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Van de nieuwe voorzitter
-P.Schenk-

Or /'W P. !Xhmlt haft illmiJdtls zijn rml<
tlffidHt /Jprrrdm Q(hur rit
Op 27 april rL rri/rrr hij in Vordm J( gduigrrhriflnl 11
Uil

dl dfr/Mlllm 1'6/1 ik kt"UTI1IHfIn·runlL'.

Allereerst wil ik de ledenvergadering hanelîjk dankzeggen

aamal goedwillend!.' bestuurders en leden heb laren over-

voor het in mij gestelde ver-

tuigen hier niet te zwaar aan
te moeten tillen. En zoals ik
na mijn verkiezing tijdens

trouwen tijdens de Jaarvergadering van 18 april jJ.

medewerking van mijn mcdebestuursleden en alle (vaste)
medewerkers, die eveneens op
basis van vrijwilligheid regelmarig een bijdrage leveren.

mijn kone toespraak reeds
Alhoewel de procedure, overigens correct gevolgd, niet de
schoonheidsprijs verdient,

zoals ik concludeerde uit een
aamal signalen die ik opving,
getuigt het van goede wil en
smaak bij bestuur en leden-

vergadering zoals de verkiezing in Vorden uiteindelijk

verlopen is. Ik ben er dan ook
blij mee dat ik mij door een

memoreerde, ben ik 7.eer vcrheu~d bij acclamatie verkozen
re ZIJn.

Verdere bloei en eenheid
Ik heb mij voorgenomen de
Vereniging mr \'erdere bloei
en vooral eenheid re bren~en
en mij hier volledig voor In te
zeuen. Uiteraard kin dit uirsluitend gebeuren als ik mei

Aandachts~unten

Hel laatste Van de voorzirrer'
lezend- van mijn voorganger
de heer TM. Kolle- benaat
uit een gedeelte ierugzien
in voldoening... ', waarin een
respembcl aantal wapenfeiten genoemd wordt, en een
~edeelre 'Maar toch.. .', waarID een aantal zaken opgesomd
worden die veel extra aan3

dacht en energie 'lullen vra-

gen, en ook verschijnselen die
de nodige zorg geven.
Verschijnselen die ik inmiddels waargenomen en ervaren
heb en die naar mijn mening
de Vereniging verzwakken,
c.q. kunnen verzwakken; en

dat zou jammer zijn. Ik ben
het er dan ook mee eens dar
hij zaken daarvan aangeeft,

dat daar in elk geval door het
bestuur c.q. door mijzelf,
extra aandacht aan moet worden besteed. Een bevestiging
hiervan heb ik reeds gekregen

tijdens de Jaarvergadering,
waar ik na mijn benoeming
door meerdere leden c.q. lan-

delijke bestuurders, werd aangesproken over onderwerpen
van allerlei aard.

Vereniging die cr voor Slaaf
haar doelsldlins te realiseren,

zoals genoemd

In

artikel 2

van de Sr.ltutcn. Een

Vereniging die haar visie heeft
vastgelegd in een
Reewildbeheernota, waarin
duidelijk WordT aangegeven
dar uics!uitend mer een veranrwoord beheer een gewnde
recënpopularie in Nederland
in stand kan worden gehouden, en dat dit nier mogelijk
is zonder regulerin~. ln hel
bovenstaande heb ik aangq;even wal mij motiveerde in
mijn ambirie de functie aan
te nemen waarroe u mij hebr
verkozen.
Mijn derde fase
Medio september zal ik mijn
maarschappelijke
loopbaan beëindigen en mijn functie als direcüelid
bij MercedesBenz Nederland
B.Y. neerleggen;
en daarmee
begim mijn derde

fase. Ik heb mij

F~lo; Jolu

Hmdrih

Verenjging en maatschappij
Het is mij ook inmiddels
meer dan duidelijk dar cr veel
energie, tijd en inzet van mij
verwacht en verlangd wordt
om de Vereniging die plaacs
in de maatschappij te geven
waar zij recht op heeft. Een

