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Van de voorzitter
·T.M. KoUe·
Terugzien in voldoening "'"
Dit is het laatste voorwoord

in het üjdschrifi Capreolus
dar u van mij als voorzitter
van de Vereniging Het

Reewild zuh IC'u:n. Op de
Jaarvergadering van 18 april
aanstaande neem ik, na een
bescuursperiode van ze\'cn
jaar, afscheid als landelijk

voorzitter. Terugkijkend op
mijn besruurspetiode is cr een
groot aamalzeer verheugende
om\. . i.~elingell binnen de
verelllglllg te constateren,
maar zijn er ook diverse aanleidingen tor zorgen.
Verheugend is, en daarop ben
ik samen met mijn andere
besruursleden van het
Dageli/"k,o; Bestuur en het

Lande ijk Bestuur [och wel
een beetje HOlS:
- de enorme stijging van het
ledenaantal van de vereniging (meer dan 50%);

- hel oprichten van hec tijd-

schrift voor reewildbeheer
'Capreolus' dat nu al sinds
geruime tijd her bindende
orgaan tussen de Vereniging
en de leden is;
- het overnemen en in stand
houden van de merkenregeling;
- het intensieve overleg mer
rijk, provincie en beVriende
verenigingen, dat heeft
geleid tot het \'astleggen van
het principe van reewildbeheer zoals door de vereniging I-Iet Reewild wordt
voorgestaan, in zowel de
Nota Jaehl- en Wildbeheer
als de nieuwe Flora- en
Faunawet;
- het bieden van een groOl
aanbod van cursussen, waaronder eindelijk een basiscursus en een nieuwe keurmeeslerscursus;
- hel totaal vernieuwen van
het PR-mareriaal, waaronder een zeer goed om\'angen

nieuwe sr.md met een CD-i
presemaue;
- hel sluiren van een convenant met de KNJV;
- het presenteren van een
Nam Reewildbeheer als uniform .p~oduC( van de hele
vercnJgmg.
Er is nog veel meer. Teveel
om op te noemen.

rre.

Voor deze activiteiten en
sentaties verdienen voora
mijn mooC\\'erkers grote
dank, meer dank dan ik hier
wu kunnen uitspreken,
Talloze mensen hebben zich
immers in commissies, bij
Rcewildbehccnenroonsrelling
en, de Game f'air, en in overlegsituaties verdienstelijk
gemaakt \'oor de vereniging.
Zonder deze inzet zou een
vereniging als deze niet kunnen bestaan.
Maar toch ......
Reden tot zorg is er naar mijn
~ening voornamelijk over de
mrerne slrucruur van onze
vereniging. Door de enkele
jaren geleden in het leven
&er~pen region~e organi~

FIJ/o: jokt HnuiriJa

(Jes IS er naar mIJn overtUIging teveel autonomie bij de
verschillende regiobesmren
ontstaan, waardoor een eensgezind gezichr van de vereniging naar buiten soms moeilijk valt te handhaven.
Onderlinge strubbelingen
J

r

tussen regionale bCSluurders

hebben daartoe bij gedragen.

en de interne communicat ie
ligt een belangrijke taak voor

Het contact met de leden van

mijn opvolger. Er is geweldig

de vereniging behoon ror de
uitsluitende raak van de

veel werk verzet in een zeer
turbulente periode. Onze ver-

regionale organisaties. Daar is

eniging is daar, in het belang

naar mijn mening in de afgelopen jaren te wemig aan-

van het behoud van hel

dacht aan besteed en het

Dageli1"ks Bestuur en hel
Lande ijk Bestuur hebben te
weinig gedaan om dat bij te
sruren. ln het bijsturen en het
wellicht herstrucrureren van
deze interne organisatie en
het daardoor sterk verbeteren
van het comac! met de leden

Reewild in de Nederlandse
fauna, goed doorheen gelaveerd en wij hebben onze
posities op veel pumen kunnen versterken. In de komen-

de jaren zal er wederom veel
werk moeren worden venet,
met name in de WBE's en de
FBE's. De reewild beheerplan~
nen dienen nog steeds sterk

Vindt II
kwaliteit
ook .zo
belangrijk?

verbeterd te worden, de opleiding en kennis van de gemiddelde reewildbeheerder moet
verbeterd worden en er zal
een nog duidelijker eenvormig gezicht van de vereniging
moeren ontstaan.
Ik wil de leden van de vereniging en mijn medebestuursleden nogmaals danken voor
her in mij gestelde vertrouwen. Ik hoop van velen pcrsoonlijk afscheid te kunnen
nemen op de Jaan'ergadering
van de vereniging Of 18 april
aanstaande in Hote Bakker
te Vorden.

Wij ook!
Daarom hebben wij alleen
vakmensen in dienst.
Buiten kwaliteit levere n we ook
nog een uitstekende service.
Dit alles tegen een redelijke prijs.

LIuII Uw _~IU ""., "el . / e".", sel60en
G.h. .1 Gratis : door 011. cOlltrolerell
Op spellilg .11 loop silitage.

Apeldoorlls Wap... Atelier
Koninginnelaan IS, 7315 BJ Apeldoorn
Tel., 055-5217522, b_g.g . 055 -3661155 ol 06-53190428
Geopend: dinsdag I/m donderdag van 19.00 tot 22.00 uur.
Andere tijden volgens afspraak.

Enige en officiële aankondiging
illTNODIGING
Hcrwijncn, maan 1998

,.

Aan de leden
Namens het besruur heb ik her genoegen 11 uit te nodigen voor de Algemene
ledenvergadering, tevens jaarvergadering, te houden op

ZATERDAG 18 APRIL 1998 OM 14.00 UUR IN
HOTEL BAKKER TE VORDEN
De agenda treft II bijgaand aan.
Met vriendelijke groet,
Mw. B . ~ . Srrating-Meissner
secretarIS.

AGENDA
I. Opening,

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Goedkeuring norulen Algemene Ledenvergadering 19 april 1997.

4. J"",e~l>g 1997.
S. Jaarverslag penningmeester 1997.
6. Verslag kascommissie en goedkeuring van de financiële jaarstukken 1997.
7. Verslag accoumant.
8. Benoeming kascommissie 1998.

De kascommissie 1997 bestaat uit de heten B. Barrels, R. Rodfsema en H. van \'(Tessel.
AFrroocnd is de heer B. Barrels.
9. Begrming 1998.
10. Vaststellen contributie 1999.
1J. Bestuursmutaties.

AJl rooend is de heer Mr TM. Kol!c en mevrouw B. H. Strating-Meissner.
Her besnlllt Stelt de beer P: Schenk voor als lid van her bestuur, ex. art. 10 lid 1
onder b. van de Slatuten
12. Jaarrede door de \'ooniner.
13. Lezing door de heer ProfDr JL. van Haafren.
14. Rondvraag.

15. Sluiling.
j

i
Bestuursverslag 1997
Het afgelopen verenigingsjaar
heeft volop in het teKen
gestaan van de toekomst van
het beheer van reewild. Zowel
overheidsillsramies en de politiek alsmede rcrreinbehecrders
en jagers zijn van mening dat

ken met de vereniging zijn in
enkele provincies de jachttijden betreffende het rcewild
thans uitgebreid. De
'Vereniging Het RcewiJd' is
hier al jaren een voorsrander

daar waar nodig Ie helpen en
Ie adviseren bij hel maken van
een plan volgens de normen
van de vereniging. Dil mede
~wege het aan.vragen van de
meuwe vergunmngen.

er zorgvuldig moet worden
omgegaan met het rcewild in
Nederland. Zoals gebleken is
uit de behandeling van de
Flora en Faunawet in de
Tweede Kamer is de huidige
wijze van recwildbeheer zoals
de vereniging deze voorstaat
de juiste Wil'7.f. Ook de vergunningvcr ening wals deze
uitgevoerd werd blijft in de
nieuwe wel gehandhaafd. Het
ontwerp van deze wet is mans
door de Tweede Kamer geaccepteerd.
De Reewildbeheernora is voor
een ieder die op zeer uitéénlopende manieren te maken
kreeg meI hel beheer van reewild een uitkomst gebleken.
Veel vragen omtrem het
beheer konden aan de hand
van de nota beantwoord worden . Tevens is het danlo:ij de
nota bij verschillende instanlies duidelijk geworden dar de
'Vereniging Het Reewild' her
aanspreekpum is als hel gaat
om reewild7.aken.

