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zenden aan het secr, Hercngracht 141. lOlS Bil Amsterdam .
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-T.M. KolleHoe graag zou ik dit voorwoord ,oor ons tijdschrift
nu eens uitsluitend vullen
met positieve berichten.
Maar de werkelijkheid
dwingt mij vooralsnog tot
serieuze beschouwingen. Wij
bevinden ons immers op dit
moment in de eindfase omtrent de NQ1a Jacht- en
Wildbeheer en het behoud
van de merkenregeling. De
Nota wordt op 16 oktober
in de Tweede Kamer behandeld en de grote vraag is
natuurlijk of de door ons
naar voren gebrachte bezwaren ingang zullen vinden bij
de kamerleden. Er wordt
aan alle kanten hard gewerkt , maar de tegenstanders van verantwoord
wildbchccr hebben een
groot publiciteitsoffensief
ontketend, dat niet ongemerkt aan de Kamer voorbij
zal gaan . Dit offensief wordt
gedeeltelijk, ook met betrekking tot de grofwildjacht ,
gevoerd op basis van onjuiste, achterhaalde en
misleidende argumenten. En
dat is zeer bclreurenswaardig.
Nog zorgelijker voor onze
vereniging, en natuurlijk het
reewild en overige grofwild,
zijn de laatste ontwikkelingen omtrent de merkenrege!ing. Ondanks het
(hernieuwde) advies van de
Jachtraad, en di\'erse vragen
van Kamerleden houdt

Van de voorzitter
.

foto.' Joke Hel/driks

Staatssecretaris Gabor voet
bij stuk, op basis van gedeeltelijk werkelijk onbegrijpelijke argumenten. Zo stelt
hij onder meer dat de regeling in de laatste 40 jaar zo
voortreffelijk heeft gefunctioneerd dat zij thans kan
worden beëindigd!? Er
wordt voor en achter de
schennen wederom hard gewerkt om het tij te keren.
Zojuist ontving ik echter de
brief van Gabor aan de
Jachtraad, in antwoord op
het advies, en deze stemt
niet vrolijker. Het zou werkelijk bijzonder betreurenswaardig zijn als al het werk
van de besturen van deze
Vereniging voor behoud van
deze regeling, waarbij ik in
het bijzonder mijn voorganger Jhr M. de Savornin I.ohlllan wil noemen, voor niets

zou zijn geweest.
Wij zullen het zeer binnenkort weten.
Op korte tennijn moet 11 de
nieuwe aanvragen indienen
voor het reewildafschot.
Neemt u deze gelegenheid
nog eens te baal om de
Reewildbeheerplannen, zo
essentieel voor verantwoord
beheer, te verbeteren en aan
te vullen. U kunt daarbij gebruik maken van de nieuwe
service van de Vereniging,
hel RBP op diskene. Zowel
de toekomst van ons reewild als van de Vereniging
staal of valt in de toekomst
meI de kwaliteit van het beheer, en dus deze plannen.
Laten we daarom zien dat
wij dit meer dan serieus
nemen.
3

Jachttijden en regulatie
-R.H.M. Peltzer-H.W.P.G.

Berger-

In Capreolus Ie jaargang
m.l , 1993 wordt door de
heer Kolle de doelmatigheid
van onze jachttijden aan de

orde gesteld.

Predatoren
Wanneer wordt uitgegaan
van de wij7.e van regulatie

door predatoren, is de
oplossing eigenlijk heel eenvoudig. Immers, wc trachten
loch, op een zo natuurlijk
mogelijke manier, afgekeken
van prcdaloren , hel recwiId
tc reguleren. En dat 7,()U dan
betekenen dat het reewild
hel hele jaar door bejaagd
zou moeten (mogen) worden. Door de mens is de
jachtperiode op kunstmatige

manier ingedeeld, waarbij
rekening wordt gehouden
lIlel de ka]\'cren , zelperiode
en zooglijd, de bronst en
wellicht stiekem ook met de
trofee. Predatoren houden

echter géén rekening met
een sociologisch of biolo-

_

gisch beste tijd, of er kalveren gezoogd worden, of een
bok nog aan het opzetten is,
en zeker niet met de wensen van jagers, Ze moeten
gewoon te vreten hebben.
En of hel jagen door preda4

toren nu 71) selectief is, is
ook nog maar de \'raag.
Ook hier zal opportunisme
een belangrijke rol spelen,
Kortom , we hebben ons zelf
beperkingen opgelegd, alleen
waarom?
Omdat dat wel moest , omdat de individuele jager zich
zelf geen beperkingen op
kon leggen? Omdat anders
de totale recënstand zou
worden weggeschoten? Om dat dat voor het ree beter
was? Laten wc van dat laatste uitgaan. Maar, uit het
verhaal van de heer Kolle
blijkt duidelijk dal de huidi-

riode geen geiten meer te
schieten , namelijk in verband met het zich ontwikkelende embryo, Predatoren
trekken zich daar weinig
van aan , en willen wij als
predator fungeren dan zullen
wij daar verstandelijk heel
nuchter mee om moeten
gaan, maar gevoelsmatig zal
dit voor veel reewildjagers
toch een grote barrière blijven . Vandaar dat de jachttijd
voor geiten al eerder geopend dient te worden. bijvoorbeeld per 1 of 15
september, en gesloten dient
te worden na 31 januari.

Ceilelljaebt
ope" op
15 september?

Afschotperiode reebokken verlengen tot 15
oktober
De opening van de bokkenjacht op I april betekent dat
deze al open gaal wanneer
de reeën nog in sprongvorming kunnen voorkomen.
Territoria zijn dan nog niet
bezet en zeker wanneer in
het begin van deze maand
oudere bokken worden- geschoten kan dat een sterke
onrust veroorzaken onder de
overige bokken bij hel bepalen van de territoria. De
jonge dieren die anders het
veld moeten ruimen kri jgen
dan meer mogelijkheden,
met veel onrust tot gevolg.

ge regeling niet altijd in het
belang van hel fee functioneert. Met die constatering
kan volledig worden ingestemd. Het bovenstaande
predatorenycrhaal illustreert
dat een andere indeling mogelijk moel zijn , wellicht
niet zo rigoureus, maar wel
haalbaar. Enkele opmerkingen. In het verhaal van de
heer Kolle wordt het argument gemist dat dOOf reewildjagers nog al eens wordt
gehanteerd om in de tweede
helft van de geitenafschotpe-

Deze bezwaren gelden in
mindere mate voor de Imidige opening per I mei. Desondanks is een langere
afschotperiode dan momenteel nodig, bijvoorbeeld door
deze met één maand te verlengen tot 15 oktober.