,

voorgenomen een
deel van de
beschikbare tijd
. nunig re besteden, hetgeen voor
mij onder andere betekent
opgedane ervaring in Ie zetten op bestuurlijk niveau, bij
voorkeur bij een instituut wat
zich op veranTWoorde wijze
bezighoudt, zowel kwalitatief
als kwantitatief, mer het
beheer van de reeënscand in
ons land. U hebr mij hiertoe

in de gelq;enheid gesteld en
hel vertrouwen gegeven, en ik
herhaal zoals ik tijdens de
Jaarvergadering reeds heb
gezegd: ik zal mij hiertoe \'01ledig inzctlen.
Eerste officiële optreden
Inmiddels heb ik reeds mijn
eerste officiële optreden achter de rug, re weten het uitreiken van een 20-tal geTuigschriften aan de nieuwe liehtin$. keurmeesters in Hotel
Bakker in Vorden. Met veel
genoegen denk ik daaraan
terug; want het betekent weer
een kwaliteitsverbetering bij
mensen die zich veranTWoordelijk achten voor een adequaat reeënbeheer.
Fanrastisch!
Kennismaking
Als IJ dcr.e Capreolus leest, zal
ik ook mijn eerste dagelijks
bestuurvergadering achter de
rug hebben. Een nieuwe ervaring waar ik me veel van
voorstel. levens zal dan een
volgende landelijke bestuursvergadering worden gepland,
waarbij ik erop vertrouw dat
alle leden van het landelijke
bestuur acre de présence
geven. Tot slot zie ik het als
mijn hoogste prioriteit zo
spoedig mogelijk de regio's re
bezoeken, enerzijds [er kennismaking van velen van u,
en andeT1.ljds om het juiste
beeld te krijgen c.q. re vormen van de Vereniging Het
Reewild, om tOt een betere
samenwerlcing en een hechtere band re komen.

Waarderingsprijs 1998, Vereniging Het
Reewild, Regio Noord-Nederland.
-Jan Smitun stimuJans om ook een
poging te wagen

Op donderdag 2 april 1998
hield de Vereniging Het
Rcewild, regio NoordNederland,naar Jaar\'crgadering. JooP Polltsma
bekleedde het voorzitterschap
mer verve en voerde de verga-

akijd genankeerd en ondersteund door zijn onafscheidelijke penningmeester, Henk
Meyeringh, en een leuke bijkomstigheid was, dat hij in
zijn financieel verslag had
opgenomen, war de tegenwaarde van deze waarderingsprijs was. Dat stimuleert voor
leder individu om ook eens
een poging re wagen!

maakxe, maar hij was er niet
voor niets, aldus Joop. De
prijs bestaat uit twee delen,
een fraaie oorkonde, die mer
zwanenveren gemaakt is door
Joke van Herp (inderdaad
dC7-c:lfde, die zich altijd ZIJ
uirslooft binnen de redactie
van Capreolus) en een bronzen beeldje van een reebok,
die zich duidelijk happy

dering al in korte tijd naar
hcc hoogtepunt van de bijeenkomsT, de uitreiking van
de Waarderingsprijs 1998.
Mei de van hem 7JJ bekende
humoristische en soms thea-

trale benadering bespeelde hij

de zaal zodanig, dar ieder in
spanning bleef waar or nu de
waarderingsprijs wel weer
naar toe zou gaan. Het
'slachtoffer' zelf wist ook nergens van en lachte vrolijk met
de geachte aanwezigen mee
tijdens de gloedvolle toespraak, die JooP ter inleiding

hield. Over hoe blij hij was
met alle aanwezigen en over
hoe tevreden hij kon terugzien op zil· n beheerplan, dat
door hoe anger hoc meer
wildbeheereenheden gevolgd
werd. We komen er wel! De
meeste aanwezigen zullen het
er inderdaad over eens zijn,
dat een rationele benadering
van de reeën de populatie ten
goede komt en daar vaart een
ieder (en de reeën niet in het
minst), wel bij. JooP wordt

Fof/J: fan

Smil

Broll2en reebok met
oorkonde
Voor wie was dan wel de
prijs? Niet voor de 'pers'fotograaf, die ZIJ ijverig plaarjes

voelt. De oorkonde komt
goed uit aan de muur en het
beeldje staal prima russen de
rrofeeën aan de wand boven
de open haard. Beide iers om
5

