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Grote foto: het silhouet van de jager wordt
‘opgebroken’ dankzij Optifade pixelcamo.
Boven: geheel en al bedekt, ook handen, het
gezicht in dit geval met muskietengaas.
Onder: camo-addict Vissering.

Het zal een jaar of twintig geleden zijn dat ik rondliep op de Shot Show in Las Vegas en mij verbaasde over het
enorme aanbod aan kleding en accessoires voor de jacht in camouflagestoffen. Jagend Nederland was destijds nog
gehuld in waxjassen, -broeken en -hoedjes in de kleur donkergroen, camo zag je niet in ons land. Maar op de
grootste jachtbeurs van de VS was alles camouflage wat de klok sloeg, kennelijk was de Amerikaanse jagerij massaal
aan het overschakelen op deze uitmonstering.
k besloot twee dingen: 1. zelf camo uitproberen in het
jachtveld en 2. de Nederlandse jachtwereld kennis te laten
maken met camo. Ik importeerde een zending overtrekvesten,
broeken, gezichtsmaskers, handschoenen en schermmateriaal
in de ‘kleur’ mossy oak. Volledig bedekt met camo, op mijn
brilglazen na, nam ik plaats in een zelfgemaakt camo hutje en
schoot vanaf het eerste moment meer en makkelijker eenden
en duiven dan ooit tevoren. Ze zagen me minder snel of
helemaal niet, kwamen dichterbij en boden meer kansen op
goed aanspreken en schieten. Ik was verkocht en ben sindsdien
camo-addict.
Met een monstercollectie ging ik langs de jachtwinkeliers.
Daar kreeg ik, op een enkele uitzondering na, nul op het
rekest. De reacties varieerden van: ‘Wat lopen die Amerikanen
weer te overdrijven, nee hoor, voor camouflage hebben wij
geen klanten’ tot ‘je denkt toch zeker niet dat jagers hier als
een soort Rambo door het veld gaan lopen’. En ik kon het pand
weer verlaten met een leeg orderboek. Camouflagekleding
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voor de jacht was te militaristisch, dat zagen we niet zitten, hier.
Omslag
Inmiddels is er een omslag gaande. Camo werkt, het kwartje
valt; jagers, vogelaars en natuurfotografen gaan tot de aanschaf
over. Camo werkt zo goed dat je het niet alleen maar als
kleding, maar ook als jachtgereedschap kunt beschouwen,
zoals een geweer, verrekijker of munitie. Zoals iedereen weet
is wild weerbaar, wil je het als jager aan de veren of haren
komen zul je het moeten besluipen en bekruipen, er achteraan
rennen of het moeten verrassen in een ‘hinderlaag’.
Camouflagemateriaal is het ideale hinderlaaggereedschap.
‘Door camo te gebruiken val je weg tegen de achtergrond’,
licht Edwin Prins de werking toe. ‘Vroeger droeg je een
eenkleurige jas. Voor het wild was dat een donkere vlek. Als je
je daarin bewoog, viel dat meteen op. Met camo lost je
silhouet als het ware op in de omgeving. Daardoor ben je voor
het wild zo goed als onzichtbaar.
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Tekst: Jaap Vissering
Foto’s: Swedteam, Hillman, Härkila

Gehuld in camouflage kun je zelfs
rustige bewegingen uitvoeren zonder dat
het wild jou opmerkt’.
Met zijn bedrijf the Loose Moose
company brengt Prins een breed scala
aan camouflagekleding en -schuilhutjes
op de markt in de Benelux. Welke
uitvoering hij ook aan de man brengt, hij
benadrukt dat een camo-outfit niet
compleet is zonder gezichtsmasker en
handschoenen. ‘Die witte wangen en
handen verraden je. Het lijkt wel of ze
weerkaatsen.’ In de zon blikkerende
geweerlopen vormen het volgende
aandachtspunt. In de handel zijn camo
‘kousen’ die je over een geweer heen
kunt trekken. Echter steeds meer
fabrikanten gaan er toe over om vooral
hun waterwild- en duivengeweren
geheel in een camodessin te fabriceren.
Edwin Prins: ‘Als je buurman 30 duiven
schiet, en jij schiet er 3 of 4, dan is het
niet alleen omdat je buurman zo goed
kan schieten, maar ook omdat hij zich
goed verstopt. Het gebruik van camo is
geen garantie dat je meer duiven schiet,
maar je krijgt wel veel meer kansen.
Als je alles goed bedekt kun je zelfs
midden op een stoppelveld gaan zitten
en de ganzen dichtbij verwachten.
Probeer het maar uit.’