Bruikbaarheid
van telli ngen

Een andere reactie heeft betrekking op het artikel van
de heer Ploos van Amstel
(Ie jaargang nr.2, 1993). Het
is zeker interessant om cijfers te hebben waannee iets
over de popu Jatiedynamica
van het reewild valt tc zeggen. Zijn artikel in het Zeitschri ft für Jagdwissenschaft
(nr. 38, p. 202·211 , 1992) is
dan ook zeer lezenswaardig.
Echter, in een artikel In Het
Reewild uit 1988 (Se jaargang, mA, p. 3-10) is al ingegaan op de nauwkeurigheid en daannee de bruikbaarheid van de traditionele
reewildtellingen zoals deze
ook in het RAC 15 zijn ingevoerd. Uit eigen ervaring en
uit de literatuur blijkt weer
dat de stand aan de hand
van dit soort tellingen vaak
aanzienlijk onderschat wordt
en dat de werkelijke stand
100 % tot 300 % hoger kan
liggen.
Ook Hespeler waarschuwde
daarvoor tijdens zijn boeiende Ie'Ling op de laatste Algemene Ledenvergadering, Ook
in de boswachterij Austerlitz
en omringende gebieden zijn
reewildteUingen gehouden
J

op de traditionele manier,
en daar bleken grote verschillen te bestaan tussen de
uitkomsten van die tellingen
en de resultaten van zeer intensieve inventarisaties (de
Nederlandse Jager, 91e jaargang, nr.23 , p. 524-526,
1986). En die verschillen
kwamen ook in andere gebieden naar voren. Er zijn,
naast bijvoorbeeld de weersomstandigheden , zeer veel
factoren die de tel resultaten
beïnvloeden , zelfs bij tellingen binnen een 7.ecr kort
tijdsbestek.
Enige bekendheid met het
gebied van RAC 15 kan ons
niet ontzegd worden en
daarom zijn er twijfels over
de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de daar verza/ 010: joke !lel/drib

melde telgegevens. Het is bijna niet aan te nemen dat
daar gedurende drie telmomenten 100% nauwkeurig
de stand is geteld of dat aan
te geven valt hoeveel %
dan wel is geteld. Mag men
dan, uitgaande van die cijfers, berekeningen maken
(die overigens op zicht correct zijn uitgevoerd) over het
"verdwijnen" of "aanvul ·
len" van reeën en mag men
daar uiteindelijk een afschotplan op funderen?
Afschotci jfers
In Het Reewild (2e jaargang,

m.4 , p. 5-9, 1985 en 3e
jaargang, mA , p. 8-11 , 1986)
werd al eerder aangegeven
dat er iets mis is met het
afschot in Nederland en met

f010 : A. Visser

name door de discrepantie
tussen aangcvlltagd, toegewezen en gerealiseerd afschot. En in een ander
nummer van Het Reewild
(Se jaargang, nr.1, p. 5-6,
1988) werd gesteld dat bij
een stand van ca. 25.000
stuks, eçn regulatie van
100 % van het afschot ons
reewild snel zou doen verdwijnen! Er is toen geen
commentaar op gekomen,
maar duidelijk is dat de
heer Ploos van Amstel tot
de-telfde conclusie komt. Verondersteld werd toen ook
dat het indienen van afschotaanvlltgen méér lijkt te
berusten op nattevingerwerk
of het kopiëren van de aanvlltgen van het vorige jaar,
dan dat hel berust op een
werkelijk inzicht in de stand.
6

Hopelijk is met die uitspraak
de reewildjager onrecht aangedaan , al bestaat de indruk
dat recente afschotcijfers die
veronderstelling alleen maar
nog meer onderbouwen.
Wellicht dat de oprichting
van WBE's een verandering
te zien zullen geven. Voor
de WBE's ligt hier een grote
velltntwoordelijkheid. Hopelijk dat hel uitgangspunt van
de heer Kolle, namelijk dat
de plannen en bestandsinventarisaties zorgvuldig en
degelijk zijn, bij de WBE 's
een goede invulling zal
krijgen.

de al jaren gehanteerde cijfers over de Nederlandse
stand van 25.000 stuks reewild. De heer Poutsma
schalie de stand eens gekscherend , tijdens een reewildbijeenkomst in Drenthe.
tussen de 0 en 60.000
stuks. In Het Reewild (4e
jaargang, nr.4 , p. 9-11, 1987
en Se jaargang, nr. 1, p.
5-6, 1988) is hier ook al
eens op ingegaan. En dat
verhaal is nog steeds actueel. Conclusie was toen
dat een stand van 30.000
stuks niet onwaarschijnlijk
is, en dal een hogere stand
ook goed Ie verdedigen is.
Hierbij werd als uitgangs·
punt genomen dat het afschot gelijk is aan de
aanwas. Uitgaande van een
aanwas van 30 % (dus ook
toewijzing van 30 % ), 11.338
stuks tocwijzing in 1984 en
11.774 stuks in 1985 en rea·
lisatie van 100 %, zou dat
een stand betekenen van
37.793 stuks in 1984 en
39.246 stuks in 1985. En
dat is loch even iets meer
dan 25.000 stuks. Die 30 %
komt overigens bijna overeen met de 32 % die door
de heer Ploos van Amstel
wordt aangegeven als realistisch.

Hoeveel reeën?

Hoeveel verkeersslachtoffers en valwild zijn er
jaarlijks onder reeën

Uitgaande van de twijfels
over de bruikbaarheid van
de traditionele tellingen , kan
ook getwijfeld worden aan

Ook is al eens eerder geschreven dat er méér gegevens nodig zijn zoals cijfers
van verkeersslachtoffers en

[
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valw ild, omdat deze cijfers
voor het bepalen van het afschot van essentieel belang
zijn. De indruk dat er te
weinig rekening Illee wordt
gehouden. Door de heer
Ploos van AlllStel wordt het
belang van die cijfers nog
eens nadrukkelijk onderstreept. Er wu eçhter
ook Illeer aandacht moeten
worden geschonken aan een
\'ergelijking van de afschotcijfers tussen de provin-

cies/regio's, aan het afschot
van kalveren in relatie tot
de aanwas, de verhouding
tussen aanwijzing en afschot, ma.1.T ook de verhouding tussen aanvraag,
aanwijzing en afschot en
het relateren \'an afschotcijfers aan beslandsaantallen
en aanwas.
Afschot is en blijft noodzakelijk. Maar, zoals ook de
heer Ploos vall Amstel aan-

geeft, een afscholplan Opstellen betekent rekening
houden met diverse factoren
en lJ) niet, dan kan een afschotplan ook averechts
werken. Een kritische bestudering van al hel beschikbare cijfennateriaal van
tellingen is daarom op zijn
plaats, niet om kritiek te
spuien, maar om met de resultaten van die analyse .een
bijdrage Ie leveren aan een
goed reewildbeheer.

Uit de buitenlandse tijdschriften
" Liberale" afschotrichtlijnen voor reewild in
Rijnland-Palts
[n het komende jachtseizoen
zal hel bij de bokken alleen
nog maar om drie klassen
gaan:
klasse [1[ : bokkalveren
klasse 11 : jaarlingen
klasse! tweejarige- en
oudere bokken
De verdeling in middelbareen oude bokken evenals in
geringe- en kapitale bokken
volgens geweigewichl, zal
vervallen.
In het belang van een biologisch goede bejaging van hel
mannelijke reewild zal
voortaan van het vaststellen
van sterkte kenmerken afgezien worden; beslissend zal
alleen nog de leeftijds rangschikking zijn.
Het aandeel van hel afschot

binnen de gegeven klasse,
betrekking hebbende op het
afschot van het mannelijk
wild wordt als volgt aanbevolen: kalveren 25 % en
jaarlingen 40 %, in de
jeugdklasse dus totaal 65 %
en 35 % in de klasse I, dus
tweejarige- en oudere bokken . Met deze regeling kunnen de jagers bij de
afschotverwezelijking met
een w groot mogelijke
speelruimte rekening
houden.
WuH 23/1991