(of 36 ru/sec) Janw.amcr
geworden is. Schieten we om
en nabij hel vriespunt in

-,

plaats van bij 20°C en Stop je
de patronen nict op het a11er~
laatste moment van je binnenzak in het magazijn, dan
neemt de snelheid wederom
mctt2x30fpsafenwe
komen Uil op 3000 - 4x30 2x30 = t 2820 voeten per
seconde ('" 860 m/see)! Als
gevolg hiervan 7.al de kogelbaan minder vlak verlopen en
daar moeten we op jacht op
grotere afstanden rekening
mee houden. Ga er in het
algemeen van uit, dat de snel-

hooen, die met de eigen buks
bereikt worden, 5 - 10%
lager liggen dan volgens de
&briekSrabellen. Dat vaak de

Voongeveer 4,5 meter \'oor
de loopmand gemeten wordt,
levcn ook weer een snelheidsvermindering op van circa 15
rps, maar daar gaan wc nu
maar even aan voorbij!
Kogelbanen
Er bestaan nogal wat misver~
standen over de baan, die een
kogel zal volgen. Zo hoorde
ik op een sdiietbaan iemand
zeggen, dat wanneer de kogel
een paar centimeter boven
het richtpunt op 100 meter
zat, de kogel zijn hoogste
punt ten opzichte van de
richtlijn op wel 250 meter
afstand zou bereiken. Dit is
beslist onjuist en her ondersraande verbaal kan duidelijkheid \'Cfschaffen. De baan
\'an een kogel vereist enige
uitleg. De baan wordt weer-
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Ttlttni/lg I. Slljgt in hn pI van un kogtlbun, 7.J)(I/s d.dm i/l djt drtihl db twr'
buM wordt iIIllIgrhaaU. op 29 mrtn. S2' tb inschirtlJfitdmi, "p 214 mrra. H"" mr
/mgsrt pIlIft "411 tb kogtlb44n 1(// opUrhrt WI/I tb ,;rMijll, op 125 mtrtr, W44rbij tb
kogdh4/ln 1 6 cm bown tb ,;(hllijn ligt. Op 100 mrttr is tb hoogtt 11411 dru billln
MIflI tb rithtlijll tllMffl tb 4,5 til 5,5 cm. /)( ttfm;lIg is /lUt op Khaa1 [11 Jr ubr

vmJtrt uil~.

gegeven door een gebogen
lijn, die vanaf de loopmand
naar beneden gaat, net zoals
water uit een tuinslang die je
horizontaal houdt. Hoe groter de afstand \'anaf de loopmand, hoe krommer de baan
wordt, hoe sneller dus de
kOgell.ah. De montage van
de kijker houdt rekening met
die 'parabolische' haan, want
de kijker staat ten opzichte
van de looplijn iets naar
beneden gericht gemonteerd ,
terwijl de fijnere gewenste
correcties door de afstelmogelijkheden van het richtkruis
bereikt worden. De richtlijn
van de kijker (dit is een strikt
rechte lijn) gaat door het
bovenste deel van de kogelbaan, mits op meer dan ± 90
meter wordt ingeschoten. De
kogel 'snijdt' daarom tijdens
her afleggen van z'n kromme
baan {Wee keer de rielnlijn
van de kijker. Het eerste snijpunt tussen kogelbaan en
richtlijn heet SI en het tweede
Sû deze laatste afstand heet
dan tevens de 'inschierafstand'.

De plaatS van het eerste snijpunt (SI) ligt meestal tussen
de 22 en 30 meter. Deze
afstand wordt bepaald door
de hoogte van de kijkermontage, de aanvangssnelheid van
de kogel en een verhoging
van de kogelbaan ten opzichte van de richtlijn van maximaal 6 cm. Het punt S2' ligt
dan, ook weer afhankelijk van
de momagehoogte van de kijker en de aanvangssnelheid,
op 185 tot 240 meter, een
voor grofwild gunstige
inscllletafstand. Tussen SI en
Szvliegt de kogel dus boven
de richtlijn uit om de maximale verhoging {HJ van 6
cm te bereiken, die tussen de
110 en 150 meter afstand
ligt. Let wel: op 100 meter is
deze maximale verhoging dus
nog niet bereikt! Mecsrnl is
100 meter namelijk een
oriëntatiepunt dat gebruikt
wordt om als hulpmiddel op
een bepaalde gewenste
afstand de buks 'in te schieten'. Willen we een maximale
kogelbaanverhoging van 6 cm
boven de richtlijn, aan bere7

