
EER VOSSEN IN 
ZU II )-FR I ES LAND 
'Het aantal vossen neemt de laatste ja
ren toe' , hoor ik niet alleen van jagers. 
Niemand kan evenwel vaststellen hoe
veel vossen in een bepaald gebied 
leven. 
Wel is te achterhalen hoeveel vossen er 
in een bepaald jaar zijn bemachtigd. 
En wanneer er meer vossen 'binnen' 
komen is er meestal sprake van een 
toename. 
Om er achter te komen hoeveel vossen 
in zuid-Friesland worden bemachtigd 
heeft de K .N.J.V. afdeling Beelster
zwaag in samenwerking met de afde
ling Heerenveen het aantal gedode vos
sen geregistreerd over de j aren '85, '86 
en 1987 (lot I maart). 

Toegepaste methode 

Tijdens de ledenvergadering van beide 
afdelingen kon men de in die jaren be
mach tigde vossen op een grote kaart no
teren. 
Er is de leden op gewezen om in onder
ling overleg te werk te gaan. Dubbele no
teringen dienden voorkomen te worden. 
Van elke bemachtigde vos werd een glas
kopspeld op de kaart aangebracht op de 
plaats waar de vos 'binnen ' kwam. Zowel 
welpen als volwassen vossen zijn geregi
streerd. Het ging om zowel geschoten, 
gevangen exemplaren als om verkeers
slachtoffers. Voor het jaar 1985 werden 
groene glaskopspelden gebruikt: voor '86 
rood en voor 1987 zwart . Bovendien is 
bij de aanvraagformulieren van de jacht
akte '87 in Ooststellingwerf een schrijven 
bijgevoegd waarop niet-K.N.1. V. leden 
nog niet gemelde bemachtigde vossen 
konden opgeven. Ook hierop kwam res
pons. Vervolgens hebben we de op de 
grote kaart gemelde bemachtigde vossen 
op kaartjes overgebracht volgens het 
SOVON systeem. (Kwadraadnet 5X5 
km). 
We hebben nu een duidelijk overzicht 
verkregen (schatt ing 95 %) van het aantal 
gedode vossen in zuid-Friesland. In 1986 
zijn ook de gegevens binnen gekomen 
van bemachtigde vossen in het Kuin
derbos. 
Op het registratiekaart je '86 is vast te 
stellen dat ten noorden van de Weerrib
ben in noord-west Overijssel veel vossen 
zij n geschoten. 
Tot het jaar 1986 mocht in het natuurge
bied ' De Rott ige Meenthe' Gemeente 
Weststellingwerf onder Nijetrijnc de vos 
niet worden bejaagd. Omdat Reintje daar 

explosief toenam heeft de terreinbeheer
der (S. B.B.) besloten de vos in dat jaar 
('86) we l te bejagen. 
De afdelingen Beetsterzwaag en Heeren
veen hebben besloten met het onderzoek 
door te gaan. Jagers willen hieraan graag 
hun medewerking verlenen. Het zou 
mijns inziens nuttig zijn wanneer ook an
dere afdelingen met dit werk gaan 
starten. 
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Niet alleen wordt bekend hoeveel vossen 
er worden bemachtigd , maar het zou inte
ressant zijn om te weten of er migratie 
plaats vindt; waar komen de vossen van
daan en zitten er schommelingen in de 
afschotcijfers. Helaas is daar tot op heden 
nog maar weinig van bekend. 

Namens de afdeling Heerenveen 
J . Mulder 

Namens de afdeling Beetsterzwaag 
W. H . Scheenstra 

N. B. Ook de Drenthen hebben intussen 
laten weten dat ze het Frie5e voorbeeld 
zullen volgen. Red . 
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Jac An/onissen , de man ach/er 
de Game Fair Markeerproeven: 