Jagersprotest tegen
;achuijdverlenging voor
reebokken
Vele jagers in het noorden
van de Bondsrepubliek verzetten zich, om verschillende
principiële redenen , tegen
verlenging van de jachttijd
op reebokken na de ISe

oktober.
De jagers brengen dit , door
een op dit moment in omloop zijnde handtekeningenlijst , lOt uitdrukking.
Er bestaat voor een verlenging van de bokkenjacht(tijd), afwijkend van de
huidige regeling, geen noodzaak, omdat de afschotplannen tOt nu toe steeds in de
voorbanden zijnde Iijdsperiode vervuld worden.
Men is eerder bereid de
jachttijden op bokken te vervroegen - na uitwerking van
het tweejarig proefresultaat
van de distriklgroep Segeberg (Capreolus 'berichtte
daar at over) - De
Schleeswijk-Holsteinse jagers
vorderen verder dat in de
Staatsbossen natuurlijk dezelfde verboden en jachtlijden moeten gelden als in
privégebieden.
W"H 8//993
7

Reewildbeheerplan
op diskette
Hulp bij de reewildafschotaanvraag komende

seizoen 19931'94
De Vereniging Het Reewild
zal alle WBE's met reewildafschot, op verzoek, een PCdiskette zenden bevattende
voorbeeld teksten ten behoe·
ve van het Ie maken reewildbeheerplan op grond
waarvan afschot voor reeën
wordt aangevraagd.
Personal Computers
In de meeste WBE's blijkt

gewerkt te worden met een
computer. Om hel wal gemakkelijker te maken, heeft

het bestuur besloten enkele
bestaande plannen op diskette te zetten en te vennenigvuldigen. Daarbij zijn enkele
standaardformulieren ( telfonnulieren e.d.) opgenomen, zodat u deze zelf kunt
uitprinten.
Hulpmiddel voor r eewitdcommissies in
W8E' s

Uit verschillende regio's
kwamen signalen dat het
opzetten van zo'n beheerplan een heel karwei is. Dat
is het natuurlijk ook. De opZCt \'an een beheerplan is in

X Naam- ------- - - - ----- WBE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

--,

Ohr/Mw: Voorletters: ______________

Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

Functie bi j de WBE:
Adres, _ __________________________________________
Postcode: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___

Woonplaats: _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __
Provincie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Telefoonnummer: _ _ ___ _ _________
Grootste dccl gelegen

in de gemeente: ______________
I)rovincic: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

Wenst in het bezit tc komen van een diskette
"Model Reewildbeheerplan",
Hel programm a staat op WPS.l en wordt geleverd op
3 Vz inch. diskettes- DOS-versie.
8

de basis uiteindelijk gelijk ,
de verschillen komen \"oort
uit diverse factoren zoals
beheersystemen die toegepast
kunnen worden , zoals terrein gesteldheid, biotoop,
\'erkeerswegen etc.
Maar in grote lijnen verschillen de plannen eigenlijk
niet zo heel veel. Daarom
had de Vereniging het Raamwerk voor Reewildbcheer
ook al gepubliceerd, het
dient als rode draad bij de
opzet van beheerplannen.
Kortom waarom allemaal het
wiel gaan uitvinden? De Vcr·
eniging Het Rcewild probeert
het 11 gemakkelijk te maken
met deze bijzondere service.
Invullen
De invulling zal de WBE zelf
moeten doen , veel zaken
zijn immers specifiek voor
uw WBE. Mochten er onverhoopt toch nog problemen
Tijzen , schroomt u niet om
uw eigen regio-bestuur van
de Vereniging Het Reewild te
contacten. Zij zullen u graag
van dienst zijn.
HO< KOMT EEN WBE IN

HET BEZIT VAN ZO 'N
DISKE'ITE
Vul bijgaand antwoordstrookje in en zend di t
naM:
Vereniging Het Reewild,
Antwoordnummer 3268 ,
3800 ZA Leusden.
(wnder postzegel)
s.v.p. invullen met blokletters
of schrijfmachine

r
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Veldkijker moet ook in de
schemering helder beeld geven
8rOIl: Het Edelbert- Verelli·
gillg lot beboud 1/011 bet
Veluws Her!- He/isl 1993

-J.W. ZweersWaar op te lellen bij
aanschaf
Oe schrijver van dit artikel
heeft zich intensief beziggehouden met de praktische
sterrenkunde en het obscfveren van hemellichamen
a:111 de astronomische kijker.
Daartoe heeft hij zijn kijkers
zelf gebouwd en raakte zo·
doende nauw betrokken bij
optische principes en de
praktijk van de kijkerbouw.
Red. /Iel Edelbe,.,

Prismakijkers vormen een
onderwerp dat erkend berucht is door de vcle misverstanden , verkeerde
keuzes en teleurstellingen
achteraf. Nederland telt vele
zolders en kasten waarin
bestofte, reeds lang ongebruikte kijkers liggen te dromen van betere tijden die
nooit meer komen . Want de
ene kijker gaf dubbelebeelden-met-hoofdpijn. De
tweede had door slech te afdichting stof- en vochtaanslag op alle (inwendige)
lenzen en prisma's en
maakte van de stralend- hel-

derste zomerdag een donkere mist-ochtend in de winter. En de derde kijker had
"zulke nauwe kijkgaatjes dat
we hem loch nooit meer
gebruiken ......"
Géén for mul es
Ik ga u een verhaal vertellen zonder fontlules en/of
ingewikkelde berekeningen.
llooguit een eenvoudig rekensommelje. Ook val ik u
niet lastig met gecompliceerde tekeningen . Niets daarvan. We zullen proberen de
voor de lezer werkelijk belangrijke punten bij de keuze beoordeling en aanschaf
van een prismakijker duidelijk te maken.
Wat is een kijker, waartoe
dient hij , en wiJt II hem alleen bij helder d.1glichl of
ook in de diepe ochtend- en
avondschemering gebruiken?
Om deze vragen zo doelmalig mogelijk te beantwoorden moeten we beginnen bij
het blote, ongewapende oog.
Het blote
" ongewapende" oog
liet licht dat nodig is voor
de beeldvonning op het net\'lies van ons oog, dringt
door de kleine zwarte pupil
ons oog binnen . Die pupil

noemen we de intrede-pupil
ran het oog. Die intredepupil is variabel van doorsncc. Bij vl'Cl Jicht vernauwt
zich de pupil lOt ongeveer
2mm. doorsnee, bij weinig
licht opent de pupil zich tOl
een maximum van ongeveer
7 mmo doorsnede. Als wij
nu bijvoorbeeld roodwild
willen ohserveren, dat zich
presenteert bij relatief slechte lichtomstandigheden van
(diepe) ochtend- en avondschemering, hebben wij in
de eerste plaats 7.oveel mogelijk licht nodig. Ons blote
oog voldoet daar reeds aan
door de pupil dan te verwijden tot 7 Olm . doorsnede,
zodat het netvlies het maximum aan (schaars) licht
ontvang\.
liet "gewapende" oog
Nu gaan we in die diepe
schemering ons oog wapenen met een prismakijker
waar bijvoorbeeld "8 x 56'
op staat aangegeven . Het cijfer 8 is dan de vergrotingsfactor van de kijker , het
getal 56 is de doorsnede in
millimeters van de voorste,
grote lenzen van de kijker,
de objectieven. Als we nu
S6 delen door 8, krijgen we
de doorsnede in millimeters
van de zogenaamde uittrede-