kent dit, dat op 100 meter
de hoogte van de baan :t 4,5 5,5 cm boven her richtpunt
ligt, indien de kijker op normale hoogte gemomeerd is.
Er volgen suggesties hoe je
met je eigen munitie dan de
(inschiet)afsrand van S! kum
bepalen.
Houden we een maximale
verhoging van de kogelbaan
boven de richtlijn aan van
maar 2 cm, dan komt SI verder weg te liggen.
Daarentegen komt de
'inschiet' afstand S, dichterbij. We maken w gebruik van
bet bovenste deel van de
kogelbaan kromme, waarbij
het hoogste pum van de baan
op kortere afstand voor de
loopmond bereikt wordt dan
bij een verhoging van 6 cm.
Omgekeerd za! SI dichter bij
de loopmond komen indien
S2verder weg gekozen wordt
dan in tekenmg I., het hoogste pum van de baan (H..)
wordt dan in dir geval meer
dan 6 cm. Na het pum S2 (de
inschieufstand) zal de kogelbaan altijd onder de richtlijn
verdwijnen.

., .-,

Pas indien het punt Sz
emeern dichtbij gelegd
wordt, meestal tussen de 60
en 90 meter, dan kunnen SI
en S, gaan samenvallen. Voor
iede~e buks is dat een vasre
afsrand, het punt waarop de
denkbeeldige richtlijn de
kromme baan van een bepaalde kogel raakt. Dit is meer
een meoretische kwestie,
wam het is niet gebruikelijk

.,

Ttlrmilll1. Rithtlijll 1 hrtfi tril kogtlbilltll, dit 6 C/II bowll tb nchJlij" uitkomt.
Richtlijll 2 hrtfi Uil kogrlbilltn, dit 7/WIr 2 C/II bor'(/! dm lijll lIitkomt SJ_lliKf doll
fJtTdo u'l- b.1I op 35 mrln; SJ.] dithllrbij, bijrJ(}()rbu/J op 160 mrt", H.. ligt
tI.'rnffllS dithtrrbij. DI r.>muIJm"gm zij" op u grou Khatzl rJ(}()1f!$ulJ.
8

om met een (all round) eentraalvuurpatroon op vuurbuks afstanden in te schieten.
Patroonfabrikamen geven
soms aan, dat de meest gunstige inschietafstand (GEESJ met standaard kijkermontage, bereikt wu worden
indien de kogel niet meer dan
4 cm boven de richtlijn uit
zou stijgen. Ik zie deze 4 cm
hoogte meer als een referentiehoogte om kogelbanen van
verscha!ende patronen
gemakkelijk met elkaar te
kunnen vergelijken. De
gewenste inschietafstand
moet mijns inziens echter
bepaald worden door de jager
en die 4 cm zou hooguit,
door specifieke eisen, min of
meer toevallig gekozen kunnen worden. Bedenk ook, dat

r

AllIXOGill I'/JJ;Q}o' _

de afstand S2' die de fab riek
opgeert bij die 4 cm k~elbaanverhoging (ten opzIChle
van de riditlijn), weer alleen
bereikt kan worden onder
ideale technische omstandigheden, waar een 'normale'

,

buks en j~er niet altijd aan
kunnen vo doen (de behaalde
snelheid bijvoorbeeld), lie
eerder. Wordt een S, door de
Fabriek op 185 mctir aangcfcven bij een maximale
·o~e1baanverhoging boven de
ric dijn van 4 cm, ga er dan
van uit, dar die afstand voor
de eigen buks (mer een kijkermontage van ± 3,8 cm
hoogte) op circa 170 meter
7.a1 liggen. Voor een all round
patroon voor de jacht, met
een kogelsnelheid van 2800