'GAME F AIR-WINNAAR 
EEN ECHTE TOPPER 
'De hond die na de twee Game Fai r-dagen als 
winnaar naar voren komt mag terecht als een ech* 
tc topper beschouwd worden.' 
Jac Anton issen uil Breda bezigde deze woorden 
tocn hij. inmiddels met een globaal idee over hoc 
de proeven er uit zu llen gaan zien, hel Game 
Fair-terrei n in Exel kortgeleden inspecteerde. 
'Hel terrei n hier is uilennate gesch ikt om er 7.eer 
praklijkgerichtc markcerprocven uil te zetten. ' 
Nu alweer enige maanden is Antonissen. samen 
mCI een toegcwijd team van honden- èn Game 
Fair-liefhebbers. bezig met de voorbereidingen 
van de markeerprocve n op de zesde Nederlandse 
Game Fa ir. die van 15 lot en met 17 mei in het 
buurtschap Exe! bij Lochem gehouden zal 
worden . 
Volgens Jac Antonissen zijn de proeven dit jaar 
extra interessant gemaakt. ' Oe markeerproeven 
zille n weer vol verrassingen. zodat iedere hon* 
denliefhebbcr. jager of aankomend jager en na 
tuurlijk ook de vele dee lnemers aan de KNJ\o 
hondenprOève n cr een leuke. interessante en leer
zame dag aan zu llen beleven. De keunneeSlers 
zijn allemaal ervaren jagers. die altijd bereid zijn 
tekst en uitleg IC geven bij de verschillcnde on
derdelen van de markcerprocve n. Je hoef! na
tuurlijk niemand meer te vertellen hoc belangrijk 
markeren is voor hond èn jager. Immers. alleen 
als de hond over uitstekende markeereigenschap
pen beschikt. komt hel wild binnen.' 

De opzeI van de markeerprocven (iedere proef 
bestaat uil vijf onderdelen) staat garant voor een 
uÎtstekende sfeer. Het leerzame <lspect speelt zc
ker mee voor mensen die graag iets van de erva
rine van anderen willen overnemen. 
De ~ sportieve rival iteit d ie er altijd is tussen de 
retrievers en de staande honden zal cr dit jaar ook 
weer zij n. 'Waren het voorheen de Slaande hon
den d ie mei de hoogste eer gi ngen strijk.en, dit 
jaar houden wc cr toch rekening mee dal de re* 
trievers zeer geduchte tegenstanders zullen zijn.' 
weel Jac Antonissen al te vertellen. 

' Iedereen zal aan zijn trekken komen. zowel de 
wedslrijdmensen als de jag.ers. Wie collectief in
schrijft , bijvoorbeeld jachthondenclubs. kan pro· 
fite ren van een aantrekkelijke kort ing op hel in
schrijfgeld. En ook aan de jeugd hebben wc ge
dacht. Speciaal voor de jeugdige voorjagers wor
den er 'jcugd*markecrproeven' gehouden. Met 
veel tekst en uit leg en onde r goede begeleiding.' 
legt Antonisse n lenslolle uil. 

Voor de winnaar!> van de Game Fair-markeer
proeven zij n er aantrekkel ijke prijzen te winnen. 
Inschrijven voor de markeerproeven kan tijdens 
de Game Fair*dagen. maar om onnodig wachten 
Ier plaatS\! IC voorkomen wordt belangstellenden 
geadviseerd zich telefon isch in Ie schrijven. Dal 
kan dagelijks van 17.00 lot 22.00 uur bij hel 
wedslrijdsccrctariaal. mevrouw Jansen, te lefoon 
08357-304. 
Het inschrijfgeld dient ook vooraf te worden be
taald op rekeningnummer I1 63 1770 1 t.n.v. 
mevrouw Jansen, Koksallee 3. 7078 AB Meche
len, onder venneldi ng van 'Game Fai r Markecr~ 
proef 1987' en de naam van de inschrijver. 
Het inschrijfgeld bedraagt voor iedere markeer
proef (bestaande uil vijf onderdelen) f 35 ,-. 
Voor groepen (minimaal 3 dec lnemt!rs) f 25.
(per deelnemer per markeerprocO. Voor jeugd
deel nemers tot en mei 13 jaar f 7,50. De jeugdi
ge voorjager!> lopen overigens markeerprocven 
die beslaan uit drie onderdelen. 

Wim Smit 