Zo is ook de nota een belangrijk gegeven geweest voor de
provincie bij hct uitgevcn van
de vergunningen. Naar aanleiding van de nOta en gesprek6

F~lo; j~k( H(//Jrila

van. Ook de provincies gaan
inzien dat uitbreiding van de
jachrrijden zal leiden rot een
doelmatiger en efficiëmer rcewildbcheer, met daarbij de
positieve uitwerkingen wals
bijvoorbeeld vermindering
van verkeersslachroffers en
betere voorkoming van wildschade.
De vereniging geeft in de nora
ook de noodzaak van een
kwalitatierhoogwaardig reewildbeheerplan aan. Het
beheer van reewild moet gebaseerd zijn op een goed en
degelijk reewildbeheerplan.
Het afgelopen jaar zijn de
regio's van de Vereniging
imensiefbezig geweest om

Opleidingen
Basiscursus:
De ontwikkeling van deze
cursus heeft zich in het af!elopen jaar voltooid. In enke e
regio's is in het najaar 1997
gestan met deze cursus, de
andere regio's zullen voorjaar
1998 volgen. In die H.'g ios
waar de cursus thans draait is
de cursus een groot succes
gebleken. Zowel hieruit als uit
de stroom aan inschrijvingen
blijkt dat er een grote behoefte is aan een cursus op dit
niveau. De cursus is een basa·
Ie cursus en zit tussen de
jachropleiding en één van de
zwaardere cursussen in. Na
deelname aan de cursus Onl-

~

vangt iedere cursist een
gcrujgschrifr van deelname.
Keurmeesterscursus:
Deze cursus van de Vereniging Het Reewild, die
omwikkeld is door de heren

J. Schoo"derbeek,
J. 8rinkman, H. Hesselink en
G. Koenderi nk, na onderwek

< van de commissie Beheer-

rcncoonsrcl!ingen, is in hel
laatste stadium gekomen.
Twee try-outS hebben plaats
gevonden met een zeer posirief resultaat. Met deze cursus
zuUen er reewildkeurmeesters
binnen de WBE's komen die
in Staat zijn de door de hrovincie vereisre reewildbe eerplannen te comroleren. De
cursus is ~Tresemeerd aan
het lande ij bestuur en de
aanwezige regiobe.sruursleden
op de jaarlijkS te houden
regiobcscurendag in maart.
Het landelijk bescuur zal nu
moetenzF;1n beslissen hoe
verder gaan met de cursus.
Met deze cursus zijn we op de
goede w1o; her is een aanzei
naar uni ormireir, die jaarlijks
rot uiting zal foaan komen in
regionale uni arme bchecnenroonsrellingen, waardoor het
landelijke reewildbeheer duidelijk naar buiten gebracht
kan worden.

Public Rel. tion,
Reewildfdm,
In tegenstelling tor de hoop
die we vorig jaar koesterden
7.a1 de geplande reewildfilm
dit voorjaar nier uitgezonden

worden. Een belangrijke oor-

naar rantastische prij1.en die

zaak in deze is de stagnatie

wwd door de vercni~ill als

van de sponsoring, dl[ tOf
grote teleurstelling van het
esruur.
De uitgifte van een reewildfilm zoals het bestuur die voor
ogen heeft zal alsno~ grote
~ioritci( blijven he ouden.
Ct besHlur hoopt de film re
kunnen realiseren om deze
manier het grote publie kennis te laren nemen van het
reewild en voorname~k van
het beheer van reewil in
Nederland.

ok

Fo",;

door derden ter bcsc j. 'n~
waren ge<iteld en een gespre
aangaan met leden van het
bestuur. Het bcsruur hoopte
op deze manier op een andere
wij7.c iets voor haar leden te

doen, helaas bleek de opkomst
tegen te vallen.

Overlijden van Jhr M. de
Savomin Lohman
Her afgelopen jaar hebben wij
afScheid moeren nemen van
de heer M. de Savornin

Sip tb Vrin

Ganle Fair:
Op de Game Fai r 1997 in
Park Berg en Bos te
Apeldoorn was de vereniging
groots aanwez~. Reden hiervoor was de Ie endag die het
bestuur georganiseerd had op
7..arerdag 30 juli. Op deze dag
konden de leden profiteren
van kortingen, meedingen

Lohman. De heer Lohman is
voorzitter van de Vereniging
geweest van 1983 rot en mer
1991 nadat hij al eerder een
rermijn als bescuurslid had
gediend. Na zijn bcstuursperiode is de heer Lohman lOt
ere-lid van de Vereniging
benoemd. De heer Lohman
heeft op bestuurlijk niveau
7

ved voor de Vereniging bClekend: hij heeft een eenheid
gecreëerd en ervoor gewrgd
dat de 'Vereniging Het

Reewild' een officiële
gesprekspartner is geworden
bij de overheid betreffende
laken aangaande her rmvild.
LedenaantaJ
De stijging van de !aalStc
jaren, met uitwndering van

een lichte daling in 1996,

De omwikkeling van het

heeft zich ook in [997 doorgezeL Dit mede dankzij het

afgelopen jaar was als volgt:

succes van de ledenwervingscampagne, waardoor vele
nieuwe leden zijn aangedragen door bestaande leden.
Helaas waren er ook opzeggingen, meestal vanwege het
niet meer bejagen van reewild
door een lid of vanwege
financiële omstandigheden.

Nieuwe leden: 156

Opgeugd, 108
Overleden: 12
Geroyeerd wegens wan-

betaling' 14

Per 31 dcçcmbe, 1997
bedroeg het aamalleden
2192

Basiscursus Reewildbeheer iu
Regio Noord Nederland.
-N. van LoeröpBasjscursll~ in regio
In de maanden november en december ging
de door de Landelijke Vereniging Her Reewild
opgezette basiscursus Reewildbeheer in de
noordelijke provincies van scan. Doel van de
cursus is de leemte russen jachropleiding en de
prakrijk van reewildbeheer op te vuUen en ook
de ervaren jager SlOf lOt nadenken te geven.
Op een vijfral locaties, verdeeld over Friesland,
Groningen en Orenche vond de cursus plaats.
Van de mogelijkheid om bij aanmelding van
meer dan 10 deelnemers per cursus, de cursus
in de WEE zelf re houden werd twee keer
gebmik gemaakt. Verdeeld over drie avonden
kwanten de volgende onderwerpen aan bod:
- Kenmerken van het ree; anatomie, haarkleed, gewei, scharren leenijd, aanspreken
- Hel ree en zijn voedsel
- Voonplanring, beheer, jacht, aanschaf en
behandeling buks, jachtmet.hoden, eriquette,
wildvenorging en behandeling van trofee.
De omisren \'arieerden van zeer erv3ren- tol
pas beginnend reewildjager. Kortom een zeer
gemengd gezelschap.

8

Aan het eind van de derde avond werd hel
geheel afgeslOlcn met het overhandigen van
een getuigschrift. Al mer al een cursus die
goed is aan geslagen.

In de maanden maan en april gaar bij voldoende deelname de cursus nogmaals van Start.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de secretaris van Reewildbeheer Noord Nederland,
Tolhuisweg 30, 9475 PG Midlaren.

Tel. 050-4094133

~

..

Foto; Sip tb Vrit)"

Valwild en de WBE
-P.H. Schneider
lijkheid is echter zeer kostbaar, namelijk DM 10.000
voor I km. autobaan .
Belangrijk om te melden is
ook dat verLCkeringsmaatschappijen bereidt zijn om
daar de WBE's te sponsoren
bij hel plaatsen van wildkerende middelen. Welk, zijn
dat! Red.)

Een schat aan gegevens
Als het op verkecrsstatisrieken
aankomt, beschikken wij in

Nederland over een schar aan

,

gegevens. Maar als we willen

welen hoeveel wild er op de
Nederlandse wegen sneuvelt,
dan is er praktisch niets voor-

handen. Onze oosterburen
hebben dar een heel stuk
beter voor elkaar. De

A.O.A.C. (de Ouir"
Wegenwacht) en de politie
werken daar heel nauw samen
met de plaacsclijke jagerij.
Om u een kleine indruk te
verschaffen omtrent de totale

wildschade in 1997. die
bedroeg DM 600 miljoen. Bij
de'Le aan rijdingen met wild
waren 3.500 mensen betrokken, waarvan 2.482 licht- en
928 zwaar gewond,
28 mensen verloren het
leven!
Onder de ± 1.000.000 dieren
die in het verkeer sneuvelden
waren:
145.000 reeën

bij rtI! iM!hnd

lBO km ft' Im!

bedroeg 145.000 S!uks ~
±

2.700 damherten
1.600 edelherten

aan om op de plaatsen waar
veel grofWild wisselt, alles in
her werk te stellen om deze
aanrijdingen terug te dringen,
wat bij een steeds groter wordende verkeersimcnsiteir
waarscllil' nlijk helaas een Utopie zal b ijken te zijn.

Gezien het feit dat de wilde
zwijnen en de reeën qua aantal van alle grofwildsoonen
net als bij ons sterk in de lift
ziHen, 7.a1 hel aamal aanrijdingen in de toekomst alleen
maar toenemen. De
A.D.A.C. raadt dan ook srerk

Dufnaun
'Dufrz..aun', het nieuwe wildwerende middel, wordt
ondanks een zeker gewenningsproces loch sterk aanbevolen door de A.D.A.C. naast
het plaatsen van wildspiegels
en rasters. DC'lC laatste moge-

8.000 wilde zwijnen

I

~I " kAR lfbruml
WI!