3200 fps (850 - 975
m/sec) en met een normale
kijkerhoogre is het naar mijn
mening verstandi\ om een
verhogmg \'an de ogelbaan
boven de richtlijn aan te houden van ± 6 cm. Kunnen we,
vanwJe de beperking van
een sc ietbaan, slechtS
100 meter 'i nschieten', an
zal dit betekenen, dat de
kogel oh 100 meter afstand
een ver o~ng heeft van ± 5.5
cm boven et richtpunt op
die 100 meter. Is de schietbaan slechts 94 meter lang
(DM), dan wordt de verhoaing ongeveer 5 cm.
5m een indruk te krijien van
een kogelbaan, vol~en ier de
äegC\'ens van een S ERRA
eelmanrelkorel SBT (sofIpoinr boanail , BC 0,45 (zie
tekst), V~.~ m 2970 rps.
LOl

da

exacte kogt/baam
SI (29 meier)
46 meier, 50 yard
91 meter, 100 yard

;/1 het /lcM RllIIhouJhI:
Ocm Van 40 - 80 meter

•
•
•

11 .., 125 meter

;cm
Gcm

Van 80 - 160 meter
Van 160 - 200 meter
Van 200 - 220 meter

183 meier, 200 yard
SI' 214 meter

3 cm
Ocm

2501/l{trr

,-

300wrtff

:1 -

2cm

3cm
;cm

3cm
Oem

7 ""

15 cm

350 IMf" i·300n

--- --- ---- -- ------- -- ------- 400 meter t-50cm

450 meter i-80em
500 meter t-1l5cm
Voor jagers die maandelijks
met een 20 schoten geoefend
hebben, is 250 meter ongeveer de ma;(imale schootsafstand voor een bladschot op
rcrorwild. Heb je veel gCO<'end {meer dan 500 - 1000
patronen pcr jaar in wisselende weersomstandigheden en
schiertositics) dan kan die
grens ij 350 meter gelegd
worden, indien met de wind
mee of recht in de wind
geschoten wordt, terwijl dan
ook kleinere doelen binnen
die afstand soms geen probleem vormen . De overige
afstanden zijn ter informatie.
Monteren we de kijker hoger,
zoals nodig is b~ grote ohjectieven, dan zal e richtlijn
ook hoger komen te liggen.
Nu zijn er enkele baanveranderingen mOfelijk, zie rekening 3, waar ij richtlijn 1 en
kijker 1 als vergelijking
dienen.
a. We houden een maximale
kogelbaanverhoging aan van
6 cm boven de richtlijn. In

dat ~eval zal de richtlijn de
koge baan op een grorere
afstand twee maal snijden,
zodat SI en SI ook op ~otere
afStand liggen {in de te ening
richdijn 2, - niet geheel op
schaal- met SI'Zen Sl-J.
Het I~kt bij het schieten,
alsof e ko~elbaan rechter is
geworden Sl ligt immers een
stukje verder), maar dat is
bedro~. De kro.mm~ bIt
dezel e, maar Je m tas
het ware gebruik van een deel
van de kogelbaan, dat verder
weg ligt, waardoor de buks
bij een kogelbaanverhoging
van 6 cm op grotere afstand
ingeschoten is.
b. We houden een inschierafstand aan van (zie tekenin~ 1)
214 meter (kijker 2, richrlt
3). Her Ftevolg is dan, dat e
ma;(ima e kogelbaanverhoging (H""J minder dan 6 cm
womt (S,.3 It iets verder van
de loopmon dan bij situatie
van richtlijn 2, S! op dezelfde
plaats). Dat wekl de indruk,
dat er met minder afwijking
geschoten kan worden, maar
9

r

een hoge montage van de

afstand uit te latcn komen.

kijker heeft zo zijn specifieke

Voor een hoge kijkermonrage
geldt ook, dat wanneer je

bezwaren.

Ttkening 3. Kijkrr 2 is /x,grr g(//IQlllwrJ Û~ u Ifll/ldtLardhoorJt 1411/ hjk" I. MI'
ri(htlijn 21»udm wt' wm un kogtlbllJlnvtrh;,ging IUIn (mugrJjji/xid •.) 11411 .t 6 cm.
W( urn ut 51-2 (11 52-2 wrdtr 4",! /iggm Mn bij uitglwgsf'6silit J. Stbit/ro wr in
~p tb iJudt' Ij//(md VIl" 2U ",tln (DndtrbrtJktn rithtIijn 3, mt1gtlijkhtid h,). Uil ligt
SI-3 vmkr 4'fg. ttrwijl 52 dl<! op dmlfdt pkwts blijft. Ot hgtlblUlnvtrh4ging 1M,'fTI
tb rieh/lijn wordt «hln gm"t" (Hm.J J. bijllfOrbufd moar t 3 cm, Ot wijtigingm
zijn ql!frdrtri(n UJt"1!flMl.

