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NIEUWSBRIEF VAN DE Vereniging "Het Reewild" 

Beschermheer Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden 

De Vereniging "Het Reewild" stelt zich ten doel: 

. .. .. de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het reewild in Nederland; het behartigen van de belangen 
van reewildjagers in de uitoefening van het hiervoor omschrevene; een en ander in de ruimste zin des woords. Zij 
tracht dit doel te bereiken door: het bevorderen van een goed beheer van de reewildstand, onder andere door het ge
ven van voorlichting en adviezen, het verzorgen van publikaties gericht op de leden, alsmede op instanties die zich 
op enigerlei wijze bezig houden met of raakvlakken hebben met het reewild en/ of zijn biotoop. Het velenen van ser
vice aan leden, door hen informatie te verschaffen, met name in een uit te geven periodiek, door hun wensen en ver
langens jegens elkaar of jegens de hiervoor gemelde instantie over te brengen en zo mogelijk te vervullen en door 
het coördineren van meningen, zodat deze voor zo veel mogelijk als uniforme beleidslijn door de vereniging tot uit
ing worden gebracht. 
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Voorwoord Nieuwsbrief Vereniging Het Reewild 

Op de laatste jaarvergadering van de Vereniging van de Vereniging Het Reewild hebben wij 
helaas afscheid moeten nemen van onze zeer gewaardeerde voorzitter, jhr. M. de Savornin 
Lohman, die uit zijn functie terugtrad . Hij werd benoemd tot erelid der Vereningin en onze 
dank voor zijn nimmer aflatende inzet is oneindig groot. Het zal voor het nieuwe bestuur, en 
zeker voor Uw nieuwe voorzitter, bijzonder moeilij k zo niet onmogelijk zijn om zijn prestatie 
te benaderen. 

Op de eerste vergadering van het nieuwe landelij ke bestuur werd ik verkozen tot nieuwe voor
zitter, en in die hoedanigheid richt ik mij thans tot U. 
Alle reewildjagers zullen inmiddels op de hoogte zijn van de hoogstwaarschijnlijk door NMF 
vanaf volgend jaar in te voeren nieuwe loodjesregeling, zoals aangekondigd in de brief bij de 
nieuwe aanvraagformulieren. 

Deze nieuwe regeling, welke in zekere zin in de lijn ligt van de ook door de KNJV gestimuleer
de verschuiving naar WBE's, betekent voor het reewildbeheer in Nederland een volstrekt nieu
we fase. 

Nadat de oude regeling in de afgelopen decennia voor een zeer goede en sterke stand heeft ge
zorgd, zullen wij als reewildbeheerders en jagers deze kans moeten grijpen om ook in de toe
komst deze ontwikkeling voort te kunnen zetten. 

Uw bestuur is van mening dat dit kan, en dat er juist voor de Vereniging het Reewild en haar 
regio ' s een grote rol kan en moet zijn weggelegd binnen de WBE's met betrekking tot het ree
wildbeheer . 

Het bestuur zal daartoe in de komende maanden initiatieven ontwikkelen en U daarvan op de 
hoogte houden. Ook zal het overleg op ministrieel niveau worden voortgezet om uiteindelijk 
een optimale regeling te bereiken. 

Daarmee houdt verband de tijdens de jaarvergadering gepresenteerde reewildbeheersvisie van 
de Vereniging. Wij zijn van mening dat de Vereniging, om naar buiten toe eensgezind en sterk 
te kunnen opereren, naar het publiek, de overheid , de KNJV en de WBE's toe, een dergelijk 
gezamelijke visie nodig heeft , die door iedereen kan worden onderschreven en uitgedragen. 
Via de regio's zullen alle leden bij de definitieve formulering worden betrokken. Wij streven 
ernaar tot een definitieve afronding en vaststelling te komen bij de volgende jaarvergadering. 

Net zoals de jacht in zijn algemeenheid, treedt ook het reewildbeheer in de komende jaren in 
een beslissende fase . Kunnen wij de nieuwe ontwikkelingen en de accentverleggingen bijbenen 
en wellicht juist in ons voordeel gebruiken? 

Wij denken van wel en zijn er klaar voor. Wij hebben daarbij echter de steun, hulp en kritiek 
van onze leden nodig, en tevens nog véél meer leden. 

Namens het bestuur, de voorzitter. 



Jhr. M. De Savornin Lohman door algemene ledenvergade
ring benoemd tot erelid van de vereniging Het Reewild 

Tijdens de jaarvergadering van 1 juni j.l in Vorden werd de aftredende voorzitter, bij accla
matie, door de vergadering benoemd tot erelid van de vereniging Het Reewild. 