Bovengenoemde cijfers uit
Duitsland liggen bIJ ons, en u
7.OU het op net eerste gezicht
misschien niet denken, nog
aanmerkelijk nadeliger. Dar
heeft namelijk alles te maken
met een nos. veel fijnmaziger
wegennet bij ons dan in
Duitsland. In 1997 werden in
Duitsland 1.028.000 reeën
geschoren; her valwild
15% van het afschar.

In Nederland worden ±
20.000 vergunningen uitgegeven, waarvan ± 65% in de
regel wordt gerealiseerd"
13.000 stukS. Het valwild
onder reeën bedraagt jaarlijks
± 6.000 exemplaren = 50%
van het gerealiseerde afschar!
Dan is er nog een andere niet
onbelangrijke factor, namelijk
de wildstroperij, die na het
verdwijnen van de 'Vliegende
Brigade' er bepaald niet minder op geworden is en die
alleen al op de Veluwe op
7.O' n 15% wordt geschat!

,

Foto';:

P4ul Sdmlidrr

Een onmogelijk zaak?
U begr~pt intussen wel dat
het in feite bijna een onmogelijke zaak is om goed wildbeheer te beoefenen, indien
we niet beschikken over gegevens van hetgeen er uit ons
veld verdwijnt. Nog afgez.ieu
van het verlies van ae economische waarde dat het wildbraad venegenwoordigt. Nu
hebben we onlanEs de regeling kunnen treffen met de
Wegenwacht \'an de ANWB
dat ome zweethondenlijst op
de vier landelijke meldpunten
hangt. En inmiddels hebben
we hiervan de eerste vruchten
kunnen plukken! Op verzoek
van de At~WB zullen we binnenkort een gesprek hebben
over hoe we één en ander ook
in samenwerkjn~ met de polirie kunnen verfi}nen. Dit
laatste sluit naadloos aan op
een brief die ik onlangs Ont/0

ving uit de regio 'Achterhoek'
van de Vereniging Her
Reewild:

kunnen worden als bij de
meldkamer een aanrijding
mer (ree)wild gemeld wordt.
Deze personen moeten wel
goed bereikbaar zijn en de
weg in de WBE goed weten
(vooral weten wie waar jaagt).
Dil sysrccm werkt nu een
jaar. Onlangs omvingen we
een uitdraai van de meldingen van her afgelopen jaar en
bedroeg 228 incidenten! De
gegevens die w verkregen
worden kunnen goed verwerkt worden in beheerplannen. Ik vind dat geprobeerd
moer worden de contacten
met Wegenwacht en politie te
bundelen en verder UIt te
breiden. In gesprekken ovcr
dit onderwerp kwamen een
aamal problemen naar voren:

De regio vooniner schrijft:

;c"ln augustus 1997 omving
ik van u publicaties over
Valwild & Wegenwacht en de
correspondentie hierover met
de KNJY. Het is een goede
zaak bekendheid Ie geven aan
controlerende instanties op
de WeQ over het bestaan van
mogefijkheden om aanrijdingen mei wild re melden bij
ter zake kundige personen. In
de Achterhoek is op aanraden
\'all een medewerker op de
politie-meldkamer in
Apeldoorn de volgende
merhode ontwikkeld: Iedere
WBE heeft een enquête-formulier ontvangen, waarop.
namen van twee personen 111
dC7.e WBE vermeld kunnen
worden, die geïnformccrd

Niet iedere politieman Weet
wat ecn ree IS. (Er is in de
Achterhoek al eens een
jager geroepen bij een
doodgereden bokscr{hond)
met de melding dat er een
,ee l~ .

De wijze van melden op
papier verschilt per politiedÎsuicc; niet altijd wordt
verschil gemaakt tussen reewild en kleinwild.

-

-•
Zou hCI1jnvoi zijn over dit
onder.verp verder Ie praten

en te proberen hier landelijk
iets te taan organiseren? Et

,
•

zullen eslist genoeg problemen op te lossen zijn, maar
nu de jager zich steeds meer
als beheerder moet vcrantwoorden vind ik het ecn narmale zaak dat instanties hun
medewerkinFe verlenen aan
het verzame en van bruikbare
gegevens. Hel 7.31 nodig zijn

op een aantal plaatsen voorlichting re ~even, maar die
moge1ijkhe en zijn er mijns

inziens voldoende. Ik hoor
graag uw mening hierover'"
Goede samenwerking
Op dit momen( zijn er buiten
de r~io Achterhoek meerdere
WE s die een voonreffelijke
samenwerking hebben opgebouwd met de politie, maar
er liggen nog hele gebieden

Y'«II'1J.DDiDEIJ'Ji

braak. Deze bclang~ke
samenwerking:1Ct e politie
kan niet van ven worden
gedicteerd, maar per WBE
van onder af aan worden aangesli11crd. Het vergt de nodi~e tij eer het 'dJ ver is. Staat
er eenmaal op de rails dan
hcb je cr nier w veel omkijken meer naar. Maar voor een
goed wildbehcerplan een
absolute must! Er is dus no~
heel wat werk aan de \Vinke !

Veldkijkers
-R. van DijkInJeiding:
Wanneer u het observeren van
wild, of de jacht hierop rccd5
beoefent, isfcn uitleg meer
nodig over e waarde van een
tocdc veldkijker. Omdat een
jker hiervoor een belangrijke
rol speelt, is het voor degene
die er een moel gaan aanschaffen van belang hierover
gedegen re worden geïnformeerd. Bovendien bezorgt een
goede kijker u vele aangename
momenten tijdens de uren die
we vaak wachtend in het veld
moeten doorbrengen. Omdat
ook ccn veldkijker een
optisch instrument is wordt
de koper geconfronteerd met
vele {optisch)vaktechnische
termen. Daarnaast is het aangeboden assortiment vrij groot
en verdeeld in diverse prijsklassen. Om u een beetje wegwijs te maken in de optische
terminologie heb ik een en

ander hierover ol:, een rtie
rLCt. Voor wat ctreft e
euze, heb ik een greep
~cdaan in een aantal kijkers
ie mij eersoonlijk aanspreken
en die i in soorten, liditsterkten, gebruiksdoel en
prijsklassen heb ingedeeld.
Porro en dakkant kijkers
Kijkers zijn er in diverse
rypcn, ve~rotings- en lichtsterkten. jkers kunnen we
verdelen in enkelvoudige kiikers (ook wel telescopen - of
spcktief genocmd) en prismakijkers. Prismakijkers zijn er
in rwee basiscypen namelijk;
'Porrokijkers' en
'Dakkanrkijkers'. De prisma's
hebben tot doel het beeld om
te !..tren en zodoende grootte
en lengte van de kijker te
beperken en kunnen verschillend zijn opgebouwd. ~jkers uitgevoerd mer 'D nt'
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prisma's zijn de ob~ecrieven en
dc rismaonderde en in één
ree te lijn geplaatst, rerwt dir
bij ccn Örismaopbouw va gens
'Pono' Porro-prisma) niet het
geval is. Daarom z2n kijkers
van het wgenaam e 'Porro
type' breder van bouw.
Dakkantkiikers zijn slank
fevormde ijkers maar zijn
osebaarder in aanschaf.
Bij een 'Oakkam'type kijker
11

moeten de prisma's, in verband met het optredende
faseverschil van de lichtgolven, van een speciale FaSecorrigerende coating worden
voorzien, die deze kijker (van
een goede kwaliteit) extra
duur maakt.

stof en is aanmerkelijk hoger
in prijs. Let bij aankoop op
de specificaties!
Een rubberen of kunststoffen
bekleding maakt een kijker
wel beter bestand tegen Stoten en spaTWater.

zien van inschuifbare oogschelpen wals bij de
Swarovski SLC-modellen en
de Leica Trinovid. Het nadeel
hiervan is echter wel dat stof
en zanddcelrjes kunnen binnendringen en eventuele
reparatiekosten door da.e
c~ ns[ructie hoger kunnen
ZIJ Il.