Een hogere kijkermontage

baanverhoging van 6 cm, dan
moeten we rekening houden
met het fei t, dat we een op

dichtbij op kleine doelen wilt
schieten, je rekening moct
houden met het feit, dat SI
verder weg ligt. Op 15 meter
richt/'e dus iers boven het
doel nekschot als vangschor)!
Over de nadelen van een
hoge momagc is al in een eer·
der artikel iets gezegd.

grotere afstand gelegen deel
van de kogelbaan moeten
benutten. Dit houdt in, dat
op 100 meter voor de loopmond de kogel nog niet zo
hoog boven de richtlijn vliegt
als bij een lagere kijkermomage, want de kogel is immers
lager begonnen, waardoor SI
verder van de loopmand is
(zie SI.2 in tekening 3) en dus
dichter bij die 100 meter.
Derhalve is het noodzakelijk
om bij een hoge kijkermonrage van 4 to[ 7 cm het tref·
pum niet meer dan respectievelijk 45 tOr 2,5 cm boven
het richtpum op 100 meter

IYJIO: Jokr

van bijvoorbeeld 4 rot 7 cm

betekent ook, dat de hoek
[Ussen de looplijn en de richtlijn groter wordt. Willen wc

[och een maximale kogel-

10

Hmdrih

Als je a1rijd gewend hem
geweest om een verhoging
van 4 cm (of misschien nog
minder) aan re houden, dan
klinkt 6 cm, bereikt op ruim
óver de 100 meter, misschien
wat veel. Toch heeft dil voordelen, wam indien afstanden
tussen b.v. 75 en 225 meter
verkeerd geschat worden (en
dat is regel, ook bij geoefende
jagers), dan neemt de kans af
dat hrt wild ziek geschoten
wordt ten opzichte van een
keuze van 52 dichtbij . Wordt
bijvoorbeeld op 100 meter
ingeschoten (51 = 100 meter),
dan is dit ook nagenoeg het
hoogste pum van de kogel.
baan. Na deze 100 meter zakt
de kogel relatief snel, waardoor op verdere afstand een
veel grotere rrefpumafwijking
opueedt dan de paar centimeter extra verhoging die wc
nodig hebben om 5, op
±200 mcter te leggc~. In de
brochure van 'Norma' staat
dat heel duidelijk aangegeven

mer her schot op een eland
(ook een elandtesr). Nou heb-

ben we die dieren niet in ons
Nederlandse jachtveld, maar
y,'<l[ nier is kan komen en je
weel het maar nooit met de
soms fantastische plannen

van onze natuuronrwikkelaars! Op kleine doelen (een
kraai tegen een heuveltje tuSsen de 80 en 160 meTer)
moet mer die geadviseerde 6
au verhoging slechts iers
onder het verenpak gericht
worden om te treffen. Schiet
je reeën, (borsrdiepte van 18 23 cm), zorg dan dat je tus-

kum, wil je enigermate
betrouwbaar de kogelbaan
berekenen of opzoeken.
Hiervoor zijn snelheidsmeters
in de handel, die niet meer
behoeven te kosten dan circa
$100.-, omgerekend inclusief
venending uit de Verenigde
Staten ± f 250,-.
Het bock\'iCfk van Pejsa (ûe
eerder artikel) geen gedetailleerd alle mogelijke formules
om de kogelbaan te berekenen. Vooral bedoeld voor de
wiskundigen onder ons. Mijn
voorkeur gaat uit naar her

wat de ballistische coëfficiënt
en de snelheid van hun kogels
is. Dan zijn er nog de ballistische computerprogramma's,
zoals die door verschillende
kogelfabrikamen wor?en uitgegeven en waarmee Je wnder meer Sl' Sl' Hmen dergelijke kum berekenen. Alleen
moet je wel de aanvangssnelheid weten, die voor iedere
buks, ook van helZClfde kaliber, anders kan zijn. Als laatSte hulpmiddel kun je gaan
internetten, wam cr zijn alrijd
pagina's van thuisladers te
vinden met de daarbij beha--

sen de BO en 160 meter op
iets minder dan een derde
van de borstdicprc afkomr.
Een exacte berekening van de

kogelbaan is moeilijk Je
moer dan rekening gaan houden mer de 'ballistische coëfficiënt', Se. De-Le coëfficiënt
geeft de te verwachten vluchtbaan aan, waarbij rekening
gehouden wordt met de snel-