Het voorstel tot benoeming werd door de heer Meissner gedaan met de volledige steun van het 
Landelijk Bestuur, vanwege ondermeer de grote inspanningen die de heer De Savornin Loh
man zich getroost heeft gedurende 7 jaren als voorzitter, en eerder gedurende vele jaren als 
bestuurslid van de vereniniging Het Reewild. 

foto: Th. J. Litjens 



Discussie: Reewildbeheer in de toekomst 

* Een veranderende kritische maatschappij die de jacht niet zo natuurlijk vindt als de jagers 
dat vinden; 

* Nieuwe inzichten in reewildbeheer; 

* Een nieuw beleid bij de overheid met betrekking tot faunabeheer; 

Bovenstaande redenen hebben onder andere een discussie in de vereniging Het Reewild op 
gang gebracht die geresulteerd heeft in de onderstaande "REEWILDBEHEERVISIE". 

Dit discussiestuk is een dergelijk voorbereid stuk, waar veel tijd en moeite aan besteed is door 
het Landelijk Bestuur en de regio's . 
Het is op de Algemene Ledenvergadering van I juni j .1. ter beoordeling aan de aanwezige le
den voorgelegd en positief ontvangen. 

"I Juni '91 

Vorden" 

De Vereniging "Het Reewild" is een natuurbeschermingsorganisatie met een specifiek doel: 
het behoud van het reewild als element van de Nederlandse fauna. 
De bejaging van het reewild wordt daarbij gezien als een essentieel instrument bij het beheer 
van het reewild. 

De vereniging streeft dit doel onder meer na door: 
- het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar het reewild als zodanig en het beheer 

daarvan in het bijzonder; 

- het op geëigende wijze uitdragen van hedendaagse wildbiologische inzichten inzake het be
heer van reewildpopulaties alsmede het bevorderen van de feitelijke toepassing van deze in
zichten in de praktijk; 

- het in dat kader plegen van overleg met ambtelijke instanties, belangenorganisaties en per
sonen; 

- het verstrekken van relevante informatie en het geven van adviezen aan de leden van de 
vereniging en aan anderen bij het opstellen en/of herzien van reewildbeheerplannen; 

- het bevorderen van de oprichting van samenwerkingsverbanden tussen personen en instan
ties die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het daadwerkelijke beheer van reewildpopula
ties; 

- het bevorderen van alsmede het geven van uitvoering aan een wetenschappelijk verant
woorde inventarisatie zowel van reewildpopulaties als van de leefgebieden daarvan; 

- het in overleg treden met de ter zake verant~oordelijke instanties en personen daar waar 
het reewild in zijn levensomstandigheden hier te lande dan wel in zijn voortbestaan wordt 
bedreigd teneinde deze bedreigingen in te perken; 

- het samenwerken met andere organisaties en instellingen wanneer dit voor het doel van de 
vereniging bevordelijk is. 



Terugkijken op Vorden 1991 

5 gouden, 3 zilveren en 11 bronzen waarderingen voor het Reewild op Internationaal niveau, 
met als top de bok van Wil Huijgen met 146.65 punten is toch niet slecht. 
Bij de gouden bokken kwam er maar 1 uit Flevoland, de andere 4 kwamen van het oude land. 
De zilveren bokken kwamen alle 3 uit Flevoland. Bij de bronzen bokken scoorde Flevoland 
hoog, 7 keer brons uit Flevoland en 4 keer brons van het oude land. 
Om op dit gebied vergelijkingen te trekken met Vorden 1988 is niet helemaal mogelijk, omdat 
toen in de puntentoekenning niet op Internationaal niveau lag. 
Kijken we echter naar de punten aantallen van 1988 en toetsen die dan aan het Internationale 
niveau, dan komen we uit op 2 gouden, 13 zilveren en 35 bronzen waarderingen. 
Gaan we die dan weer vergelijken met, wat komt er van deze bokken uit Flevoland, dan ko
men we uit op 1 keer goud, 10 keer zilver en 20 keer een bronzen waardering. De andere 14 ge
waardeerde bokken kwamen van het oude land. 
Ondanks de maar twee gouden bokken in 1988, lag daar het punten aantal van de topbok veel 
hoger. 
18,45 punten voor de bok van de heer H. Tonckens uit Westerveld. Zich daarmee plaatsend in 
de hogere regionen van de Europese topgeweien. 
Vergelijkingen die op zich misschien niet zoveel zeggen, maar toch wel leuk zijn om naast el
kaar te leggen. 
Jammer, dat het aantal inzendingen naar de Nationale Beheertentoonstelling in Vorden wat 
aan de lage kant was en daardoor niet helemaal een afspiegeling is wat nu de topgeweien, en 
dus goed reewildbeheer, van het Reewild in Nederland zijn . 
Er is een aantal factoren, dat daar debet aan is . Het zou in het kader van dit stuk te ver gaan 
om deze factoren allemaal op te noemen. De a,angevoerde factoren zijn echter dusdanig steek
houdend, dat zij bij de volgende reewildbeheertentoonstelling over drie jaar in Vorden zeker 
de aandacht krijgen die zij verdienen. 
Wat het inzenden van de geweien naar Vorden betreft, zal daar de volgende keer meer struc
tuur in worden gebracht. Plannen hiervoor zijn in ontwikkeling evenals een plan voor de aan
wijzing van keurmeesters voor de regionale tentoonstellingen. 
Terugkijken op Vorden 1991 is constateren, dat er onder leiding van de heer Alexander Mör
zer Bruijns een tentoonstelling was neergezet, die alleszins de moeite van het aankijken waard 
was. 
Dat deze tentoonstelling mogelijk niet aan ieders verwachtingen heeft voldaan is spijtig, maar 
U kunt er verzekerd van zijn dat we alles in het werk zullen stellen om over drie jaar beter uit 
de bus te zullen komen. 