Porro-verrekijker

Dakkant-verrekijker

000<5 ...... VlIn een dakluln l kijker

Stralmgl1l1t tÛJ6rrrn [+",0· (links) r/l rrn i1Ikkllllfr.>(ldkijkrr (mhlJ)
Rtf. Bmsrr Optik

Stootbestendig, Slof en
waterdicht
Bij vele kijkers is tegenwoordig het huis vervaaràigd van
een hoogwaardige kunststof,
die sterker is dan aluminium;
en uitgevoerd met een
rubberen of kunmtoffen

bekleding.
Maar pas op: kijkers die zijn
uitgevoerd met een rubberen
of kunststoffen bekleding zijn
niet altijd watcr- en stofdicht!
Een gegarandeerde water- en
stofdichtc kijker is onder
druk gevuld met droge stik12

Brildragersvriendelijk
Een belangrijk aspect bij de
aankoop van een kijker is of
deze brilclragcrsvrienddijk is.
Hiermee wordt bedoeld dal
de oogafstand ren opzichte
van de oculairlens (ook wel
'eye relief' genoemd) zodanig
is dat brildragenden de kijker
direct kunnen gebruiken,
zonder dat er te \'eel van hel
gezichtsveld verloren gaat.
Vele kijkers zijn daarom uitgerust met oprolbare oog·
~helpen; de. mooi~te oplosslOg IS een UlfVocnng, voor·

HelocuJair
Het oculair, de lell7.engroep
aan de oogûj·de, is bepalend
voor het bee d- of gezichtsveld. Het beeldveld geeft aan
hoeveel meter van een terrein
op een afstand van 1000
meter direct kan worden
ovenien. Een groot beeldveld
stelt u in staat snel een landschap te ontrafelen en vliegende vogels gemakkelijk te
volgen. Een kijker uitgevoerd
met 7.Ogenaamde groornoek
oculairen gebruikr een groter
gedeelte van de lenzen waardoor lensfouten meer naar
voren komen. Immers een
groot beeldveld moet dan
worden gecombineerd met
een afbeelding die tOl aan de
randen haarscherp is. Dit vereist een complexe optische
samenstelling van de oculairen.
Optische kwaliteit
De optische kwaliteit van een
kijker wordt bepaald door de
scherpte, helderheid, contrastrijkdom en kleurenweer-

ga'"

Een kijker is een optisch
instrument waarbij een trans·
missie van lichtgolven door

r

r

kleurschifting als onschelte
hierdoor vrijwel kan wor en
opgeheven. Dit zijn belangrijke items voor de optische
kwaliteit! Een coating is een
opgedampte laag, die reflecties als het ware uitdooft.
Door reflecties zo veel mogelijk te reduceren wordt de
lichrtransmissie aanmerkelijk
vergrooL Bij een goede
coating is de lichmansmissie
minimaal 90%.
Dergelijke coatings worden
door fabrikamen vaak aangeduid als T (rransmission)
coatings. Dit komt ook in
hoge mate ten goede aan de
herderheid, kleurweergave,
scherpte en comrast.

FYI{(): Joh lIrmlriks

een optisch systeem, bestaande uit objectief prisma's en
oculairen, plaatsvindt.
Aangezien wit licht uit ver-

schillende golflengten
bestaat(her kleurenspectrum)
vinden bij een optisch systeem van een kijker kleurschifting, reflecties en hierdoor ook lichmansmissieverlies plaats. Deze factO ren leiden tor een afname van conuast, helderheid en scherpte.
Daarom is een kwaliteitskijker voorzien van 'luiver geslepen lcnzcncombinatic:s met

zeer fijn gepolijste oppervlakken, ~ie op hu~ beurt zijn
VQomen een uIterst geavanceerde 'breedband

coacing'(Een breedband
coating is werkzaam in het
gehele kleurenspectrum}. Het
glas in kwaliteirskijkers is van
een zeer 'dense' soort. Dat wil

zeggen met een hoge soortelijke massa en optisch zuiver.
Vaak wordt er gebruik
gemaakt van Barium
Kroonglas. Zoals cccdcr aangegeven vertoont ieder
optisch systeem kleurschifting
en onscherpte. Onder kleurschifting wordt verstaan: de
in het kleurenspectrum aanwezige verschillende brandpuntsafm.nden (bij de basiskJeuren rood, groen en
blauw) waardoor het optisch
systeem de kJeurcontrasren
nict optimaal kan weergeven.
Dit fenomeen is vooral merkbaar bij tegenlicht en hoge
contrasten. Door het gebruik
van een wgenaamd apochromatisch objectief
(een samenstelling van speciale optische glassoorten) vallen
de brandpunten van de basiskleuren samen, zodat wwel

Zoals eerder aangegeven, zijn
dakkamkilkers voorzien van
een extra f.tseçorrigerende P
(phase)-coaring.
Dit is noodzakelijk omdat de
lichtgolven die loodrecht en
parallel op een dakkant-prismacombinatie invallen uit
fase gaan (niet meer synchroon lopen) waardoor de
optische kwaliteit afneemt.

Helderheid en
Lichtgevoeligheid
De helderheid van een kijker
wordt door twee facraren
bepaald. Enerzijds, de kwaliteit van de coatings (lichttransmissie en fasecorrectie
bij dakkamkijkers) en anderzijds de lichtgevoeligheid. De
lichtgevoeligheid van een kijker wordt bepaald door de
zogenaamde uimedepupil.
Dit is te vergelijken met een
13

sleutelgat waar men doorheen

kijkt. De uimcdepupil wordt
bepaald door de verhouding
russen de diameter van de
objccrieven -voorste lenzenen de vergrOiingsfaclor.
Bijvoorbeeld: een 7 x 42 kijker heeft een vcrgrotingsfacfOf van 7x en een objeniefdiameter van 42 mmo
De uimcdepupil is dan voor
een 7 x 42 kijker, 6 mmo en
kan worden waargenomen

door de kijker mn de objeçriefzijclc, op armlengte
afstand, naar LL toegekeerd tC
houden. Indien de uittrooepupil niet zuiver rond is maar
ecn vierkantje of anderszins,
dan zijn de prisma's niet in
orde. Bij schemerdonker zijn

onze oogpupi!len gemiddeld
6 mmo in doorsnede. Een
mooie maat voor ccn kijker

"

die in schemerdonker moet
worden gebruih is er een met
een uittredepupil van 6 mmo
Schemerpresraties worden

vaak aangeduid met het ~e
naamde schemergeral. Dit IS
echter een rekenkundige
waardt die in de praktijk zeer
beperkt bruikbaar is. Dit in
verband met het lichrverlies
dat optreedr wanneer de ver~
groting toeneemt bij dezelfde
objeaiefdiameter. (uittredepupil)
Samenvattend, de lichtgevoeligheid bepaald Mmm met de
lichnransmissie de helderheid
van de kijker.
Central e~ en Dioptrie
scherpstelling
Zoals wellicht bekend kan bij
de meeste veldkijkers de
afstand scherpstelling door

middel van een centraal
scherpstelwiel op uw ogen
wordtn ingesteld. Dit wordt
de centrale scherpstelling
genoemd. Toch maak ik vaak
mee dat een andere belangrij~
ke instelling nog al eens
wordt genegeerd.
Hiermee bedoel ik de dioptrie-scherpstelling. Immers,
onze ogen presteren meestal
niet evenredig, zodat bij
gebruik van de centrale
scherpstelling de scherpstelling meesral op één oog
wordt ingesteld. Dit geeft
spanningen en onscherpte tijdens het waarnemen. Het
verschil in oogsterkte (aangegeven in dioptrie) kunnen we
aanpassen met de dioptrieinstelling. Dit kan een instelbaar (meestal het rcdncr)
oculair zijn of een s~iale
knop aan de voor- of achterzijde van de middenas.
De oogsterkte kan eenvoudig
separaat worden ingesteld
door de centralescherpstelling
op oneindig in te stellen en
de dioptrie-instelknop op
neutraal te plaatsen. U richt
de kijker naar contrastrijk
objecr op w' n 200 meter
afstand en u sluit hierbij het
rechteroog. Door middel van
de cenuale scherpstelling stelt
u het objC1:1 voor uw link"oog scherp. Vervolge.ns opent
u her rechteroog slUIt u het
linkeroog en SIert u door middel van de dioptrie-instelknop het object scherp op u
rechteroog. Open nu het linkeroog en de kijker geeft u
een scherp beeld wnder dat

r

l.

er bij langdurig waarnemen
spanningen ontstaan. (hoofd-

pijn kan her gevolg zijn). De
deelstreepjes (+/.) op de schaal
geven de onderlinge oogscherpte-af..vijking in dioptrie
aan. De ervaring leen dat dit

meestal bij kijkers onderling
nog al eens verschilt.
Evcnmcc[ nastcllcn met beide

ogen geopend is mogelijk,
door een object uiterst ontspan nen waar te nemen en

\'oorzichtig aan de dioptrieknop te draaien. Hierbij zoekt
u naar de meest ontspannen

instelling. Dit kan wel eens
nunig zijn bij waarnemingen
in schemerdonker (minder
goede contrasten).

fÀnsmKrir m opbouw WIn «11
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Welke kijker?
Een bruikbare kijker \'oar de
wildobservatof, kJein- en grofwild jager is een makkelijk
draagbare, sroorbesrendige,
spatwater of waterdichte en

lichtsterke kijker. Hierbij denken we aan een 7 x 42, 8 x
40,8 x 42 en 8.5 x 44 (denk
aan het toenemende gewicht
bij grotere objectiefdiameters).
Laat u niet verleiden tot de
aankoop van een kijker met
een sterkere vergroting. DC'Le
kijkers zijn in de meeste

omstandigheden niet stil te
houden, waardoor de winst
die behaald wordt door de
sterke vergroting, teniet wordt
gedaan door de bewcgingsonscherpte. Bovendien neemt de
lichtsterkte bij een gelijke
objectiefdiameter drastisch af.
Tevens hebben vergrotingen
van 7x of 8x het voordeel van
een grotere scherptediepte,
beeldveld en lichtsterkte bij
gelijke objectiefdiamerers.
Kies er een met een rubberen
of kunststOffen bemanteling
die in ieder geval Stootvast,
geruisloos en prettig hanteerbaar is (ook met handschoenen). Bedenk wel dat de aankoop van een kijker altijd een
compromis is en dat de
prijs/kwalileit verhouding een
belangrijke rol specie.
Goed bruikbare kijkers zijn er
in prijsklassen vanaf zo'n
f 800,- tot en met
f 3000,-. Ik zal enkele voorbeelden (in prijs tOenemend)
van het brede assortiment
geven. Voor prijzen rond de
f 1000,-: Bresser Montana
7 x 42, prijs f 1049,- en de
super licbtgewidll Optolyrh
Alpin NG 7 x 42. (J 1164,-)
De werkelijke toppers: de
Swarovski SLC 7 x 42 B
(blijft nog beneden de
f 2300,-) maar voor de
Zei~ 7 x 45 BIGA T
Nachrjoger of 7 x 42 BIGA
Classic moet men rekenen op
zo'n f 2600,-. Ook Leica
voert een uitstekende wateren stofdichte kijker, de

