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M oeder Renate van
Koppen wacht ont-
spannen op de gang
tot dochter Veerle

klaar is met de tweede dag van
de cito-toets. Bij haar oudste
dochter Rosan (13) was dat 2 jaar
geleden wel anders. ,,Zij moest
toen een score van 538 – ‘dik
havo’ - halen om toegelaten te
worden tot de Daltonschool in
Den Haag.”
Maandagavond zag Veerle hoe
haar moeder met een bloedend ge-
zicht van de skeelerbaan werd af-
gevoerd naar de EHBO. ,,Een

slechtere voorbereiding kun je
niet bedenken,” vertelt Renate. ,,Ik
dacht meteen: wat een geluk dat
de toets dit jaar niet meer meetelt
voor het schooladvies.”

Nu basisscholen hun advies
niet meer op de toets mogen
baseren en middelbare scho-
len niet meer op basis van de
cito mogen selecteren, is het al-
lemaal een stuk relaxter, legt Re-
nate uit. De vorige keer pro-
beerde ze de eindtoets ook zo
nuchter mogelijk te benaderen,
‘maar dat is niet zo gemakkelijk

als de toekomst van je kind
ervan afhangt.” Daarom oefende
ze met dochter Rosan tot op het
laatst de rekenopdrachten.
Wat Veerle nu ook scoort, ze
weet al dat ze op het Dalton in
Den Haag terechtkan. ,,De tweede
cito-dag was nog makkelijker dan
de eerste,” vindt de 11-jarige. Al
blijft het soms ook een kwestie
van iene miene mutte, grinnikt
ze: ,,De betekenis van ‘symme-
trisch’ wist ik niet precies, maar
ik heb goed gegokt.”

Toch leunt ze niet achterover.
,,Het zou heel fijn zijn als ik
de cito op vwo-niveau maak.”
Want dan kan de juf het advies
nog bijstellen. Moeder Renate:
,,Veerle legt de lat hoog. Voor
ons is havo al heel mooi, laat
op de middelbare school maar
duidelijk worden wat ze precies
aankan.”

POELDIJK | Met een havo-advies op zak, maakt
Veerle van Koppen (11) zich weinig zorgen over de
cito-toets op de Brede School Westhof in Poeldijk.
Zelfs een fikse valpartij aan de vooravond van de
toetsweek bracht haar niet van haar stuk.
FRANCINEWILDENBORG

CITO | Veerle van Koppen (11) weet nu al dat ze straks naar de Daltonschool in Den Haagmag

Ondankseenbloedendemoedergaathetgoed

Hij heeft naar eigen zeggen connec-
ties over de hele wereld en handelt
al bijna 40 jaar in de meest uiteen-
lopende diersoorten. Grote vraag is,
of hoofdverdachte Willem P. uit
Woerden (53) wel op de juiste ma-
nier handelde in vogels zoals ibis-
sen, flamingo’s en toerako’s. Maar
ook bijvoorbeeld in apen, eek-
hoorns en lijgers (kruising leeuw
en tijger). En huisvestte hij alle die-
ren die hij thuis hield wel juist?
In het megaproces rond de die-

renhandel duiken de meest uiteen-
lopende plaatsen van handeling op.
Sommige dieren gingen vanuit
Afrika richting Hongkong. Andere
verkasten vanuit dierentuinen in
Bulgarije en Duitsland naar Dubai.
En weer andere vlogen uit Bahrein,
Indonesië of Oeganda naar onder
meer Nederland.
Volgens het Openbaar Ministerie

(OM) verhandelden vier verdach-
ten wereldwijd zo duizenden die-
ren. Het OM verdenkt de mannen
van heling en witwassen. Niet al-
leen inheemse, maar ook uit-
heemse en beschermde soorten
zouden zijn verkocht. Spil bij die
handel zou P. zijn geweest. De
Woerdenaar was gisteren volop aan
het woord, tijdens de eerste zit-

tingsdag op de Utrechtse recht-
bank. Waarschijnlijk zijn 4 dagen
nodig om de bijna 15.000 pagina’s
en 20.000 getapte telefoongesprek-
ken over de periode 2010-2012 te
bespreken.

Toerako’s
De Woerdenaar heeft geen goed
woord over voor de pogingen van
het OM om hem opnieuw in de cel
te krijgen. Hij gaf onder meer toe-
lichting op het transport van veer-
tig toerako’s (vogels) die via Oe-
ganda naar Hongkong moesten.
Bij dit transport, dat in Turkije

strandde, kwam ook de 65-jarige
vogelfanaat Mathijs van der S. uit
Reuver in beeld. Hij ontkende be-
trokkenheid en zou slechts een
voor hem bekende vrouw in Oe-
ganda hebben geholpen met advie-
zen bij vogelhandel. Bij een ander
vogeltransport naar Nederland zou
sprake zijn van handel via een
dierentuin in Bulgarije. Vogels zou-

den hier terecht zijn gekomen via
smokkel door zigeuners vanuit
Turkije. En ook de handel in hon-
derden vinken vanuit Portugal was
volgens het OM niet legaal. Net
zoals het transport van diverse
amoerpanters en ringstaartmaki’s
uit dierentuinen in Duitsland.
Hoofdverdachte P. sprak van

‘razzia’s’ tegen hem en dan met
name door officier van justitie
Plantenga. Hij kwam met verkla-
ringen op elke door de rechtbank
voorgelegde vraag, stelde zich aan
alle regels te hebben gehouden en
toonde meermaals aan kennis van
zaken te hebben. ,,Als ik te kwader
trouw was geweest, dan had ik wel
vogelringen verwijderd. Internatio-
nale handel werkt zoals wij dat
doen. Daar betaal je niet alles di-
rect en verreken je zaken onder-
ling.’’ Dat OM komt vermoedelijk
morgen en anders dinsdag aan het
woord en komt dan ook met de
strafeis.

Verdenking van witwassen en heling

UTRECHT | In een groot
strafproces in Utrecht
moet de komende dagen
duidelijk worden of vier
mannen een criminele
bende in de dierenhandel
vormden. Een woedende
hoofdverdachte Willem
P. uit Woerden spreekt
van razzia’s van het
Openbaar Ministerie.
MARCO GERLING
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Ringstaartmaki’s
indeaanbieding
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