Stoeltjes, rugzakken, geweren, patroongordels:
talloze jachtaccessoires zijn in camouflageprint
verkrijgbaar

Een complete camo-outfit
in de ‘kleur’ big game

Er zijn momenteel talloze uitvoeringen
en dessins camouflage voor de jacht in
de handel:
Als je deze handschoenen aan hebt, zie je geen
handen meer maar een paar bosjes bladeren

Een camo-outfit is niet
compleet zonder
gezichtsmasker en
handschoenen

 Camo voor iedere achtergrond
Riet, moeras, herfstbos, toendra, van
deze en nog veel meer terreinkenmerken
zijn camouflagepatronen ontworpen
waarin kleding, rugzakken, schoenen,
hoeden, petten, geweerhoezen en hutjes
worden uitgevoerd. Een naam op dit
gebied is de Amerikaanse firma Realtree,
die dessins ontwerpt en de rechten
daarvan verkoopt aan kledingfabrikanten. De ‘kleur’ Max-4 HD komt dicht in
de buurt van riet en stoppel en is zeer
geschikt voor de eenden-, ganzen- en

Makkelijk opzetbare en verplaatsbare schuilhutjes in
camouflagemateriaal zijn inmiddels volop in de handel

In 3D (driedimensionaal) zie je er uit als een bladerdak
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duivenjacht. Maar ga je op reewild of
ander grofwild, dan past een ‘bosdessin’,
waarvan verschillende uitvoeringen
verkrijgbaar zijn, beter.
 3D camouflage
Vooral populair bij Amerikaanse
boogjagers, maar nu ook wijder verspreid is het type camo driedimensionaal, 3D. Als je dit aan hebt, lijkt het
alsof je in een bladerdak bent gehuld.
De kleding is bedekt met ‘losse’ bladeren die bewegen in de wind. De
menselijke vorm verdwijnt geheel.
Edwin Prins: ‘Je kunt je op 2, 3 meter
verstoppen zonder dat iemand je ziet.
Het is fantastisch.’ Er zijn 3D poncho’s
met gezichtsmasker die tot aan de grond
reiken. Mocht het boerkaverbod er
komen, dan kun je je beter niet in zo’n
outfit op straat vertonen.
 Signaal camo
In Duitsland en ook in andere landen is
het verplicht om tijdens de jacht kleding
te dragen met elementen van signaalkleuren er op aangebracht, oranje of
geel. Dit uit het oogpunt van veiligheid.
Gezien worden is het devies. Ook in ons
land zie je op drijfjachten steeds vaker
signaalkleuren opduiken. Dit is op
vrijwillige basis, het is hier nog niet
verplicht. Veel jagers die naar Duitsland
trekken kopen onderweg bij de benzinepomp een oranje wegwerkersvestje en
trekken dit aan over hun jachtkleding.
Dat is een verre van goede oplossing.
Dit soort vestjes zijn sterk reflecterend en
weerkaatsen het licht, zodat naderend
wild je ook gewoon ziet staan.
Beter zijn de bij jachtzaken verkrijgbare
hesjes in de kleur oranje met een
camouflageprint er overheen.

Door de band van deze hoed om te klappen tover
je een rode signaalkleur tevoorschijn

Camo en signaalfunctie in één, waarbij de
camoprint over de gele kleur heen loopt

Onder het motto ‘dieren zijn kleurendblind’ valt
deze jas ook onder het begrip camouflage, want
voorzien van het ‘opbrekend effect’ van de print
met takken, twijgen en bladeren

Niet reflecterend, maar wel goed
zichtbaar oranje, uitgevoerd met een
patroon van takken en bladeren.
‘Wild is kleurenblind en ziet de oranje
kleur niet’, aldus Edwin Prins, ‘en
dankzij de camoprint val je toch weg
tegen de achtergrond.’ Nieuw is de trend
om jassen, broeken en hoofddeksel uit te
voeren in deels ‘normaal’ camouflage
en deels signaalcamouflage.
De signaalfunctie is gegarandeerd, de
camofunctie is niet onderbroken.

 Optifade pixelcamo
Een nieuw fenomeen is Optifade
camouflage. Kijk naar het journaal
en zie de Amerikaanse soldaten in
Afghanistan hun weinig dankbare taak
uitvoeren. Ze zijn allemaal gehuld in
Optifade. Optifade camouflagestof is
opgebouwd uit pixels of beeldpunten,
zoals het beeld dat we op tv of het
computerscherm zien dat ook is.
Op enige afstand gaan de beeldpunten
vervagen, waardoor de symmetrie van
het lichaam en de vorm verdwijnen
tegen de achtergrond. Het silhouet van
de jager wordt ‘opgebroken’, zijn
menselijke gestalte valt weg, hij verdwijnt in het landschap. De eerste
resultaten geven aan dat Optifade
‘verbluffend goed’ werkt.
Vervagingseffect
Camo te kust en te keur, dus. Maar
moeten we nou voor elke soort jacht
en elk soort terrein een passende
camouflage outfit aanschaffen? Jacob
Konter van Jachthuis Leimuiden tempert
de hoogspanning. ‘Je kunt je gaan
specialiseren, het is allemaal te koop,
maar het belangrijkste is dat je het
vervagingeffect bereikt’, stelt hij. ‘Dat is
belangrijker dan de keuze van het
camopatroon. Dus altijd niet alleen jas,
broek en pet, maar ook gezichtsmasker
en handschoenen. En de brildrager met
zijn reflecterende glazen duikt even weg
onder de klep van de pet totdat het wild
dichtbij genoeg genaderd is.’

Dit artikel kwam tot stand m.m.v. Edwin
Prins (The Loose Moose Company) en
Jacob Konter (Jachthuis Leimuiden).
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