Trinovid 7 x 42/BA , prijs
12400,-

Brmn MQruI1/1Jl 7 x 42

Oplol]lI, Alpim 8 x 40 (PomJ)

Alle genoemde kijkers zijn
uitgevoerd met een rubberen
of kunstswffen bekleding en
zijn, met uitzondering van de
OptOJith Alpine NG, van her
dakkant type. Koop in ieder
geval een kijker bij een niet
alleen optisch bekwame vakman, maar ook iemand met
veldervaring. Een kijker is
tenslalIe een instrument dat
men in principe voor het
leven aanschaft. Nog even die:
de genoemde kijkers zijn universeel te noemen waardoor
zij tevens geschikt zijn voor de
me.es.( ~i(eenlopende
aCtIVIteIten.
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Doch voor de wildobservaror
en grofwild jager die het wild
vaak in de schemer of onder
andere slechte licheoffistandigheden w o~tjmaal mogelijk moeten -of willen- aanspreken (of andere waarnemingen onder gelijke omsrandighcden moeten uirvoercn,
zoals voor beveiliging of
opsporing)is het naar mijn
mening (och vcrsrandig om
een 8 x 56 in beschouwing te

nemen. Deze kijkers zijn weliswaar zwaarder en volumineuzcr, maar in de praktijk

loch stabieler gebleken dan
lichtere uir'loerinaen. Door
de grole objecricrdiamcrcr
zijn deze kijkers aanmerkelijk
lichtsterker (grotere uiuedepupil) en geven een zeer comfortabele waarneming (de
hogere lichtsterkre is bij normale lichromsrandigheden
ook goed merkbaar in de
\'orm van een briljanter
beeld). Bovendien hebben
deze kijkers een relarief groor
beeldveld. Een uitmuntende
kijker is bijvoorbeeld, de
Zei~ 8 x 56 B/GA T
Nachtjager (prijs f 2960,-).
Ondanks her gewicht van
1500 gram ligt d", kijker
door zijn specifieke vorm uit~
stekend in de hand (vooral
mei handschoenen).

De Nachrjagers (ook de eer~
der genoemde 7 x 45) rijn
uitgevoerd mer een hoogwaardige super~apochromat i ~
sche optiek met een opmerkelijk lage reflexifactor
(coatingtcchniek) en die bijna

"

geen tekenen van k1eurschif~
ring laten zien. (Vandaar her
gewicht van 1500 gram).
Door toepassing van deze
super-apochromatische optiek
presteerr deze kijker uirstekend bij waarnemingen in
tcgenlichtomsrandigheden.
Tevens is deze kijker gasgevuld, dus warer- en stofdicht.
Door de goede ligging tegen
de bom, vair het hogere
gewicht van deze slank
gevormde kijker in de praktijk verrassend mcc. De nekbelasting wordt door de speciale bijgeleverde brede leren
riem
voe. -met een rubberen
..
nng- tot een mllllmum
beperkt, waardoor de{voelbare) aanwezigheid meer door
de grootte als door hel
gewichr wordt veroonaakt.
Voor een lichtgewicht in de
S x 56 klasse voen Zeiss de
8 x 56B/GAT Classic (1030
gram) voor de prijs van
f 2729,-. Oprolyrh brengr
in deze klasse de Oprolyth
RoyalS x 56 BGA mer een
gewicht van 1070 gram. De
prijs voor deze goed presterende kijker is f 2729,(maar is slechts sparwarcr
dicht). Voor degenen die de
S x 56 kijker te volumineus
of re zwaar vinden en toch
ccn 8x vergroting verkiezen
met zo'n optimaal mogelijke
lichtsterkte, zijn er twee kijkers die optisch uimekend
presteren en uitermate handig
in gebruik zijn. De Leica
Trinovid 8 x 50 BA en de
Swarovski SLC 8 x 50 B.
Beide kijkers rijn van het

dakkanr type, gasgevuld en
waterdicht met een gewicht
van 1150 gram. Bovendien
rijn beide kijkers uitstekend
geschikt voor brildragers,
wam zij hebben de mogelijkheid om de oculairkapjes naar
binnen te schuiven. De prijs
van de Lcica 8 x 50 Trinovid
ligt op [2898,-, terwijl de
Swarovski voor f 2560,- in
de winkel ligt.
Wel wil ik hierbij opmerken
dat ik van mening ben dat
kijkers in de 8 x 56 en 8 x 50
klasse, met betrekking tor
omvang en pewicht, niet
meer als ulllversele kijkers
kunnen worden beschouwd.
Hiermee bedoel ik dat een
8 x 56 voor bijvoorbeeld een
W3rerwildjachr of een bergtocht niet een optimaal handige kijker za] zIjn (vandaar
her compromis). Met andere
woorden: bij de aanschaf van
een kijker (tenzij II van plan
bem om er meerdere aan re
schaffen) zal de koper zelf
moeten bepalen wat zijn of
haar prioriteiten zijn.
Tips voor het onderhoud

SU!tlrom/û SLC &50 B

schriften. Belangrijk!
Denk er aan: nooit de lenzen
beademen voordat de srofdeeltjes zijn weggeblazen of
geveegd! Bij thuiskomst een
niet-waterdichte kijker minimaal één uur in de ras laten
(en daarna drogen).Hiermee
wordt ren gevolge van rcmpemuurverschiJIen condens lil
dc kijker voorkomcn.

geren; bijvoor~ld lijd~ns
het voorover bUlgcn, khmmen, rijgersluipp'ang (zoals
gebruikelijk bij Deer
Sralking'), bergbeklimming
CIC. Hiervoor heb ik recent
een bruikbaar accessoire ontdekt, namelijk de 'Bino
Handy'. De 'Bino Handy' is
een leren holster waarin de
kijker (met de objectieven

Maak na afloop van uw activiteiten de kijker altijd goed
schoon na deze éérst te nebb~n .gedroogd. Her rubber
reInigen met een met water

bevochTigd doekje.
De lenzen van hel oculair en
het objectief eerSt reinigen
met een blaasbaJgje om de
stofdeeltjes weg te blazen. Als
er geen ~e~v~ekken of 3ndere
\'erOntTCIlllgmgen meer aanwezig zijn dan de regenkap
en objectiefdoppcn plaatsen.
Bij aanwczigheid van
(vinger)vetvlckkcn of opgedroogd water of tf33nvocht
moelen de lenzen als volgt
worden gereinigd. Met een
plukje (of schijfje) medicinale
droge watten uiterst voorzichtig het aanwezige srof weg
vegen. In verband met het
be.~chadigen van de coating
vooral géén druk uitoefenen!
Dan de lenzen beademen en uiterst v()(michtig- de lenzen
mer een watten schij~e
schoollvegen. Na iedere
behandeling -één maal vegenhet wanenschijfje vernieuwen. Dil herhalen wij totdat
de lenzen schoon zijn. Lees
ook de bijgeleverde voor-

Ns u zo uw optische uitrusting {veld- en vizierkijkers,
afstandmeters ec!.)behandelt,
zult u er jaren lang plezier
van hebben en nier de kans
lopen dat het u op een cruciaal moment in de steek laat.
Veel succes bij de aankoop
\'an een veldkijker.
Een nuttig accessoire
Normaliter wordt een veldkijker om de nek gedragen. Dit
geeft her voordeel dat de kîjker altijd direkt bij de hand
is. Een nadeel is echter, dat
bij deze draa~vijze de kijker
soms hinderlIjk kan gaan s!in-

OptdytlJ Royo.I8x56 BGA
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naar beneden} paraat op de

heup kan worden gedragen.
De dnagriem wordt hierbij
verwijderd terwijl de objectief
beschermdoppen en regenkap

door middel van een riempje
aan de holster worden bevestigd. Her holster wordt aan
een heupriem of rugzakheupriem bevestigd, zodat de kijker
direh bereikbaar is zonder dat
de'Le u (t ijdens eerder
genoemde omsmndigheden)
hinden. Bovendien ondervindt u geen nekbelasting wat,
vooral tijdens bergtochten,
zeer hinderlijk kan zijn. De
'Bine Handy' is uitgevoerd in
een goede kwaliteit Engels leer
met een robuuste bovensluiting ~ie de kijker zijn holster
opsluit.
Het holster wordt in meer

dan 20 verschillende maten
uitgevoerd, zodat cr Voof de
meeste in omloop zijnde

kijkers een passende holster
kan worden geleverd (een speciale heupriem wordt meegeleverd).
Opmerkingen:
De genoemde prij7.en kunnen
zijn gewijzigd en mocten
daarom als een indiwie worden gez.ien.
Tevens wil ik dank zeggen aan
alle importeurs die het
illustratie materiaal op een
zo'n spontane wijze ter
beschikking hebben gesteld.