,

pupil van de kijker. En
56:8 = 7, dus die uittredepupil aan de achterkant van
de kijker is 7 mm o in doorsnede. En dat is precies de
doorsnede van uw maximaal geopende oogpupil in
de (diepe) schemering. (Die
heldere uittree-pupillen van
de kijker kunt u zien door
de kijker een eindje van uw
ogen af Ie houden en er
door te kijken tegen een
lichte achtergrond. :--looit
richting zon!
, 'Lich(verzamelaar "
Met de als voorbeeld gekozen kijker "s x 56' krijgt u
dus de " volle mep " aan
licht die uw oogpupil van 1
mm o maximaal in de schemering kiin opnemen. Maar
u ziet alles wèl 8x vergroot!
In maximale helderheid! Een
zogenaamde nachtkijker, en
daar hebben wc het nu
over, is dan ook in de eerste plaats een "lichtvanger" ,
een Jichtverzamelaar .
Nog een voorbeeld. Een kijker " tOx40'. Vergroting
10x, voorste lenzen 40 mm o
doorsnede. Uiuree-pupil dus
40:10=4 Olm. Maar de
intree-pupil van het oog is
in de schemering 7 mOl . U
ziet het: de kijker geert
lichtverlies. Met het blote
oog ziet u dan een aanzienlijk helderder beeld , maar
onvergroot en dus klein om
details beter te zien. [n de
diepe schemering ziet u
door een IOx40 "alles" weliswaar 10x \'ergroot, maar
10

zo "donker" dat hel gehele
beeldveld gevuld lijkt te zijn
met een ondefinieerbare en
contrastloze ma.~sa grijzige
boerenkool, waarin wel degelijk ook nog een geweidrager figureert die door een
lichtsterker bekijkerde buurman moeiteloos is uitge·
maakt.Zo·n kijker IOx40 of
8x30 is wel geschikt voor
overdag (als hij kwalitatief
goed is , daarover straks),
zelfs bij donker weer, omdat
uw oogpupil dan toch niet
groter is dan 3 ft 4 mm . en
u dus géén lichtverlies
heeft. U kunt nu ook naar
hartelust zelf vergelijkingen
maken tussen meerdere kii~
kers qua geschiktheid voor
optimaal willen observeren
in het "donker", dus qua
lichtopbrengst
Voorbeelden: (bij een oogpupil van 7 Olm. , diepe schemering)
L7 x 50: uittree-pupi! is
50:7:= 7. 14 Olm. Géén
licht verlies, bij 7-eenvoudige
vergroting: helder beeld; één
van de beste nachtkijkers.
Zoekt ti nu dezelfde kwalificalie voor de volgende
kijkers:

2.9 x 63,
3.8 x 30;
4.8 x 20 ;
Voorts zijn er enkele "twi jfelge\'allen " qua lichtopbrengst, bijvoorbeeld: I. t2 x
60 (uittree-pupil 5 mm .; (te)
sterke vergroting om uit de
hand mee te werken dOOf
trillend en "springend"
beeld; grote, zware kijker;

prachtig op een fors statief
of anderszins "opgelegd'')
2.7 x 42 (uittree-pupil 6
Olm. ; "mooie" vergroting,
ook ui! de hand: redelijk
"kleine" en niet- zware kijker; doet qua lichtopbrengst
weinig onder voor 7 x 50).
Winst en verlies
Hoewel een kijker met een
uittree-pupil van 7 mm . of
groter in het donker wel de
indruk wekt een helderder
beeldveld te geven dan het
blote oog, is dat theoretisch
niet het ge\'al. Er is in principe nooit lichtwinst ten op·
zichte van het blote oog.
Maar dat is geen ramp. Als
er maar gcm licht verlies is
ten op7.ÎChte vall het blote
oog ... ! Alles wat een uinree·
pupil van een kijker kleiner
is dan 7 mm. betekent onherroepelijk lichtvcr1ies tijdens matige tot diepe
schemering. Overdag in het
\'ol1e licht mag de uimeepupil van een kijker wel
veel kleiner zijn dan 7 mm o
zonder 1ichtl'erlies te ge\'en.
want uw oogpupil is dan
ook veel kleiner dan 7 mm o
Tot zover voor wat betreft
de optimale "lichlhocveelheid " respectievelijk lichtverlies bij verschillende
typen kijkers.
Andere kwaliteiten
Nu over de kwaliteit van
het kijkerbecld en van de
kijker zelf. I)e kwaliteit
wordt door een hele serie
factoren beïnvloed, waarvan
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we de belangrijkste zullen
noemen. In de eerste plaats
moet ti zowel met als zonder bril het \'olledige,
scherpcircelvonnig begrensde
beeld\'eld zonder moeite
kunnen zien . Is dat niet het
ge\'al, dan ziet u een 011\'01 ledig onscherp begrensd
beeldveld. Dat is niet alleen
ongunstig en vemloeiend,
maar het geeft u levens de
onaangename wetenschap
dal u niet het volledig beschikbare beeldveld van de
kijker ter beschikking hebt.
Veel kijkers vertonen deze,
voor brildragers fatale
adaptic-fout , de zogenaamde
vigneuering.

IfJUJ:

joke Hendnlu

Brildragers
Sommige kijkers hebben een
rubberen ring als oogkascontact , die door brildragers
omgestulpt kan worden om
hel gehele beeldveld scherp
begrensd te kunnen zien .
Vaak lukt dm niet helemaal
en dan heeft men de neiging de bril maar even om hoog te schuiven of af Ie
zeilen. Lastig en tijdrovend.
I}ovendien zijn er oogafwijkingen, bijvoorbeeld astigmatisme, die niet door de
instelling van de kijker gecorrigeerd worden en dan
moel men de bril ophouden
om een optimaal scherp
beeld te krijgen. Heeft men
uitsluitend een lmmdpullIsafwijking in de ogen, dan
kan een brildrager ook zonder bril ccn correçt beeld
zien. Ma.1r men moel eigen·

"

lijk de bril op kunnen houden en tegelijk het volledige
beeldveld binnen een scherp
begrensde circelrand kunnen
zien. Voorts moet men , kijkend naar een scherpe lijn
in de lucht, bijvoorbeeld een
antenne of een vlaggeSlok,
géén duidelijke violette en
geelgroene randen aan zo'n
object zien. Zo ja, d.'ln is de
kleurschifting van de lenzen
niet voldoende gecorrigeerd.
Ook moeten rechle lijnen
niet (té) " krom " worden in
het kijkerveld , ZO(L'lt een
vierkant geen ho!le of bolle
lijnen krijgt en er uil gaat
zien als een flink opgevuld

1010: joke Hem/riks

Ingezonden brief
Geachte redactie,
Iloewel de heer Hespeler
in zijn betoog op de ledenvergadering stelde dal
het een illusie is dat wij
reeën ooil goed zullen
kunnen aanspreken , wil
ik u de volgende suggestie
aan de hand doen: voor
beginnende en minder ervaren reewildjagers zoals
ik zou het nuttig zijn als
uw tijdschrift een fotoverantwoording zou bevallen
waarin de geschatte leeftijden van de afgebeelde
reeën worden gegeven
(wellicht met aanduiding
van de belangrijkste kenmerken). Ik besef dal een

"

foto niel altijd een perfecte
identificatie mogelijk zal maken , maar ik denk dat hiermee kan worden bijgedragen
aan het \'erbeteren van de
kennis en de kunde van de
Nederlandse rcewildjager.
slot wil ik u feliciteren
met uw nieuwe tijdschrift:
het beval interessante artikelen en het ziel er voortreffelijk uit.

