnuit:
● geen spitse snuit

Oren:
● hoog op de kop geplaatst
● tippend of gecoupeerd [tippend= staande oren met naar voren hangende oorspitsen]
● geen rimpels

Ogen:
● rond, diepliggend en tamelijk klein
● wijd uit elkaar geplaatst

Hals:
● gespierd tot aan de schedel
● kort

Borst:
● diep
● duidelijk gebogen ribben, naar onder versmald toelopend
● breed

Rug:
● gespierd
● kort

Poten:
● de voorpoten zijn recht en maken een zware , soliede indruk
● de heupen zijn breed en lang en gaan in tamelijk lange achterpoten over

Vacht:
● kortharig

Staart:
● laag aangezet
● dun
● tamelijk kort in verhouding tot het lichaam 
● in een fi jne punt uitlopend
● of gecoupeerd


