
Een vleermuis die onlangs in
Nieuwerbrug werd gevonden,
heeft hondsdolheid. De ge-
meente Bodegraven-Reeuwijk
waarschuwt dat mogelijk meer
vleermuizen besmet zijn.

Ruud F. Witte
Nieuwerbrug/Gouda

De vleermuis werd door de Die-
renambulance Woerden aange-
troffen in een boom aan de Graaf
Florisweg. Volgens de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk is het dier
besmet met hondsdolheid, ofte-
wel rabiës.

De vindplaats, in een boom,
houdt kenners bezig. Zo ook Niels
de Zwarte uit Gouda, stadseco-
loog en vleermuisdeskundige.
,,Een boombewonende vleermuis
met rabiës is zeker 50 jaar niet
voorgekomen in Nederland. Het
zou dus uniek zijn’’, stelt hij. Veel
logischer is het volgens Gouda’s
eigen ‘batman’ dat het hier om een
laatvlieger of een watervleermuis
gaat.

Dat maakt het contact - een beet
of via speeksel van de vleermuis -
niet minder vervelend, waar-
schuwt hij. ,,We spreken van
hondsdolheid, maar vleermuizen
hebben EBLV (European Bat Lys-
savirus, red.), geen klassiek rabiës.
Dat hebben we niet meer in Ne-

derland. EBLV is een zwakker vi-
rus.’’

Maar wie gebeten is, of anders-
zins contact heeft gehad met een
besmette vleermuis, moet zich
wel binnen 48 uur laten inenten.
,,Als je dat niet doet en je krijgt
hondsdolheid, dan is er niets
meer tegen te doen. Dan is er
grote kans dat je overlijdt. Maar
het kan ook zijn, dat je, met het vi-
rus in je lijf, blijft leven.’’

Voor paniek na de vondst in
Nieuwerbrug, is volgens hem
geen reden. ,,De kans dat je be-
smet raakt, is zeer klein. In de af-
gelopen 50 jaar zijn er vijf mensen
overleden aan rabiës door een
vleermuis. Bij drie gevallen in
West-Europa ging het om men-
sen die in een laboratorium met
vleermuizen werkten. In een an-
der geval was het iemand die in
Kenia was gebeten en naar Neder-
land was gereisd. De laatste was
iemand die in Bulgarije was gebe-
ten’’, aldus De Zwarte.

Wie een vleermuis aantreft, kan
in Bodegraven, Nieuwerbrug of
De Meije bellen naar het meld-
nummer 06-22251111 van de Stich-
ting Dierennoodhulp Bodegra-
ven. Voor inwoners van Reeuwijk,
Waarder of Driebruggen is het
meldnummer 0348-414242 van
de Stichting Dierenhulpverlening
Woerden beschikbaar.

Gevondenvleermuis
heefthondsdolheid

‘Veilig motorrijden goed te leren’
TopdruktemetPinksterenop ‘raceparcours’ bijBodegraafsemotorzaak

Jan Belt
Bodegraven

Geknetter van uitlaten, benzinedam-
pen, strobalen. Het erf van Goedhart
Motoren aan de Europaweg in Bode-
graven lijkt op tweede pinksterdag
wel een racecircuit. Maar de motoren
waarop de kinderen zitten zijn klein
en de ouders kunnen hun kroost lo-
pend begeleiden, dus echt gevaarlijk
voor deelnemers en publiek wordt
het nooit. Maar goed ook, want er
zijn enkele duizenden mensen.

Op uitnodiging van Goedhart Mo-
toren is team Race Kids Motorsport
Rookies voor het eerst in Bodegra-
ven. En niet voor het laatst, als het
aan Joost Goedhart ligt. ,,Met Pink-
steren is het hier vaak al druk, maar
dit overtreft onze stoutste verwach-
tingen.’’Ook tussen de motoren in de
showroom lopen drommen mensen
en er staat een flinke rij bij de ham-
burgerkraam, maar dé trekker is het
racecircuitje buiten. Daar staan kin-
deren zonder morren een uur of lan-

ger in de rij om vijf minuten te mo-
gen racen. Ze zouden tien minuten
op de machientjes zitten, maar het is
te druk.

Kennismaking
Voordat ze weg ‘stuiven’ legt Henk
Schotman van Race Kids uit hoe gas
geven en remmen werkt. Toch schiet
Kevin van Duijn (6) uit Bodegraven
bijna uit de eerste bocht. ,,Het is
moeilijker dan ik dacht’’, zegt hij la-
ter. Gelukkig kan vader Frank van

Duijn (39) hem op tijd beetpakken.
,,Dit is leuk voor Bodegraven en voor
Kevin een mooie kennismaking’’,
zegt hij. ,,Of Kevin later gaat rijden,
zien we wel.’’

Schotman hoopt daarop. Neder-
land kan jonge aanwas prima gebrui-
ken. ,,Mijn zoon Robert van 17 is al
een paar keer Europees kampioen ge-
weest. Hij begon als 6-jarige. Dan leer
je vooral wat je níet moet doen. Niet
naar je vriendjes kijken. Rij je boven
je eigen kunnen, dán wordt het pas

Z Kinderen vanaf
6 jaar mochten
gisteren bij Goed-
hart Motoren
even ‘racen’. Voor
velen was het de
eerste keer.
FOTO PIM MUL

Zijn jongemotor-
rijders brokkenmakers?
Niet als ze vroeg
beginnen en goed les
krijgen, zegt Henk
Schotman van het
Race Kids-team.

gevaarlijk.’’ Race Kids traint in het
hele land en zoekt een stek in het
Groene Hart. Lekkerkerk en Poeldijk
zijn nu het dichtst bij. Leidt hij de
brokkenmakers van morgen op? On-
zin, zegt Schotman. ,,Kinderen krij-
gen een goed pak aan, er is altijd
EHBO en we delen de zwakkeren bij
elkaar in. Vanaf een jaar of 10 kunnen
ze bij ons echt veilig racen. Ja, er ge-
beuren best veel ongelukken op de
weg. Bij ons wennen ze. Zonder te-
genliggers en obstakels.’’ Rotterdam-
mer Roger Teunisse rijdt al sinds zijn
18de motor en probeert het virus over
te brengen op dochters Sara en Anna
(beiden 8). ,,Ze gaan al vaak bij me
achterop. Ja, je bent kwetsbaar op een
motor. Maar als je normaal doet, is
het veilig. Ik vind het goed dat begin-
ners nu niet meteen op de sterkste
motoren mogen rijden.’’

DRUKTE

BODEGRAVEN Ja, het was
druk gisteren bij Goedhart
Motoren. Maar in het slot-
weekeinde van september, bij
de megamotormarkt, wordt het
volgens Joost Goedhart nóg
drukker. ,,Dan geven we veel
korting en tonen we speciale
merken en komen er 10.000
mensen.’’
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