1'01

Hoogachtend,

M.A.

van Weede.

Reactie

Vatl

de redactie

Zoals 11 zelf al aangeeft,
brengt een arlikel (serie)
met joto 's oj tekeningen
steeds bet ge/Jaar met
zich dat da(lrmee de pre·
tentie v{ln 'juistbeid"
wordt gewekt. Dit terwIjl
Hespeler, ell de meeste
andere deskundigen, il1middels /Jan mening zijn
dat bet juisl imcb(ltten
l}({t/ leeftijd, zeker bIJ
vrouwelijk wild, zeer
moeilijk is. Tocb zullen
wij uw suggestie oppakken ell daar binneukorl
op terugkomen, daar dit
/Jerzoek OIIS /Jan verscbillel/de kanten heeft bereikt.

I

I
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kussen, Tevens moet het
kijkerbceld naar de rand lOe
niet hinderlijk onscherp
worden als het beeldcentrum wél scherp is, Of an"
dersom ! Het geeft een
onaangenaam "koker-effect
bij het kijken: onrust en
kwaliteits\'erlies van het
beeldveld. Nog een euvel:
als u op de hierboven reeds
omschreven armlengteafstand in de oculairen
kijkt , mag u in de heldere
rondjes van de uinree-pupil
géén "ingeschreven vierkantjes" zien . Goed kijken ,
want dat ziet u niet zo
maar even. Als u die duidelijke vierkantjes wel ziet in
de scherpe ci rkeltjes, dan
geeft de uittree-pupil van de
kijker niet al het licht door
dat in de voorste objectieven \'an de kijker "verzameld" is. Resultaat
Iichtl'erlies! Zo'n kijker
nooit kopen , als u er mee
in de vroege ochtend of in
de late avondschemering
wilt observeren.
Voorts moet het kijkerveld u
onmiddellijk, bij de eerste
blik , een heldere, rustige en
contrastrijke gewaarwording
geven, gebeiteld scherp. Hel
beeldveld moet u bij de eerste doorkijk aanslaan , uw
vriend zijn en geen intuïtieve weerstand wekken van
welke vage aard dan ook.
Want de allereerste ergernis
is blijvend en gaat niet
over. Integendeel , het onbehagen bi j het kijken wordt

steeds heviger en maakt u
stiekem "ongelukkig" . Ook
mag u nimmer dubbele beelden of dito randen zien in
het beeld\'eld, Zo ja, dan
duidt dat op foutieve justering van beide kijkerhelften.
Een bij reeds in gebruik
zijnde kijkers regelmatig
voorkomend manco ,
Overstroomd
De afgelopen decennia is
ons land overstroomd geworden door een stortvloed
van prismakijkers , ri jp en
groen, goed en slecht , met
alle kwaliteitsschakeringen
daar tussenin. Helemaal niet
gemakkelijk om daaruit te
kiezen. Goedkope tot duurdere importen uit verre (of
nabije) landen. Soms is alle
of in bepaalde opzichten
ronduit slecht , soms verras·
sem] goed. Dan zijn er de
uitgesproken dure en
duurste kijkers, maar wat is
duur? U schaft zich zo'n
kostelijk instrument maar
één keer in uw leven aan
en alle waar is ook hier
naar zijn geld. Goed-koop
kan ook duurkoop blijken,
Stel hoge eisen. het gaat om
het beste "stuk " van uw
leven_
"Groot en zwaar"
Een optimaal "lichtsterke"
én tegelijk 7 à 8 x vergrolende prismakijker voor ons
doel màg, ja moet groot
zijn, Zo'n nachtkijker met
objectieven van zo'n SO tOl
boven de 60 mm. is groot!

G!1'f.~

Die steek je niet even in je
broekzak, Of hel nu zo'n
smalle, "slanke" kijker is,
met zogenaamd dakkantprismasysteem , of die brede ,
wat kOrlere kijkers met porroprisma's en die markante
knik in de body: ze zijn onvemlijdelijk groot, als ti lOt
voorbij "het laatste schemerlicht" wilt waarnemen.
En dat laatste kan , met zolke kijkers! En relatief zwaar
zijn ze ook! Ook geen bezwaar. Een "zware.::--kîfker
heeft een grote massa. En
een grote massa heeft relatief grote "kinetische traagheid" , Dat wil zeggen de
grote kijker-massa "verzet"
zich als het ware tegen uw
lichaamsbewegingen en uw
mei de leeftijd toenemende
·'trilhanden " . Overigens ,
mei een kijker op statief of
opgelegd op een paaltje of
een dikke tak, ziet u
onwaarschijnlijk-veel méér
aan detail-definitie dan uit
de vrije hand.
Tot slot nog iets over "kijken en zien" . Want dat zijn
twee zéér verschîllende zaken. "Kijken " is een fysieke
gebeurtenis, een zintuiglijke
handeling, maar '.'zien" is
een bewustwordings-proces
dal serieuze training vergt
in doe zin van zich realiseren wal men ziet. Er gaat
een wereld open als men
zich traint in bewust kijken
wat er te zien is , en zich
daar geconcentreerd reken~chap van te geven!
13

Vragen rubriek
De redadie heeft in de afgelopen maanden
brieven ontvangen waarin vragen werden
gesteld over allerlei zaken betreffende ree·
wild. Wij willen daar graag iets mee doen
en hebben daarom besloten een nieuwe
rubriek in hel leven IC roepen, onder de
naam:
" Vragen rubriek " ,
Bijvoorbeeld kunnen wij ons voorstellen
dat

ti

in uw veld iclS heeft opgemerkt

waarover u vragen heeft, deze vragen kunt
u schriftelijk stellen en aan ons
Antwoordnummer 3268. 3800 ZA leusden
zenden. Indien u dit wenst , publiceren wij
deze vragen anoniem.
Hel is in de eerste plaats dan de bedoeling
dat andere leden deze vragen voor u
beantwoorden, doordat zij hetzelfde hebben
meegemaakt of hebben geobserveerd en
d:lar een oplossing of advies o\'cr hebben.
Deze antwoorden worden dan in de vol·
gende Caprcolus nummers geplaatst.

/010: Joke lIelldriks

Wij willen deze rubriek dan ook in dil
nummer starten met een aantal vragen die
bij ons zijn binnen gekomen.
Via een WBE kwam de vraag binnen:
. Hoe kan men afschot \'an reewild verkri j·
gen als de combinatie, waarvan de jager
lid is, geen lid van de WBE wil worden.
De tweede vraag luidt:
- \'I;lat Ie doen bij maagdannwonnen bij
reeën en hoe weten we of reeën er last
\'an hebben :
De derde vraag luidt:
. In een WBE in Nederland komen veel
reeën onder auto's om hel leven. Wat
kan er aan gedaan worden om ·dit te
voorkomen , dan wel IC verhinderen.
Oe redactie ziet met belangstelling uw ant·
woord(en), vragen en adviezen tegemoet.