J . Schoonderbeek 

Regionale Reewildbeheertentoonstelling 
Regio Flevoland 5/6 april 1991 
leeftijdklasse: aantal : in 070: waarvan onjuist: 
1 jaar 
2 jaar 
3 jaar 
4 jaar 
5 jaar en ouder 
Totaal 
Aanbevolen Nat. Tentoonstelling: 34 

474 69,8070 
50 10 
45 18,6070 17 
31 13 
78 

678 11 ,6070 
Keurmeesters: G.W. BoeIe, G. Koenderink 

H. RuseIer 



Regio Overijssel 
leeftijdklasse: 
1 jaar 
2 jaar 
3 jaar 
4 jaar 
5 jaar en ouder 
Totaal 

Flevoland 9/ 10 maart 1991 
aantal : 

323 
96 
4 1 
11 
37 

508 

in !TJo: 
63,5% 

29,2% 

7,3% 

waarvan onjuist: 
10 
23 
12 
5 

Aanbevolen Nat. Tentoonstelling: 6 Keurmeesters : J. A. Binnerts, J. Schoonderbeek, 
J . Brinkman 

Regio Gelderse Achterhoek, 22, 23 en 24 maart 1991 
leeftijdklasse: aantal : 
I jaar 167 
2 jaar 63 
3 jaar 24 
4 jaar 14 
5 jaar en ouder 21 

in % : 
57,8% 

34,9% 

waarvan onjuist: 
3 
6 
7 
6 

Totaal 289 7,3% 
Aanbevolen Nat. Tentoonstelling: 3 Keurmeesters: H. Mekers, J. Schoonderbeek 

Regio Veluwe 11 april 1991 
leeftijdklasse: 
1 jaar 
2 jaar 
3 jaar 
4 jaar 
5 jaar en ouder 
Totaal 

aantal: 
132 
40 
33 
18 
48 

678 

J . Brinkman 

in % : waarvan onjuist : 
48 ,7% 

33 ,5% 

17,7% 

Aanbevolen Nat. Tentoonstelling: 3 Keurmeesters: H . Eikelboom, H. Ruseler 
H . Mekers 

Regio Utrecht Gooi- en Vechtstreek 19/20 april 1991 
leeftijdklasse: aantal: 
1 jaar 84 
2 jaar 59 
3 jaar 47 
4 jaar 21 
5 jaar en ouder 28 
Totaal 239 

in % : waarvan onjuist : 
35% 

6 
53 % 22 

10 

12% 
Aanbevolen Nat. Tentoonstelling: 4 Keurmeesters: H . Eikelboom, C.A.B. van 

Barneveld, J. Schoonderbeek 
Regio West- en Midden-Brabant 
leeftijdklasse: 
1 jaar 
2 jaar 
3 jaar 
4 jaar 
5 jaar en ouder 
Totaal 

23/24 maart 1991 
aantal: 

61 
17 
26 
11 
8 

123 

in %: 
49,6% 

44,9% 

6,5% 

waarvan onjuist: 
2 
3 
8 
3 

Aanbevolen Nat. Tentoonstelling: geen Keurmeesters: P.H. Schneider, Th. Castelein 
J.A. Diepenhorst 

