
Heeft u ook een vraag 
over de jach tpraktijk? Stuur uw vraag naar redactie@jagersvereniging.nl onder vermelding van ‘Vraag het de expert’. 

Een team van experts op gebied van wildhygiëne, wildbiologie, ballistiek, juridische zaken en klein- 
en grofwildjacht beantwoordt uw vragen.

Vraag het de

EXPERT
 

 
 
 

Iedere reebok heeft in een 
geschikte leefomgeving de 
aanleg om een sterke 
zesender te worden. Waarbij 
de ‘sterkte’ natuurlijk wordt 
beoordeeld door menselijke 
normen, hierbij zijn er 
regionale verschillen van 
trofeeën en gewicht. Het 
leefmilieu heeft meer 
invloed op de geweivorming 
van een reebok dan zijn 
genen. Een knopbok die 

geen beschikking heeft over een optimaal 
leefgebied kan over ‘betere’ erfelijke 
eigenschappen beschikken dan een sterke 
zesender. 
Wanneer een knopbok in goede conditie 
verkeert, kan hij in het daaropvolgende jaar een 
sterk gewei hebben. Dit kan alleen als zijn 
leefgebied aan de juiste voorwaarden voldoet. 
Optimale leefgebieden voor reeën worden 

Wilt u meer weten over een facet van de jachtpraktijk?  
In deze rubriek kunt u terecht met al uw vragen, van 
jacht veldafmeting tot bejaging van specifieke wildsoorten.  
Deze keer een vraag over ecologie.

ANTWOORD

Kan een knopbok als hij ouder wordt 
een sterke zesender worden? VRAAG

gekenmerkt door een variatie aan voedsel, rust en 
weinig sociale stress. Hoge dichtheden kunnen voor 
sociale stress zorgen, dit werkt negatief op de 
geweivorming van een bok. Daarnaast kunnen 
parasieten of andere ziekten negatief uitpakken bij 
de vorming van het gewei. Mocht de knopbok het 
daaropvolgende jaar een lichaamsgewicht van 10 
kilogram of minder hebben, dan zal het nooit een 
sterke bok worden en is het bijna onmogelijk voor de 
bok om een sterk gewei op te zetten.
Bij een reeënbestand dat is aangepast aan de 
natuurlijke draagkracht zijn knopbokken vaak een 
hoge uitzondering. Hierbij is het verstandig om eerst 
de zieke en sterk geparasiteerde dieren weg te nemen 
uit het bestand. Mochten knopbokken in het veld 
regelmatig voorkomen en zijn smalreeën een uitzon-
dering, dan is het verstandig om eerst de knopbokken 
weg te nemen tot de geslachtverhouding weer in 
evenwicht is.    

Wim Knol is ecoloog bij de Jagersvereniging
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