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Malafide teckelfoksters uit
Woerden ‘eindelijk’ voor de
rechter: ‘Ik hoop dat er
gerechtigheid komt’
Gebroken kaken, vergroeide pootjes, graatmager en vol trauma’s. Met
de teckels die werden verkocht door moeder en dochter Van Z. uit
Woerden bleek van alles mis. De twee eigenaressen van de fokkerijen
aan Breeveld moeten zich begin juni bij de rechter verantwoorden
voor de vele misstanden die bij hen zijn aangetroffen.
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Hondenliefhebbers en gedupeerde klanten zijn opgelucht. ,,Eindelijk. Laat
ze maar straf krijgen. Ze hebben zoveel mensen zoveel onrecht
aangedaan. Aan een geldboete hebben ze niks.’’ Voor de ‘megazaak’ zijn
drie zittingsdagen uitgetrokken. De verdachten, die inmiddels in Hongarije
wonen, willen niet met de media praten.
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Opa Ben is apetrots op kleindochter Marieke (13) uit Woerden: ‘Ze heeft het leven
van mijn zoon gered’

Bijzonder
Aan Breeveld in Woerden staat een grote woonboerderij te koop. Eentje
met een ‘bijzonder verhaal‘, meldt de omschrijving op internetsite Funda.
Bijzonder is wellicht niet het juiste woord, wetende dat in het pand de
omstreden fokkerijen van moeder en dochter Van Z. waren gehuisvest.
Vanuit het hele land en ook uit België kwamen de afgelopen jaren
honderden teckelliefhebbers vol verwachting naar de woonboerderij om een
hondje te kopen. Met alle ellende van dien, bleek na de aankoop.
Een van de gedupeerden kocht twee jaar geleden een pup bij de
Woerdense kennels. Ze was via de Nederlandse Teckelclub bij de fokkers
in Woerden terecht gekomen. Van haar teckel Floortje waren de knietjes
van de achterpootjes uit de kom (patella luxatie), concludeerde de
dierenarts. Wanneer de koopster verhaal gaat halen bij de eigenaressen,
wordt ze met een smoes afgescheept, vertelt de vrouw, die om
privacyredenen niet met naam in de krant wil.

Bedreigd
Maar daar blijft het niet bij. Toen de gedupeerde klant besloot haar
ervaringen met de Woerdense kennels op Facebook te zetten, kreeg ze
veel bijval, maar werd ze ook bedreigd door dochter Marion van Z, herinnert
ze zich nog goed.

Dit alles heeft zoveel impact op mijn leven
gehad.
Gedupeerde

,,Mij ging het om mijn eigen hondje, maar het bleek dat de twee dames de
hele boel belogen en bedrogen hadden. Via mijn bericht op Facebook
kwamen er zoveel verhalen los. Er kwam veel meer uit dan verwacht. Ik
ben geschrokken. Dit alles heeft zoveel impact op mijn leven gehad. De
mensen zeiden ‘je bent een held.’ Achteraf denk ik: had ik het maar niet
gedaan. Ik heb nachtenlang op Facebook gezeten. Als ze worden
veroordeeld, heb ik eindelijk rust en kan ik alles afsluiten en laten rusten.’’
Met Floortje gaat het inmiddels goed, besluit ze.
De vrouw schakelt het Tros-programma Opgelicht! in. Die besteedde
aandacht aan de vermeende misstanden bij de beide kennels. Vervolgens
deed de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2018
meerdere invallen. Hierbij trof de inspectiedienst veel verwaarloosde
hondjes aan. Bovendien zouden de beestjes niet worden gefokt volgens de
regels en waren de eigenaren niet in het bezit van de benodigde papieren.
In juni van dat jaar haalde de NVWA 150 weg hondjes weg vanwege de
slechte gezondheid van de beestjes. Een deel werd ondergebracht in
dierenasiels. De eigenaren kregen vervolgens de tijd om orde op zaken te
stellen. Bij een inspectie later dat jaar bleek lang niet alles in orde.
Sommige beestjes hadden een slecht gebit. De NVWA nam weer twintig
hondjes in beslag.
Getraumatiseerd

Een van de 150 in beslag genomen hondjes kwam via het asiel en een
opvanggezin uiteindelijk bij Sandra Schols in Geleen terecht. ,,Toen de
teckel hier kwam was het een mager scharminkel. Ze had oormijt en was
ondervoed. Het was een schatje om te zien, maar ze was bangig. Ze had
ook voedselagressie: ze was heel beschermend over haar eten wanneer ze
dat kreeg. Ik heb haar bijna twee jaar. Het gaat nu een stuk beter, maar het
hondje blijft onvoorspelbaar.”
Schols heeft geen goed woord over voor de manier waarop moeder en
dochter Van Z. haar hondje hebben behandeld. ,,De dames hebben zoveel
fouten gemaakt. Het is zo zielig voor die beestjes. Die hebben zolang
moeten lijden.”
Peter Oidtmann nam eveneens een in Woerden getraumatiseerd hondje uit
het asiel in Beilen. ,,Ik heb in het asiel gezien welke ellende beide dames
hebben aangericht. Er liepen hondjes rond met kennelneurose en een
gebroken kaak. Dorien, ons hondje, was vier toen we haar kregen. In het
asiel hebben ze negen tanden en kiezen moeten trekken, zo verwaarloosd
was ze. Elke keer dat ze loops was is ze gedekt. We hadden al een teckel,
Karel, en wilden een tweede hond een kans geven. We hebben Dorien nu
twee jaar en het gaat een stuk beter. Ze trekt zich op aan Karel, maar blijft
zenuwachtig.’’
Artikel gaat verder onder de foto.
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Drugscriminelen