CAflWIlJI

----\
!Q/t). Joke H('mlriks

uitsluitend natuurlijke wijze
aangeraden , waarbij onder
andere bemesting \'an grenszones tussen bos en veld
wonderen doet. Opvallend is
dat, evenals bi j het reewild,
bij de wilde :Gwijncn een
verschil in parasitaire
besmetting werd geconstateerd in verband met hun
voedingstoestand. [n de
winter met een laag aanhod
aan mast bleken zwijnen
zwaarder te zijn geïnfecteerd
met parasicten dan in een
winter met royaal mastaanbod. Bij het reewild zien wij
dat in geval van hoge dichtheden, dus wanneer het
voedselaanbod geringer is
geworden, de lichaamsconditie vermindert, waardoor de
infectiegra:l.d met parasieten
toeneemt. In volledige leefgemeenschappen , dus waar
nog grote roofdieren leven ,
worden de zwakkelingen-dus
minder snelle exemplarenhet eerst weggevangen dOOf
de predatoren, waardoor de
populatie gezond blijft. Een
wijze van reductie, die door
ons de laatste decennia
werd overgenomen met een
,6

veel beter resultaat dat hel
zogenaamde selectieve (op
geweiontwikkeling gebaseerd) afschot.

Verontreiniging
In het onderzoek van /lans
Wolkers kwam de aanwezigheid \'an zware metalen,
met name cadmium (Cd) in
le\'er en nieren naar voren.
Betrekkelijk jonge herten en
zwijnen (0-5 jr) bleken extreem hoge Cd·concentraties
in de nieren Ie vertonen.
Deze concentraties namen
toe met de leeftijd, hetgeen
op een chronische blootstelling aan Cd wijs!. Cadmiumconcentraties in nieren van
herbivoren worden verondersteld indicatief te zijn
voor de verontreiniging van
hun biotoop. De Veluwe
blijkt dus behoorli jk vervuild
te zijn met cadmium . Dit
heeft wel consequenties
\'oor de consumptie van deze organen. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO)
adviseert een gemiddelde Cd
opname van ma.ximaal
60mg per dag. Deze norm
wordt 4-20 maal overschre-

den in de nieren van edelherten en HO maal in die
van wilde zwijnen. Hel regelmatig nuttigen van deze
organen kan dus op den
duur schadelijk zijn voor
onze gezondheid.
In het spierweefsel van herten en zwijnen zijn de concentraties veel geringer en
kan dit dus probleemloos
worden gegeten. Of bij reewild dezelfde belasting met
cadmium in lever en nieren
aanwezig is, is mij niet bekend , maar onder7..0ek hiernaar kan ons dit op vrij
korte termijn vertellen. Hopelijk neemt iemand dit ter
hand. liet schadelijke zware
metaal wordt door de in·
dustrie en door verbrandingsinstallaties uitgestoten.
Hierdoor is de bodem van
de Veluwe al langere tijd
met cadmium vergiftigd,
waardoor de hum us die
bij het afplaggen van heide
overblijft - niet meer \·efhandeld kan worden . Helaas
wordt mede daarom minder
heide afgeplagd, wat juist
zo·n goede methode bleek
om de heide te behouden.
Het zou interessant zijn ge·
gevens betreffende het
cadmium·gehalte van de bodem en van organen van
reewild op- en buiten de Veluwe tc kunnen vergelijken.
Daar er meer reewild gejaagd en dus ook geçonsumeerd wordt dan edelhert
en zwijn is het belangrijk
deze gegevcns op tafel te
krijgen .

,
Nazoek met de hond

Iedere ervaren reewildjager
kent de volgende richtlijnen ,
maar speciaaJ \'oor onze
jonge jagers zullen wij deze
nog even in vogelvlucht op
een rij zctten.

-Zescnder-

*jaag uitsluitend met een
goed ingeschoten wapen
voorzien van richlkijker.
*Maak er een gewoontc van
niet verder te schieten dan
100 meter.
.. Altijd opgelegd of aangestreken schieten. (eigenlijk onnodig te zeggen:
geen vrijhandige huzarenstukjes! wild is geen
schietschijQ
.. Beschiet wild geheel vrij
en dwarsstaand. Geen halsschoten.
.. Let nauwkeurig op schottekens , maar repeteer onmiddellijk
·Wacht een sigaret lang na
het schot, alvorens naar
de aanschotplaats te gaan,
wild moet namelijk lijd
krijgen ziek te worden .
·Markeer duidelijk de aanscholplaais alvorens te
gaan kijken.
·Ligt hel stuk niet ter plekke, ondanks zweet en snijhaar of u hebt het stuk in
de dekking zien verdwijnen , vertrap deze sporen
niet , bijvoorbeeld, door
met een onervaren hond
te gaan nazoeken.
• Waarschuw ZO spoedig mogelijk de voorjager met de
getrainde hond en maak
van te voren een afspraak
over eventuele kosten.

,
I

Hel bestuur van de Vereniging Het Reewild heeft in
het kader om meer service
aan haar leden te verstrekken bij de praktische uitvoering van het reewildbcheer,

besloten u een opgave Ie
verstrekken van jachthonden
die te gebruiken zijn voor
de nazoek. Deze lijst is een

eerste resultaat van onze
oproep voor zweethanden
in de Nederlandse Jager en

ons orgaan "Capreolus" en
het ligt in de Dedoeling dit
na correctie zö te laten vcrVa.1fdigen dat u deze aan
uw jachtpapieren kunt voegen. Bij nadere bestudering
hiervan zuh u bemerken dat
deze opgave ondanks de

meer dan 40 deelnemers ,
nog verre van compleet is
en dal er op dil moment
nogal wal witte vlekken zijn
op de kaarl van Nederland

geprojecteerd op die gebieden waar reewild voorkomt.
Wi j doen dan ook een dringend beroep op iedere reewiJdjager, die op de hoogte
is \'an het adres van welke
jachthond dan ook waarmee
geschoten reewild kan worden nagespeurd, dit aan ons
te willen melden (volledige
naam , adres, postcode, tele-

foon nummer en SOOri
hond), Want hel blijkt namelijk in de praktijk maar
al te vaak wanneer een reewildjager dringend behoefte
heeft aan een hond voor de
nazoek dat de voorjager op
dat moment niet thuis is of
onmogelijk kan. Waarmee ik
wil zeggen , dat een lijst van
zweethanden nooit Ie groot
is, We weten allemaal, dat
ondanks perfect ingeschoten
wapens en dodelijke treffers
wild lang niet altijd op de
aanschotplaats ligt , nog afgezien van hct fcit dat de
kogel ook wel eens niet zit
op de plaats, waarop we
meenden te zijn afgekomen.
/010: Joke Jfelldriks