De functie van de keurmeester in de WBE
-J- Brinkmanaantal toehoorders uit de
commlSSle
Beheertentoonstellingen zijn
we van start gegaan.

Een nieuwe start.

Op 26 januari 1998 werd
met succes de tweede try-OUI
van de cursus ' KeurmeesTer

binnen de WBE' van de
Vereniging Het Reewild
afgesloten. Nadat deze cursus
het jaar tevoren ook als tryOut was gestart werd besloten
door de samenstellers in
overleg meI de Reewildbehcertcntoonstclli ngen
Commissie de cursus in het
winrersei7.0en 19971'98 nogmaals tc herhalen .

De samenstellers
(George Kocnderink, JooP
Schoonderbeek, Henk
Hesselink en Jan Brinkman)
zijn van mening dat de cursus
een bijdrage kan en moet
leveren aan de huidige vorm
van reewildbeheer, namelijk
populatiebcheer op basis van
een reewildbeheerplan.

De commissie beheerlcmooJlstellingen heeft er in
haar rappon op gewezen dat
het keuren, van de zowel de
bokken als de geiten, zeet
goed door de WBE's kan
geschieden mits daar voldoende kennis aanwezig is.

Ook het uitvoeren van het
reewildbeheerplan en het
bepalen van het afschot kan
goed door de locale
reewildcommissie gebeuren.
2Q

Het programma was als volgt:
1'" avond - 5 januari 1998
Inleiding over het ontSlaan
van deze cursus.
Rel'Wild in de WBE: wat
doen we er mee?
Rcewildbcheerplan algemeen.
FOlo: JooP St!JOOminbtrR

Na de gebruikelijke kinderziekten, welke in de eerSte
try-out werden gemaakt werd
er dit jaar gestart met een
cursus in een verbeterde
opzet.
Er werd meer aandachr
besteed aan:
- Het Reewildbeheerplan in
zijn totaliteit
De verschillende
Draaskrachtmodellen

Leeft'jdsbepaling
Toen bekend werd dat er
weer een cursus gegeven zou
worden was de aanmelding
van deelnemers geen enkel
probleem. De samenstellers
hadden besloten dat de deelnemende groep maximaal 20
personen mocht bedragen.
Maar de praktijk leerde al
snel dat wij bij pcrson~n
moesten zeggen: En nu met
meer!'. Met deze groep en een

2?

2" avond - /2 ja/wari 1998
Bespreking diverse
Draagkrachtmodellen
Verschillen tussen de modellen.
Uitreiking huiswerk: de
opdracht bestOnd uit het
maken van een beheerplan
aan de hand van een voorbeeld WBE.

Y' avond - 19 ja/wari 1998
l.eeftijdsbepaling levende tee
Verzorging trofee
Lceftijdsbepaling dode ree
gebitSSlijtage
neustussenschot
slijpplaatje etc.
Praktisch oefenen.

.f' middag-avond 26jll1l1lari 1998
Praktijk in het veld: werken
met een draagkrachtmodel
Theorietoets: 80 multiple
choise vragen Praktijkroets:
beoordeling van een 15-tal

reegeweien met kaken, varië-

rend van gemakkelijk lot zeer
moeilijk.
Bespreking van het huiswerk
Evaluatie van
- rheorleloers

I

- praktijkmodel
Uitreiking dednamecertificaat
Wal is er nu veranderd Icn
aanzien van de eerste try-out:
verbetering tekst
werken met belere, gcstandaardiseerde sheets en dia's
meer rijd werd besteed aan

de leeftijdsbepal;ng.
De samenstellers van de cursus hebben steeds voor ogen
gehad: hoe krijg je reewiJ~

Fozo: joop SThoondnbul!

keurmeesters bmnen de WBE
die zowel theorie als in de
praktijk in naar zijn het door
de overheid vereiste reewild-

samenstellers crin geslaagd
zij n het door ons voorgestelde
doel te bereiken, dan zal in

beheerplan op basis van een
draagkrachtmodcl samen te

van het rccwildbeheer binnen
de WBE uitgevoerd worden
door een keurmeesrer nieuwe
stijl, dat in staat is zich los te

stellen, uit te voeren en tc
comroleren. Wanneer de

de toekomst de beoordeling

maken van de mditionele
opvattingen van reewildbeheer.
Hoe nu verder met de cursus?
De samenstellers hebben hierover hun gedachten en willen
die binnenkort presenteren
aan de regiobesturen en het
landelijk bcsmur.

lOcvoeging commissie
BcheertentoonsteUingen:
Op termijn zier de commissie
een belangrijke taak weggelegd voor een keurmcestergroep nieuwe stijl, die zal
moeten voonimmen uit de
cursisten en er in de toekomst voor zal moeten zorgen dat de regionale show's
tenslotte een uniforme stijl en
kwaliteit uitStralen, waarmede
hel landelijke reewildbeheer
zal winnen aan duidelijkheid
en openheid.
11
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Alle Kogels Vliegen.....
Deel 6

-J.M. Smit-

Schietposities
In een vorig artikel hebben we
geleerd om onder bijna ideale
omstandigheden de kogels een
beetje bij elkaar Ie houden.
Hoe gaat dat in hel veld? Vaak
is het moeilijk om een redelijke steun te vinden om optimaal te kunnen schieten. We
moelen daarom proberen onszelf niet in de weg IC zinen.
Int~en?cel, m.aak gebru~k
van Je eigen splerbcherrsmg
en van je z.eIJVernouwen. De
omstandigheden in het veld
bepalen, of je moet schiel"en
in een liggende, zittende,
knielende of staande positie.
Deze posities zal de jager
daarom zo goed mogelijk
onder de knie proberen te
krijgen, al kan de ene houding
iemand beier liggen dan een
andere. Gebruik daarbij Steeds
de geweerriem als Sleun, zoals
in het vorige Jnikel is
beschreven. Zet dc richtkijker
op 4 x. Persoonlijk schieT ik
ongeveer 75% zittend en 25%
STaand (maar in Schotland
ook veel liggend).
Liggend
De benen zijn iets gespreid en
het lichaam ligt in een hoek
van ± 450 ten opzichte van
het doel. Riem op z'n plaats.
Let tijdens het schieten op de
ademhaling, de ogen open.
a

Omspan het hele lichaam
behalve de rechter arm en laai
de trekker breken op een
bewust moment. Lel er op,
dal er ~een grassprieten en
takjes m de kogelbaan zinen.
De ellebogen rusten op de
grond en de handen ondersleunen het ge\l:eer.
Het is een lastige positie, die
tijd kost om te bereiken. 15
eigenlijk alleen toe te passen
bij lage begroeiing en indien

FtJI': Sip ik Vrio

het wild op grotere afstand
staat (meer dan 200 meter). Je
loopt de kans nogal vies te
wamen, vooral in de natte tijd
op een modderachtige hodem.
Een voordeel van de liggende
positie is, dat bijna altijd een
extra steun gevonden kan
worden om de geringe hoogte
tussen voorhout en bodem op
re vullen. Leg de linkerhand
op een paar takken, een men,
een dikke graspol, een rugzak,

enz. Kijk bewust naar steunpunten als de mogelijkheid
zich voordoet om tot schor tc

komen . Vooral op grotere
afstanden heb ie even de tijd,
omdat het wild niet zo gauw
verstoord wordt

