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Eigenaren maken honden zo agressief dat ze hun prooi afmaken 

In Nederland wordt op kleine
schaal grof geld verdiend met
hondengevechten. Deze illegale
gevechten, waarbij de beesten
elkaar op leven en dood bevech-
ten, vormen een populaire ont-
moetingsplaats voor criminelen. 

henk van Gelder
arnhem

Dit blijkt uit een onderzoek van
Bureau Beke uit Arnhem en de
Universiteit Utrecht, in opdracht
van de Koninklijke Hondenbe-
scherming. De ‘dogmen’, zoals
deze professionele hondenvechters
heten, prepareren hun blaffende
vechtmachines optimaal. De hon-
den zijn zodanig agressief getraind
dat ze zelfs met verminkte ledema-

ten doorvechten en pas ophouden
als ze hun opponent hebben uitge-
schakeld. Om te testen of de prijs-
vechters hun prooi ook echt afma-
ken, wordt er getraind met katten,
konijnen en ‘oefenhonden’, die gra-
tis van Marktplaats of uit het die-
renasiel worden gehaald. Toe-
schouwers betalen 100 euro voor de
entree. Publiek kan gokken op de
uitslag van het gevecht, de eigenaar
van de winnende hond ontvangt
‘prijzengeld’.
De vechthonden worden gekocht

bij fokkers en handelaren in Oost-
Europa. Honden die gevechten
winnen, worden steeds meer
waard. Puppy’s uit succesvolle
bloedlijnen leveren veel geld op,
variërend van enkele honderden
tot duizenden euro’s. Verliezende

honden worden gedumpt en soms
doodgeschoten, geëlektrocuteerd
of verdronken.
Hondengevechten leiden tot fors

dierenleed. Bovendien worden tij-
dens de gevechten vaak drugsdeals
gesloten door criminelen. Ook
worden de  knokhonden ingezet als
wapen en intimidatiemiddel. 
,,De signalen van hondengevech-

ten zijn lang onvoldoende herkend
door de Nederlandse autoriteiten”,
zegt Ineke van Herwijnen, direc-
teur van de Hondenbescherming. 
Nederland telt ongeveer vierhon-

derd vechthonden, schatten de on-
derzoekers. De professionele dog-
men vormen een ondoordringbare
bovenlaag. ,,Het gaat om een tiental
personen die bij elkaar veertig tot
vijftig honden hebben om te vech-

ten”, zegt criminoloog Anton van
Wijk, directeur van Bureau Beke.
Daaronder zit een tweede catego-

rie die de hondengevechten beoe-
fent als hobby. Gevechten van die
groep worden thuis in de woonka-
mer gehouden. Om het gegrom, ge-
jank en gepiep te overstemmen,
wordt de muziek harder gezet. ‘Dan
zie je een filmpje van een woonka-
mer in een rijtjeshuis waarbij een
kindje in een kinderstoel zit toe te
kijken’, aldus een rechercheur in
het onderzoek.
Ook bij straatjongeren zijn vecht-

honden populair. Voor hen is de
knokhond als statussymbool, een
uiting van de criminele levensstijl.
Zij houden hun hondengevechten
in verlaten garages, gebouwen en
parken. Regio 11
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Het gaat om een
tiental personen 
met veertig tot 
vijftig honden 
om te vechten 

– Anton van WIjk, Bureau Beke
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Vechthond is
goudmijn voor
criminelen

Utrecht De 58-jarige
Peter B. uit Bennekom, die
zich in binnen- en buiten-
land ten onrechte uitgaf
voor arts en patholoog,
moet dinsdag voor de
rechter verschijnen.
hem wordt oplichting en
valsheid in geschrifte ten
laste gelegd. 

B. liep augustus 2015 tegen
de lamp, toen hij gastlessen
verzorgde op de politieaca-
demie in Apeldoorn. Bij con-
trole bleek zijn diploma ver-
valst. 
B. was op dat moment werk-

zaam voor een reddingsbe-
drijf in Londen, dat assisten-
tie verleent bij natuurrampen
en vliegtuigongelukken. Daar
liet hij zich ‘dr. Bones’ noe-
men.
Uit onderzoek van De Gelder-
lander bleek dat B. eerder
had gesolliciteerd bij het
team dat de Nederlandse
slachtoffers van de MH17-
vliegramp identificeerde. Ook
heeft hij in het verleden vaker
gelogen over zijn ervaringen
en opleidingen. 
Eind 2015 kwam B. vrij uit
voorarrest, om medische re-
denen. 

Nep-patholoog ‘dr. Bones’ 
staat dinsdag voor de rechter

Binnenmoestuin
in Velp prikkelt
de zintuigen
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