Goc<I nazoeken is punt
nummer I van de weidelijkheidregels. Oefen regelmatig
mei uw buks ook al heeft u
deze maar êén of kwee keer
per jaar nodig.
Een goc<le jacht wordt u
toegewenst.
ZWEETHONDENADRESSENLUST
De dcclnemende jachthondenbegeleiders op deze lijst
verzoeken wij dringend om
bij wijzigingen in adres, telefoonnummer en/of hond
dit per omgaande te melden
aan ons secretariaat:
Herengracht 141 , 101 5 BH
Amsterdam.
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Welke hond
nazoek?
Dat niet allccn Teckels geschikt zijn voor het zwe.etwerk, maar andere rassen
ook zeer goede prestaties
kunnen leveren , is niet alti jd even bekend. Graag zuilen wij daarom in Capreolus
enkele honderassen nader
willen presenteren. Wi j beginnen met de Weimaraner.
Oe Weimaraner of Weimarse
Staande Hond, zoals hij ook
wel genoemd wordt, is in
het jachtveld nog altijd een
alledaags beeld. Al is hi j te"<>onpb:I ...
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genwoordig vaker en in een
groter aantal in het jachtveld te zien dan enkele decennia geleden. Op de KNJV
jachthondenproeven is de
Weimaraner al wat langer
een vertrouwde verschijning; sinds enkele jaren
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voor
zien wij echter Mk steeds
meer Weimaraners op de
voor- en najaarsveJdwedstrijden en dat is een verheu-

gende omwikkeling. De
\Veimaraner is een goede
allround jachtgebruikshond ,
die korlonder het geweer
jaagt. IIij behoort lOl de zo-

geheten "Cominenlaal 2
Staande Honden ", net wals
de Drentsche Panijshond, de
Grote Münsterlander en de
Epagneul Français. Hit zoekt
in een rustig tempo, niet te
ruim , maar wel systema-
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lisch en volhardend, zowel
in lichte velden als in zwaar
begroeide terreinen. Hij
loont daarbij een goede
neus en is correct en betrouwbaar in hel voorstaan.
De \'\'eimaraner is een goede
verlorenbrenger door zijn
spoorvaslheid. Dat is ook de
reden dat de Weimaraner uit
kan blinken in het zweetwerk. Hi j apporteert te land
en te water en markeert uit·
stekend.
Het allround kal"Jkter van
de Weimaraner wordt in de
praktijk ook aangetoond
door de successen die verschi llende Weimaraners op
uiteenlopende proeven hebben behaald. Wie kent niet
de reu e]iff van Jagershorst ,
die zijn eerste ycldwerkkwaIificatie op een apporteerwedstrijd ter dri jfjacht reeds
op een leeftijd van 20
maanden wist te behalen en
ons ras in de tachtiger jaren
vele malen op de KNjVapporteerwedstrijd ter drijfjacht in Kloosterzande heeft
vertegenwoordigd. Voor een
Staande Hond een absolute
uitblinker bij dit werk. Enkele jaren geleden werden
het najaarsveldwedstrijdenseizoen afgesloten met een
Nationale Kampioenschapsnajaarsveldwedslrijd voor de
beste Con tinentaal 2 honden
van de hiervoor genoemde
rassen.
Eén hond behaalde een
kwalificatie en dat was de
JO

Weimaranerreu lnt.kamp.
Hares-Bas vam Reinhardswald. Ook de langhaar Weimeraners zijn in opkomst,
gezien de kwalificatie voor
voor- en najaarsveldwedstrij·
den van de reu Silver Peatghost Valenti jn. De
Weimaraner is door zijn
\'olharding en uithoudingsvennogen ook uitermate geschikt voor lweetwerk. Na
op het zweetspoor Ie zijn
geslipt, zal menige Weimaraner een sluk grofwild, dat
uit een wondbed omhoog
koml , stellen en neerhalen
ven'olgens doodverluiden of
doodverwijzen . Sinds jaren
en dag staan in dit jaarboekje de in Zuid-llolland
aanwezige gekwalificeerde
zweethanden venneld. U
raad het al , dat zijn er
twee, een Teckel en de Wei·
maranertccf Anouska
Door zijn natuurlijke roofwildscherpte maakt hij korte
metten met verwiJderde katten en vossen. Als er gevaar
dreigt komt zijn waak-,
verdedigings- en beschermingsdrift naar boven. Niet
alleen voor de jager. maar
ook voor zijn vrouwen
kinderen gaat hij door het
\'uur.
Door al deze eigenschappen,
gekoppeld aan een natuurlijke gehoorzaamheid, verricht
de Weirnaraner in zijn land
van herkomst (Duitsland)
vooral werkzaamheden \'oor
jachtopzichters.

Uiterlijk

De Weimaraner is een middelgrote lal grote jachtgebruikshond met een schofthoogte van 59 tot 70 cm.
voor de reuen en 57 lOl 65
cm. voor de leven. De Wei·
manmer is er in twee variëteiten , zowel Kort- als
Langharig. De meeste Weimaraners in ons land zijn
Kortharig. zij het dat gelukkig het aantal Langharen de
afgelopen jaren ook in Ne·
derland geleidelijk toeneemt.
De Hond moel goed gespierd
zijn, kracht en uithoudingsvermogen lonen. De kleur
van de Weimaraner is
zilver- ree of muisgrijs en
overgangen tussen deze
grijstinten. liet hoofd en de
oren zijn iets lichter \'an
kleur. Opmerkelijk zijn de
barnsteenkleurige ogen.
/oIQ; ft/lil. de SnOQ

r

Geschiedenis
Over de herkomst van de
\'(Ieimaraner zijn de meest
uiteenlopende, deels op speculatie berustende, theorieën
ontwikkeld. Zo is een schilderij bekend van Van Oijck
ui t 1645 waarop een grijze
hond te zien is, die qua
bouwen kleur opmerkelijk
veel overeenkomst vertoom
met de huidige Weimaraner.
Volgens deze theorie zou de
bakermat van de WeimaraneTS in Frankrijk liggen en
het ras ontstaan zijn uit de
befaamde grijze honden van
Lodewijk de Vrome. Nlldat
het fokken van deze honGen
aan het Franse I~ of in venra!
was geraakt zou het I-Iof
van Weimar in Duitsland deze taak overgenomen hebben.
Daarbij zou deze jachthond
met zijn opvallende

kleur de Weimaraner hebben
gekregen. Nagenoeg zeker is
dat - in tegenstelling tot veel
andere Staande Honderassen
- bij de Weimaraner géén
kruisingen met Pointers hebben pla.atsgevonden. Dat is
dan ook de reden dat de
\Veimaraner de afgelopen
150 jaar qua uiterlijk en
bouw nauwelijks veranderd
is. In 1887 werd in Duitsland de eerste Weimaranervereniging opgericht. Hierbij
werden de eisen voor de
jacht vastgesteld en een eerste rasstandaard opgesteld.
De eerste geregistreerde Weimaraner in Nederland was
'·Bella van Clcve" \'3n Mr
E.Rogmans. Deze hond behaalde in 1898 in de open
en ere-klasse eell eerste prijs
bij een tentoonstelling in
Den Haag. In 1970 werd de