Zinend
Dele fosi tie is hel meest universee en is in 75% van de
vcldoffiStandigheden Toepasbaar. Zelf kan ik soms beier
schieten in zincnde positie

dan mer het geweer opgelegd
over een motorkap b.v. Het is

een referemieposiric, waarmee
andere standen te vergelijken
zijn. Leer ook aan om die
positie heel snel re bereiken.
Nog staande sla je de riem
om de bovenarm. Je zet de
voeten kruiselings over elkaar
('alsof je nodig moet') en je
laat je rechtstandig onder een
hoek van 45" ten opzichte

van het doel op de grond zakken, waarna de voeten weer
naast elkaar worden gezeL
Corpulente mensen hebben
hier waarschijnlijk moeite
mee. De ellebogen zet je aan
de binnenkant van de nu
automatisch opgetrokken
knieën (dus beslist niet cr
op!) zodat de benen een
legensteun geven aan de
armen. Ik leg altijd mijn
rechter elleboog aan de buitenkant van de rechter knie.
Zoek even uit wat het handigst is. Denk om de ademhaling en een ontspannen
houdmg!
In 3 seconden ben je richtklaar, in 6 seconden kan het

schot er uit zijn! Zie je kans,
om ook nog steun re vinden
voor de knieën of voor de linkerhand, dan schiet ie bijna
net zo stabiel als over een
schiethank. In onregelmatig
terrein kom je van alles regen
waar je gebruik van klim
maken. Een paal, hek, boom,
zwerfkei, slootkant, of vrijsraande stam, noem maar op.
Staat het wild op redelijke
afsmnd, bijvoorbeeld 180
meter, dan kun je altijd nog
wel een paar meter vóór- of
achteruit om een stcvig
STeunpunt te benuuen.
Knielend
Linker voer met de zool op
de grond, het linker been is
gebogen. Het rechterbeen
word! zo plat mogelijk op de
grond gelegd (oefening!), de
rechtervoet met de zijkant
ook plat. Riem in positie. Ga
nu op de binnenkam van de
rechtervoet zitten, dat geeft
meer steun dan op de hak.
Her lichaam is in 45° ten
opzichte van heT doel. Linker
elleboog langs de knie, de
rechter arm IS horizontaal.
Dit vind ik voor mezelf de
slechtste schiethouding en
mijn resultaten zijn nagenoeg
gelijk aan staand schieten.
Anderen kunnen dat anders
ervaren en het beter doen.
Zwakke punten zijn de linkerhand, de linker knie en de
rechter elleboog. Schiet in
ieder geval meI de riem als
hulpmiddel en kijk dan of
linkerhand of knie afgezet
kunnen worden tegen een

boom, steen of iets anders.
De rechter elleboog vraagt
soms ook om een steuntje!
Een knielende houding geeft
trouwens niet veel méér steun
dan een staande. Is het niet
mogelijk om op de rechter
voet te gaan zitten (hoogte
struikgewas) of om de linker
elleboOg te steunen, blijf dan
liever sraan, vooral indien
staand wel een goed steunpunt gevonden kan worden.

Staand
Naast het 7jrrende schieten is
dir de meest voorkomende
stand.' Niet alleen door de
indoctrinatie van de reclame
(altijd zie je schutters STaand
schieten), ook is deze stand
hel gemakkelijkst en het
snelST in te nemen. Helaas is
het wel de meest onnauwkeurige posiTie, indien niet afgesteund wordt.
Het lichaam staat op 90° van
het doel, dus de tenen wijzen
naar oost als her doel in
noordelijke richting staat. De
houding moel naar mijn
mening anders zijn dan men
normaal gewend is te zien.
23

Dus gecn houding als bij het
hanteren van een hagclgeweer. De rechterhand Zit om

de hals van de kolf. maar de
linkerhand ligt bijna tegen
het magazijn aan, de linkerarm is dus sterk gebogen. De

linker elleboog ruSt regen de
zijkam van de borstkas en
krijgt zo ema steun. Je staat
iets achterover geleund. De

rechter arm is horizontaal. De
riem zit tegen de oksel, die
helpt tenminste nog iets om
een vrij lekcr SChOT af te kunnen geven.

(FtJIlI: Jan Smit)

De Illoeilijkste houding, maat
oefen deze veel, want her
komt vaak voor, dat je 7JJ
mocr schieten.

Elke steun is hierbij welkom.
Tegen een boom afsrcunen

doe je bij voorbeeld met de
linkerhand, waarbij je een
paar vingers russen her voor-

hour en de boom legt.
Gebruik ook altijd de riem,
dat scheelt aanmerkelijk.

"

Staand schiet ik, aangestreken
met de riem om de arm,
praktisch even nauwkeurig als
linend (met de riem) en zonder steun. Bij het sraande
afstcunen komen de linkerarm en -hand meer naar
voren. De linkerarm en hand
mocten ook meer naar voren,
indien op vluchtend wild
geschoten warde Dat kan
(voordat er kritiek op deze
wijze van schieten geleverd
wordt) soms nodig zijn bij
slC1:ht geplaatste treffers waarbij het wild nog weg probeert
te komen. Een gestrekte arm
is dan behulpzaam om een
vloeiende geweerbcweging tot
vóór het wild te handhaven.
{Voorhouden!}.
Op~e1cgd en aangestreken
schieten
In alle posities (bij liggend
schieten vermeldde ik..dar al),
is opgelegd schieten soms
mogelijk. Sommige jachtopzichters of drijvers bieden
hun schouder aan om als
steun te dienen. Persoonlilk
ben ik daar geen voors.rander
van. Afgezien van mogelijke
gehoorbeschadigingen bij de
bereidwillige steunverlener,
vinclik her schieten over
mensen niet stijlvol. Probeer
zoveel ervaring op te doen,
dat dit SOOrt hulp nier nodig
is! Steun bij het aanstrijken
nooit tegen de loop zelf, maar
gebruik het voorhout. Welke
extra steun ook gekozen
wordt, zorg er voor dat er
altijd iers 7.3chts russen steunpUllI en buks gelegd wordt.

Een paar vingers, een jas, pct
of rugzak: alles is goed.

Ziltmd + rirm • slI'Im.

SumnJ I

rirm + flrnn.

Dm fl/b's tijl! op J.ru mallirrgmomm

om át schinbowJing duilklijk uwr t!
ff1X" (slwJilHJpf/l/w).
Foto}: Jal! Sm;t

Duidelijk is te zien, dat de
loop ruim vrij blijft van het
steunpunt, in dit geval een
boomstammcrje.
Voor alle posities is droog
oefenen (thuis) belangrijk,
steeds maar weer, !Or het
bereiken van een bepaalde
stand een aummaûsme
geworden is. Ook de trekker-

rol(): Jokr Hmtlriks

afStelling (breek~u m) wordt
er w 'ingeslepen. Door al
deze oefeningen gaat de buks
als een deel van ons zelf aanvoelen, wals een hamer bij
een timmerman. Een posilie
het diclust bij de grond is
vaak hel meest nauwkeurig.
Bij voorkeur niet staand, als
hel bijvoorbeeld zittend kan.
Er hangt trouwens ook nogal
wat af van iemands lenigheid
en vaardigheid. Iedere steun,
die je in het veld kunt vinden, is welkom.

Jaag je voor de vOCt of bersend, dan is sTaand schieten
de snelste methode. Probeer
dan ook dit zo vaak mogelijk
te trainen. Zet eens een aantal A4-tjes op 50, 100, 150,
175 en 200 meter en probeer
În een vlO! tempo (een schot

pcr 4 seconden) de achtereenvolgende schijven te rreffen,
eerst sraand wnder steun,
daarna (met nieuwe schijven)
staand met steun. Bewaar
altijd de schijven, dat is leerzaam.
De in het veld meest gebruikte methode is eduer zinend
schicten, en dat kan op bijna
alle afstanden. Mensen op de
hoogUt schicren opgelegd.
Ook ocfenen dus!

MOA
De nauwkeurigheid die haalbaar is, wordt 111 Amerikaanse
boeken en bladen aangege\'en
met het begrip 'Minute Of

Angle (Arc)', ook wcl MOA.
Dit is precies 1/60e deel van
één graad van een cirkel (die
uit 360 graden bestaat) . Je
kunt hier dus een heel klein

hoekje mee uitdrukken en
het grappige is, dat je deze
waarde kum gebruiken, onafhankelijk van de afstand.
De 'hoek' van de 'afWijking'
blijft immers, ongeachT de
afstand, steeds gelijk! Het
toeval wil, dat 1 MOA praktisch overeenkomt met één
inch op 100 yard. Heeft een
loop/pattooncombinarie een
precisie van 1 MOA, dan wil
aat zeggen, dat op 100 yard
(= ± 91 meter) een groep van
bijvoorbeeld 5 treffers binnen
I ;nch (" 25,4 mm) gehouden kan worden. Is een jager
in staat, om in een bepaalde
schietposi tie een nauwkeurigheid Te bereiken van 3 MOA
(dus inclusief de I MOA van
het.geweer), dan houdt hij de
treffers op 100 yard in r
(inch), ± 7,6 cm. VergrOOT je
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de afstanden lOt 200 of 300
yard, dan schiet je groepen op
die afstanden van respectievelijk 2 x 3 en 3 x 3 inch (theoretisch). Dat is dan ± 15 en
23 cm, maar het blijft 3
MOA! Het is gemakkelijk om
in Engelse malen Ie rekenen,
omdat een heleboel referentiegegevens in de Engelse literatuur daar ook vanuit gaan.

.,

Deze I MOA betekent, dat
op b.v. 200 yard de inslagen
2 (200 Y',d) , I (MOA) ,
25,4 mm, onnvel 51 mm uit
elkaar liggen en op 300 yard

(MOA) x 25,4 mm, ollewcl
152 mm uit elkaar liggen en
op 300 yaed 3 , 3 , 25,4
mm, = 229 mm, maar het
blijll dus 3 MOA!