Er ligt een flink dossier.
Nicolette Heijkant, advocaat

Het Openbaar Ministerie heeft voor de behandeling van de strafzaak tegen
de malafide teckelfoksters drie dagen uitgetrokken. ,,Dat is niet gebruikelijk.
Bij rechtszaken die drie dagen duren, denk je in eerste instantie aan grote
criminele organisaties met drugscriminelen. In dit geval is ook sprake van
een megazaak. Er ligt een flink dossier’’, reageert advocate Nicolette
Heijkant.
Zij spande begin vorig jaar namens een stel uit Breda een civiele zaak aan
tegen de beide teckelfokkerijen. Haar cliënten hadden een hondje bij de
kennels in Woerden gekocht, maar het beestje bleek angstig en had
diverse gedragsstoornissen. Het stel uit Breda voelde zich belazerd en
eiste een schadevergoeding. Om het getraumatiseerde beestje een beetje
handelbaar te maken, was de teckel in therapie gegaan. De rechter wees
de schadeclaim toe.

Contant geld
Wat het Openbaar Ministerie moeder en dochter verwijt, is pas een week
voor de zitting duidelijk. Dan wordt de tenlastelegging bekendgemaakt.
Advocaat Heijkant kent niet het hele dossier, maar volgens haar valt de
eigenaressen van de twee kennels veel te verwijten.
,,Dierenmishandeling, oplichting, valsheid in geschrifte en het aannemen
van sommen contant geld, waar ten onrechte geen belasting over is
betaald. Dat laatste is een economisch delict. De klanten moesten alles
contant betalen. Ik denk ook dat er een ontnemingsvordering ligt van
gedupeerde klanten die een schadevergoeding eisen. Heel veel mensen
hebben geleden, omdat moeder en dochter op grote schaal gestoorde,
gehandicapte of gevaarlijke hondjes hebben verkocht. Toen onze zaak bij
de rechtbank werd behandeld, zat de zaal vol met gedupeerden.’’
Volgens Heijkant tilt justitie vooral zwaar aan dierenmishandeling, leert haar
ervaring.
Tijdens de zitting bij de civiele rechter was dochter Marion van Z. aanwezig.
Zij toonde toen, merkte Heijkant, geen enkel teken van berouw. ,,Wat mij
opviel is dat het moeilijk is tot haar door te dringen. Ze ziet niet wat ze fout
heeft gedaan. Ze vindt dat ze goed voor de dieren heeft gezorgd. Heel
kwalijk vind ik dat ze in Hongarije gewoon door zijn gegaan. Alsof ze niet
verkeerds hebben gedaan.’’
Gerechtigheid
De advocate vermoedt dat het de twee vrouwen boven het hoofd is
gegroeid. ,,Ik denk dat sprake is geweest van een geleidelijke schaal. Ik
heb de indruk dat ze de vraag niet aankonden. Het gaat dan van kwaad tot
erger. Onder de streep is het allemaal wel gebeurd. Ik heb de beelden
gezien van bloedende honden die mishandeld zijn. Onmacht slaat over in
mishandeling. Ik hoop dat er gerechtigheid komt.’’
De verdachten, moeder en dochter Van Z., mijden elk contact met de
media. De twee zijn verhuisd naar Hongarije en hebben hun huis aan

Breeveld al enige tijd te koop staan. De vraagprijs is inmiddels gezakt onder
de miljoen euro. Bij verkoop zal het geld niet in de zakken van de
voormalige bewoonsters verdwijnen, maar naar de belastingdienst gaan.
Die heeft beslag gelegd op de woonboerderij in het Woerdense
buitengebied. Dat geldt ook voor alle andere bezittingen van de twee
verdachten.
Veroordeeld
Pogingen van deze krant om per mail en via hun makelaar met de
verdachten in contact te komen, zijn mislukt. Via deze makelaar laten de
twee weten geen contact met de media te willen. Onbekend is wie hun
eventuele advocaat is. Of de twee verdachten ook op de zitting zullen
verschijnen, is evenmin bekend. Een ander familielid uit Bodegraven meldt
geen contact meer met het duo te hebben.
In Hongarije is het tweetal doorgegaan met het houden van teckels. Moeder
en dochter zijn hier inmiddels veroordeeld tot een boete van ruim 81.000
euro voor dierenmishandeling. Daarnaast kregen zij een voorwaardelijke
celstraf van veertien maanden. De ruim honderd verwaarloosde teckels, die
de politie tijdens een inval bij het nieuwe verblijf in Hongarije aantrof, krijgen
ze niet meer terug. De beestjes zijn na de inval door verschillende asiels
opgevangen. De twee zijn in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.
Wordt ook hier vervolgd dus.