Weimanlllervereniging in Nederland opgericht. ~I omen 
teel heeft deze vereniging
onge\'eer 500 leden en zij
geeft vijf keer per ja3( een
rijk gevuld clubblad uit.
Jaarlijks is een goed bezochte (&tmpioenschaps) dubmatch. \'erder organiseert de
vereniging een keer per jaar
een Jonge !1ondendag, waarbij naast een exterieurkeuring beziners de jonge
Weimaraners geïnfonneerd
worden over o.a. de mogelijkheden van jachthondenproeven en veldwedstri jden.
Jachlhondenproeven en
veldwedstri;den
De Vereniging de Weimarse
Slaande 1I0nd organiseert
veld wedstrijden (najaarsveldwedstri jden, apporteerwedstrijden ter drijfjacht),
jaarlijks een KNJVJachthondenproef en om de
leden voor te bereiden op
"het grote werk" verenigingsproeven zoals daar zijn
een aanlegproef veldwerk,
een appel- en apporteerproef, een zweet- en sleepwerkproef, een roofwildapporteerproef, een manscherpleproef en een huishondenproef. Als probleem
wordt ervaren. dat de Nederlandse proeven en veldwedstrijden in het algemeen
een zeer specialistisch karakter hebben en minder zijn
toegesneden op de van alle
markten thuis zijnde Weimaraller. Een toenemende aantal Nederlandse Weimanmers

neemt om die reden naast
of in plaats van de Nederlandse jach thondenproeven
deel aan in het bllilenland
georganiseerde proeven en
veldwedstrijden. Zo zijn er
jaarlijks Nederlandse Weimaraners te vinden op de Duitse Verbond-jllgendprüfung,
Herbstzuchlprüfung en Verbands gebrauchsprüfung. Deze laatste proef. de VGP.
wordlook wel pc Meistcrprüfung genoemd, omdat bij
de VGP in twee dagen tijd
de hond maar liefst op 29
verschillende vakken wordt
beoordeeld (waaronder apporteren van eend, faz.1nt,
konijn, vos, veldwerk , waterwerk, zweet werk,
haarwild- en veerwildsleep,
rust op post bij een gesimuleerde drijfjacht, gehoorzaamheidwakken enz.) Geldt
op dele toenemende belangstelling voor de op allround
honden toegesneden (Du itse)
proeven is de vereniging
WSH dan sinds 1987 toegetreden tol het Duitse jagdgebrauchshundverband OGH\)
zodat ook in ons land dergelijke proeven georganiseerd kunnen worden.

Zweelwerk
De in Nederland als zweelhonden gekwalificeerde Weimaraners zijn;
Dzinny van )agcrshorsl,
eigenaar C. van den Engel
te Zwolle. tel. 038-653234
Anouska, eigenaar D. de
Snoo te Poortugaal. tel.
01890-1)218

Nieuws van onze leden
en redactie
~J.E .

van

nerp ~ Bruynjus -

Het wordt bijna eentonig.
maar ondanks de rustige vakantie periode is het ledenaantal in de afgelopen
maanden weer gestegen . Ik
hoop (1.1t deze stijging nog
even aanhoudt , zodat wij
snel een ledenaantal van
2000 kunnen bereiken. Terwijl ik dit schrijf lijkt hel
misschien aardig een cadeautje te geven aan diegene
die hel 2000e lid aanbrengt.
Voor de regiobesturen wellicht een aanmoediging. Veel
regio's hebben hun uiterste
best reeds gedaan , waarvoor
het secretflrÎaat u dankt.
HET AANREIKEN \' AN
COP\' "OOR DE VOLGENDE NmUtERS VAN
CAPREOLUS
Allereerst wil de re<lactie die

personen die copy hebben
geleverd \'oor het tydschrift
hartelijk danken voor hel
materiaal , wij hebben u zeker nodig!
Deze copy wordt op het redactieadres op de PC gezet,
waaraan enkele avonden typewerk vast zitten. Het valt
echter op dat diverse stukken worden aangeleverd via
een primer-uitdraai , en wij
vroegen ons af of die copy
niet geleverd kan worden
op een diskette, met een
uitgeprinte tekst aan hel secretariaat tc verzenden .
Uiteraard ontvangt II deze
diskette r,etour na verwerking. De PC van de Vereniging heeft een
tekstverwerkingsprogramma
Word Perfect 5.1 Graag zouden wij hierin uw medewerking willen vragen.
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WISSELEXPOSITIE OVER
REEWILD
De Vereniging heeft al enige
jaren een wisselexpositie in
haar bezi t. Deze expositie is
regelmatig te zien geweest
in diverse bezoekerscentra
in hel land. lIij geefl een algemeen beeld over de leefwijze van hel reewild en bestaat hoofdzakelijk uit kleurenfolO's en enkele realia's
zoals huiden , geweien en
sporen. Mochten lezers van
Capreolus een geschikle 10kalie weten en belangstelling
hebben voor deze wisselexpositie, dan kunnen zij contact opnemen mei het
bestuur, waar nadere infoTmatie verkregen kan worden.

INGEZONDEN
~tEDEDELING

" Brood uit de nacht "
Ilan stroper tof
jachtopziener

Dhr. Spijkerman heeft in samenwerking met de auteur,
Cor Koppies , dit boek opniemv uitgegeven, De Je
druk vond plaats in 1978,
de 2e druk is herzien en
beslaat 192 pagina's.
Het boek geeft het levensverhaal van Cor Koppies,
eertijds stroper op de Veluwe, jach topziener op de vel-

den van Oud Groevenbeek
en aangrenzende jachtgebieden. Het verhaal van Koppies begint tijdens de
crisisjaren van 1920, als zijn
ouders Amsterdam ontvlucht
en en op de Veluwe een armoedig bestaan opbouwen.
Enige jaren later gaat de fa-

milie terug, uitgezonderd
Cor, die bij een stroper inIrekt. Van hem leert hij de
fijne kneepjes \'an het stropen , die hij 45 jaar lang in
de praktijk zal brengen.
Het werkwoord stropen
roepl negatieve associaties
op: nodeloos dierenleed,
verminking, teruggang van
de wildstand en wal dies
meer zij . Doch in hel geval
Koppies lagen de zaken anders: hij stroopte om den
brode en om het jachtspel.
Da.1Tbij verloor hij !looi! lIil
het oog dat hel stropen beperkingen inhoudt. Dus niet
lukraak dieren doden of nodeloos pijnigen . Hij ging
met o\'erleg en gevoel voor

I A.\' OSU LHJlNSIRI1Ci CS REIIKTIE

de natuur te werk.
Het levensverhaal van Koppies Slaat in schrille tegenslelling tot de tegenwoordige
stropers-praktijken, waarbij
meedogenloos buiten het
seizoen op dieren-en soms
mensen- geschoten wordt!
Een verklarende woordenlijst
besluit deze met een zeventien lal foto's/tekeningen
geïllustreerde uitgave.
In 1978 verscheen de eerste
druk van dit boeiend boekwerk. Het heeft dan ook
niet lang geduurd voordat
deze oplage uitverkocht
was. Op verzoek van velen
werd uiteindelijk besloten
een tweede druk , aangevuld
met een 15-tal verhalen uil
de lijd als jachtopzichter, uit
te laielI komen aangezien de
eerste druk zelfs via antiquariaat niet meerJ te krijgen
was. Een bewijs van de lezeT het boekwerk als iets
bijzonders te beschouwen en
op een waardige plaats thuis
te bewaren.
U kunt " Brood uit de
nacht" ' door C. Koppies, 2e
druk beSlellen door overmaking van / 35.-- (ind. verzendkosten) op rekeningnummer 14.76.39.484 t.n.v.
Spijkerman-]achtliteratuur Ie
Sittard. Informatie:

046-521451
Ons bereikte het bericht dat
op I oktober j.l. de heer
C. Koppies is overleden.
Wij wensen de familie veel
sterkte toe in de komende
periode.
lJ

