
Een stier is ook een dier 
 
Het stierenvechten is een ernstige vorm van dierenmishandeling. Een stierengevecht is 
een vorm van volksvermaak waarbij zes stieren met diverse stekende instrumenten 
worden gestoken om de stier te laten vechten met een stierenvechter. Gemiddeld duurt 
een stierengevecht met één stier 20 minuten. Als de stier te zwak is geworden om te 
'vechten', wordt deze gedood. Ook de paarden die tijdens stierengevechten worden 
gebruikt lopen vaak verwondingen op. CAS International (Comité Anti Stierenvechten) 
wil door middel van voorlichting, lobbyen en het voeren van campagnes hier een einde 
aan maken. Dit doen wij samen met zusterorganisaties in de stierenvechtlanden en uit 
andere landen.  
 
Stierengevechten in de arena 
 
De stieren komen al angstig en gedesoriënteerd de arena binnen. Stieren zijn 
groepsdieren die rustig in de wei willen grazen. Voor een stierengevecht worden ze uit de 
groep gehaald waardoor ze zich niet veilig voelen. Ook hebben stieren geen goed zicht 
waardoor ze angstig worden en in de aanval gaan. Daarnaast worden regelmatig de 
horens van de stier bijgevijld. De horens werken net als de snorharen van een kat en 
helpen de stier om zich te oriënteren. Als de horens bijgevijld zijn, raakt zijn coördinatie 
in de war. Hierdoor heeft de stierenvechter altijd een voorsprong op de stier.  
 
Als het 'gevecht' aangebroken is, wordt de stier aangevallen door ruiters te paard die 
met lansen zijn nek- en schouderspieren doorsnijden. Ook al hebben de paarden een 
beschermende deken om hun lichaam, vaak raken zij toch gewond, omdat de stier zich 
wil verdedigen tegen zijn aanvallers en de paarden op de horens neemt. Even later krijgt 
de stier zes tot twaalf speren in zijn rug gestoken. Aan het einde van het gevecht is het 
de bedoeling dat hij door een zwaard in het hart getroffen wordt. In veel gevallen worden 
echter de longen geraakt in plaats van het hart. De stier voert dan een lange doodsstrijd 
waarbij hij langzaam stikt in zijn eigen bloed. Als hij eindelijk door zijn poten is gezakt, 
snijdt men de nekzenuwen van het dier door met een dolk en wordt de stier de arena 
uitgesleept. Vaak is hij dan nog niet dood en wordt hij pas bij de slager uit zijn lijden 
verlost.  
 
Stierengevechten worden gehouden in Spanje, Portugal, Frankrijk, Mexico, Venezuela, 
Colombia, Ecuador en Peru. 
 
Mishandeling van stieren bij dorpsfeesten  
 
Een ander gebruik waartegen CAS International strijdt, is de mishandeling van stieren en 
andere dieren bij traditionele dorpsfeesten. Tijdens deze feesten worden stieren en 
koeien op allerlei manieren getreiterd en mishandeld. Een aantal voorbeelden: 
 
Pamplona (Navarra, Spanje) 
Tijdens diverse stierenrennen in Pamplona worden iedere dag 6 stieren door de straten 
naar de arena gejaagd om 's avonds gedood te worden tijdens een stierengevecht. De 
stierenrennen van Pamplona zijn de populairste van het land. 
 
Toro de la Vega (Tordesillas, Spanje) 
Een stier wordt door honderden mannen te voet en te paard opgejaagd en gestoken met 
lange lansen en andere wapens, net zolang tot hij door zijn poten zakt. Als hij op de 
grond ligt, krijgt degene die hem de 'fatale' steek toediende een trofee: de staart en/of 
testikels van de stier. Daarna wordt het dier uit zijn lijden verlost. CAS protesteert ieder 
jaar in Spanje tegen Toro de la Vega.  
 
Embalse de Toros (Tlacotalpan, Mexico) 
Zeven of meer stieren en/of koeien krijgen sterke drank toegediend en worden 



gedwongen door een diepe rivier te zwemmen, vastgebonden aan bootjes. Eenmaal op 
land worden ze opgejaagd en mishandeld. 
 
Toro Embolado (diverse gemeenten in Spanje) 
Stieren krijgen brandende bollen pek op de horens. De gloeiend hete pek lekt op kop en 
rug en veroorzaakt brandwonden. Soms wordt er ook nog eens vuurwerk in de pek 
gestopt, waardoor de stier op hol slaat. 
 
 
Wat kan je doen? 
 
 Ga nooit naar een stierengevecht of ander feest met stieren en andere dieren, ook 

niet voor één keer. 
 Koop geen souvenirs die met het stierenvechten te maken hebben. Laat de winkelier 

weten waarom je dit niet doet.  
 Ga niet eten of drinken in horecagelegenheden waar het stierenvechten gepromoot 

wordt. Vertel de eigenaar waarom je dit niet doet.  
 Laat het ons weten als er reclame voor het stierenvechten wordt gemaakt in 

dagbladen, tijdschriften, reisgidsen en folders, zodat we een brief kunnen schrijven 
naar de betreffende organisatie. Schrijf zelf ook een brief of e-mail. Een 
voorbeeldbrief kan je bij ons aanvragen.  

 Vraag een gratis informatiepakket aan. Schrijf aan de hand daarvan een artikel voor 
een clubblad, personeelsblad of schoolkrant. je kan ook het standaardartikel 
gebruiken dat we meesturen.  

 Bezoek onze website www.cas-international.org voor nieuws en online protestacties.  
 Steun ons werk met een gift of word donateur. 
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