. ~ 



Regio Oost-Brabant 12 april 1991 
leeftijdklasse: 
1 jaar 
2 jaar 
3 jaar 
4 jaar 
5 jaar en ouder 
Totaal 

aantal: 
121 
60 
43 
15 
21 

260 

in 0/0: waarvan onjuist : 
46,5% 

12 
45 ,4% 8 

7 
8% 

Aanbevolen Nat. Tentoonstelling: 7 Keurmeesters: Th.W.J . Castelein, W.J.H.M. 
van Stiphout, J. Schoonderbeek 

Regio Limburg 22 maart 1991 
leeftijdklasse: 
1 jaar 
2 jaar 
3 jaar 
4 jaar 
5 jaar en ouder 
Totaal 

aantal: 
160 
44 
30 
14 
21 

269 

in %: waarvan onjuist: 
59,4% 4 

13 
32,60/0 9 

5 
8% 

Aanbevolen Nat. Tentoonstelling: Geen Keurmeesters: P.M .H. Dorscheidt, W. van 
Loenen, A .A.M.A. Consten 

REGIO AKTIVITEITEN 

Regio Noord Nederland 
heeft op dit moment nog geen aktiviteiten te melden. 

Regio Overijssel en Flevoland 
22 en 23 februari 1992 Reewildbeheertentoonstelling za. 10.00 - 21.00 uur, zo. 10.00 - 17.00 
uur, in Café-Restaurant "De Haverkamp" , Stationsstraat 28, te Markelo . Tel.: 05476 - 1292. 

Regio Gelderse Achterhoek 
20 tlm 22 maart 1992 25e Reewildbeheertentoonstelling "Exelse Molen" te Exel. 

Regio Veluwe: 
Hebben op dit moment nog geen activiteiten te melden. Zodra dat wel het geval is ontvangt U 
hiervan schriftelijk mededeling . 

Regio Utrecht, Gooi en Vechtplassengebied 
In april organiseren wij een ledenvergadering, hierover worden de leden nog aangeschreven. 

Regio Zeeland 
In 1992 hoopt deze regio haar 3e lustrum en 15 jarig bestaan te vieren met o .m. een reewildbe
heertentoonstelling . Een juiste datum en plaats is nog niet bekend, u wordt hierover nog nader 
bericht. 

Verzoek: 
Het Zeeuws Biologisch Museum, gevestigd aan de Duinvlietweg 6, 4356 ND Oostkapelle, tel.: 
01188 - 2620, verzoekt reewildbeheerders en/of onderzoekers materiaal ter beschikking te 
stellen VOO! een te houden reewildnatuurhistorische expositie. 



Gedacht wordt aan onder meer keelhorzels en larven daarvan (te conserveren op 700/0 
alcohol), materiaal van doodgemaaide kalfjes, zoals lopers en foto's en zo mogelijk foto's van 
reeën als verkeersslachtoffer. 
Als vergelijkingsmateriaal wordt ook nog een hoef (of poot) van een edelhert gevraagd. 
Met dank voor uw eventuele medewerking. 

Regio Limburg 
In de week van 23 tlm 27 september a.s. vinden de besprekingen plaats in alle leefgebieden 
met alle vergunning houders. 

Vereniging Reewildkring Oost-Brabant: 
27 september 1991 Lezing ov~r wapens en balistiek, in de zaal Prinsenhof, Dorpsstraat te Best, 
door Th. Peeters, aanvang 20.00 uur 
4 januari 1992 Schietdag 9.00 - 13.00 uur op de schietbaan, Volkelseweg te Uden. 
19 maart 1992 20.00 uur ledenvergadering in de zaal Prinsenhof, Dorpsstraat te Best. 
JO april 1992 Reewildbeheertentoonstelling in de zaal Prinsenhof, Dorpsstraat te Best. 
19.00 - 23.00 uur. 

Regio West- en Midden Brabant 
Het ligt in de bedoeling om dit jaar nog twee activiteiten te organiseren, zijnde de jaarlijkse le
denvergadering met aansluitend een reewildfilm en een lezing van Ir J . Poutsma 

- Reewildbeheer nieuwe stijl -
Van beide ontvangt u t.Z.t. een schriftelijke uitnodiging. 

Mededelingen: 
Wij maken de leden van de vereniging " Het Reewild" erop attent, speciaal hen die géén lid 
zijn van de KNJV, dat nummer 16 van 27 augustus j.l. een speciaal grofwildnummer is. 
Zij die daar interesse in hebben kunnen dit gratis verkrijgen bij de Koninklijke Nederlandse 
Jagers Vereniging, Amsterdamseweg 16, gebouw de "Eemhorst", Amersfoort. Tel.: 033 -
619841 Fax 033 - 651355(vragen naar de heer Van Ingen.) 

WU5 uns originul! 
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