3 x I x 25,4 mm = 76 mm,
maar het blijft I MOA!
Tekening 2: (A3)
De afstand tussen Je verst
uiteengelegen kogelinslagen

,.
,IJ

• ." ....

Y~ Ir. .1

Berekening van de MOA, uitgaande van metrische maren
doe je als volgt.
I. Bereken de schootsafst:l.IId
in meters naar yards. Je schiet
b.v. op 115 meter. Dat wordt
dan 115,1,094.126 )"ds
(zie conversietabel in een cerder artikel).
2. Bereken de afstand van de
vetsr uireengelcgen kogelinslagen in millimeters (door M
het midden van de kogelinslagen te nemen, Mb.v. de
linker of rechter randen van
de inslagen). Meting kan 82
mm geven, dir is in inch 82 :
25,4 • 3,23".

3. Bereken nu de MOA.
Herleid het aantal inches lOt
100 yards. Ocel daartoe de
uirkomst van 3,23 inch door
de factor 1,26 (100 yard is
factor I, 200 yard factor 2
en,), dus 3,23 : 1,26.2,55
MOA.

A,

Tekening I: (A,)
De afstand tussen de verst
uiteengelr:S:en kogelinslagen
op de icl4 op 100 ya'" (91
meter) is 1 inch; 25,4 mm o
De hoek russen deze verst
uircengelcgen inslagen en de
loopmand wordt aangegeven
door hoek AJ' en geeft I
MOA weed I inch op 100
yaed . I MOA . 25,4 mm).
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op I00 yard is 3 inch, 76
mmo De hoek russen deze
vem uitecngelegen inslagen
en de loopmand wordt aangegeven door hoek A)., en
geell op 100 y"d I (I 00
yaed) x 3", • 3 MOA ww,
waarbij de kogels dus 76 mm
uit elkaar liggen. Deze 3
MOA betekent, dat op
200 yard de inslagen 2 x 3

Reken je in MOA, dan geef
je dus de nauwkeurigheid aan
van jeulf of van de buks,
onafhankelijk van de afstand!
Nadere informatie:
'jachlV:lIkmecum', (handboek voor
&et jachlbffitijO
Kou inldijke Vermande b.v.
PO$lhlLS 20
8200 AA Ldystad
Td. 0320 . 222 944
Fax. 0320·226334

Uniek
~P.H.

Schneidereen halve eeuw! laat ik nou
de betreffende bok vorig jaar
op een schitterende ochtend

f

onder de hOC>grit hebben
gehad en grfOlografeerd. Op
het momenl van vinden wis!
ik in cersre ins!:tnlie dan ook
werkelijk nie! waf ik zag, maar
dal zult u zich wel kunnen
voorstellen. Voor de echte ree·
wildfanaren onder ons hierbij
nog enkele technische gege-

vens.

Uniek, 28 kalveren in één
reeënlevcn.
Een in 1982 op een

Gewichl: 241 gram· lengte:
26 cm . • Oograk: 11 cm . •
Rozcnomvang: 17.5 cm.
ahhans, niet vaak overkomen
in een jagersleven van bijna

NJfQ: PI/uI Schnridtr

Oostenrijkse boerderij groot
geworden moederloos geiWlf
komt ieder jaar na de geboorIe van haar jongen WetT voor
een tijdje op de ,boerderij
terug. Op twee Jaa! na zeue
de inmiddels 13 jarige geil
uitsluitend drielingen! rn het
(Olaa! bracht zij 28 kalveren
groot! Wat een goede aanleg
cn een uÎrsrckcndc biotoop in
één reeënlc...cn kan betekenen!
•n Afwerpstang
Als fervent kievitseierenzoeker
gaat er ieder jaar, zeker bij het
vinden van het eerste nestje,

altijd wat door me heen. Maar
bij het \'Îndcn van een afwerpstang, 7.eker één van bijgaand
caliDe!, maak ik een indianendans. Want zoiets is, mij
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Aktiviteitenkalender
I

Regio Umb"'ll
organiscCH op vrijdag 20 maan 1998 haar

Recwildbehccnentoonsrel!ing in Herberg
'De Troost' te Heibloem (bij Roggel).
De opening is vanaf20.00 uur, er bestaat
vanaf 19.00 uur reeds gelegenheid de
tentoongestelde trofeeën en gegevens te
bezichtigen. De avond zal worden
opgeluisterd met een hapje en een drankje.

Stichting Reewild Trofeeënshow Gdderse
Achterhoek
organiseert op 21 en 22 maan 1998 haar
31e Recwildshow in Hotel Café Restaurant
'De Exelse Molen'. De openingstijden zijn op
zaterdag 21 maart van 10.00 - 19.30 uur.
Op zondag van 10.00 -17.00 uur.
Op zaterdag 21 maan is er een schilderijen-

Jaarvergadering Vereniging Het Reewild
Op 18 april 1998 zal de Jaarvergadering van
de Vereniging Het Reewild in Horel Bakker te
Vorden plaats vinden. F..en uitnodiging en een
agenda treft u in dit nummer aan.
Regio West- en Midden-Brabant
organiseen op 25 en 26 april 1998 haar jaarlijkse Reewildbeheertentoonstelling in Hotel
'Bellevue' Dorp~traat 27 tc Chaam.
De opening is op zaterdag 25 april 1998 om
20.00 uur en op zondag is de tentoonstelling
geopend van 12.00 - 17.00 uur.
Deze expositie draagt het motto 'Reeënjachr
als onderdeel van het reewildpopulatiebeheer'.
Er zuUen die dag een groot aantal stands aanwezig zijn met aantrekkelijke aanbiedingen.
De toegang is gralis.

expositie en verkoop. Tevens vindt er een vei-

ling van jachtartikelen plaats welke om
14.00 uur begint. Voor inbreng van artikelen
kunt IJ conraC[ opnemen met

reLnr. 0573-252720.
De Stichting Wildbeheer Veluwe
organiseen de GrofWildbeheenentoonstdling
1997f1998. Deze wordt in samenwerking
met de Regio Veluwe-Betuwe van de
Vereniging Het Reewild, Vereniging tOt
Behoud van het Veluws Hert en de
Verr:niging Wildbeheer Veluwe georganiseerd
en wordt gehouden in Het Aardhuis tc Hoog
$oeren op zaterdag
21 maan 1998\'an 10.00· 21 .00 uurenop
zondag 22 maart 1998 van [0.00 - 17.00 uur.
Regio Oost-Brabant
organiseert op vrijdag 3 en zaterdag 4 april
1998 haar jaarlijkse Reewildbeheertentoonstelling. Deze w worden gehouden in
zaal 'PrinsenhoP Hoofdstraat 43, te Best

FOlo: Jokt Hmdriks

r Nieuws van onze ledenservice
-J.E. van Herp-Bruynius
Capreolus
Deze Caprcolus is [och weer
bijzonder. Er is namelijk nog
geen nieuwe redad ie, maar

gelukkig wordt er hulp aangeboden en langs dCLe weg wil
ik graag diegenen bedanken,

die mij hebben geholpen deze
editie te maken. Zonder hun
medewerking was dit absoluur niet gelukt. Ik wil van

deze gelegenheid gebruik
maken om rwee mensen [e
noemen die zich bijzonder

inzetten voor Cap'rcolus: Joke

mi;

Hendriks, die
steeds bijstaat en dit blad met deskundig matcriaal illustreert en

we dan na de grote vakantie
géén wanbetalers ,dat
bespaart de Vereniging een
hoop rijd en vooral geld.
Ledenaantal
Het ledenaamal blijft een
beetje hangen op henelfde
niyeau. Het is heel moeilijk
om die 2200 ce passeren. Bij
her ingaan van her nieuwe
contributÎejaar kwamen er
toch ook weer vele op7.eggin~e n binnen. Over het hele
JaaT 1997 waren dir er 108,
terwijl we 156 nieuwe leden
konden inschrijven. Etn

oproep aan u: 'Er is vast nog
wel een nieuw lid te weryen
in uw omgeving', laten we
met z'n allen proberen eens
definitief boven de 2200 tC
komen.
Antwoordapparaat
Een antwoordapparaat is misschien beSt wel een beetje
eng. Toch is het yerstandiger
om een boodschap achter Ie
laten Cn uw telefoonnummer
in te spreken, u wordt echt ro
spoedig mogelijk teruggebeld.

Foto: Jokt Hmdriks

Rob van Dijk, die heel wat
gesprekken voert en kilometers aflegt om adverteerders te

vinden. Joke en Rob, hartstikke bedankt voor jullie
inzet en de prettige samenwerking!
Contributie 1998

Meer dan de helft van onze
leden hebben hun contributie
over het jaar 1998 reeds overgemaakt. Fantastisch, applaus
voor uzelfl Daarbij ~"W3.men
ook vele extra bijdragen voor
de Vereniging binnen,
namens het ocscuur wil ik ij
daar hartelijk voor bedanken.
Diegenen die hun acceprgirokaan nog (huis hebben liggen
zou ik vriendelijk willen vragen deze in te vullen en te
vmenden, wie wtcr hebben
31