FDIt/: JDh Hmdrilts

heid, kogeldoorsnede, kogelgewicht, en kogelvorm. rfoe
hoger de coëfficiënt, hoe
vlakker de baan zal zijn en
hoe minder de kogel beïnvloed wordt door factoren
van buitenaf wals regen en
wind. Bij jachtkogels ligt de
BC meestal tussen de 0, I en
de 0,7. De BC wordt iets
lager, indien de snelheid
afneemt! De ballistische coëfficiënt is voor een bepaalde
jachtkogcl in een goed handboek te vinden. De snelheid
van de kogels is een tweede
grootheid, waar je niet zonder

boek van Matthews, waarin
onder andere handiçe grafische informatie te vmden is,
vergelijkbaar met computeruitdraaien. De kogelbaan met
alle van belang zijnde belangrijke punten kun je hierin
zonder meer opzoeken. De
verschillende ballistische coëf·
ficiënten staan aangegeven.
Ook wordt een keuze geboden uit verschillende maximaal gewenste hoogtes van de
kogel boven de ridülijn, Dit
is een aanradenje voor kriti·
sche jagers die willen weten

rende gegevens over kogelbanen.
Heb je geen snelheidsmeter,
houd dan bij het opzoeken
van de kogelbaan rekening
met de restricties wals eerder
aangegeven.
Nadere informatie:
I. Thc Soorting lWlistics Hook,
CharlCi W. Manhcws
ISBN 0-96I37~-2-3
2. 'Jachcvadcmerum' (handboek
mo r hel jachdxdrijfl
Koninklijke Verman'Jf b.v.
Po:Ilbus 20
8200 AA Ldystad
Tel; 0320,122944
faJ: 0320 - 226 334
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Beheerplan-modellen
-M. van Doorcn'Oh, bedoelde gij dal'

krijgen.

Beschrijving \f/BE opp"vlakte

De reewildbeheerpJannen zijn
ingediend. Veel plannen zijn
goedgekeurd, een aantal moelcn terug naar de keukentafel,

Er zijn veel WBE's geweest
die z.ich verwonderd hebben
over deze diversiteit aan
modellen. Eén model zou

vergadcnaal or opkamenjes

[och voldoende moeren zijn ...

alwaar verder naarstig naar de
benodigde informatie wordt
gezocht. Sommige WBE's

Maar mer dit aanbod kon hel
eigenlijk niet mis gaan en
zouden er eigenlijk geen plannen afgekeurd hoeven te worden. Helaas bleek dar nier alle
modellen voldoende houvast
boden voor her schrijven van
een plan. Een vergelijk.

- grenzen beheergebied;
- grenzen werkgebied WBE;
- betreffende jachtnouders;
- nÎet bejaagde gronden;
- concemrariegebieden
reewild;
- percentage bejaagbaar
gebied van [Orale beheersgebied;
- percemage bejaagbaar
gebied voor aanvraag in
aanmerking.

hebben professionele hulp
ingeroepen, andere schreven
het naar eigen goeddunken.

Voor de reewildlicfhehbcrs
was cr een keuze uit modelplannen. Laser had een
opsomming aangeboden. De
KNJV kwam met een ge~n
gcerd uitgewerkt rccwildbehcerplan en de Vereniging
Hel Reewild stllurde een
ruime UiteenzCClÎng over hoe
een beheer gestalte moest

Geg((.ltnJ " twild
De uitgangssituatie voor het
schrijven van een reewÎldbeheerplan zijn de richtlijnen
van Laser, wam aan hun eisen
moet het plan voldoen. Op
~n rijtje zijn dat de volgende
eIsen:

- voorjaarsstand 1995 tlm
1997;
- toegekend en gerealiseerd

afscbOt;
- VJlwild in dezelfde jaren;
- niet gehaalde afschm motiveren.

f?ttwildschadt
- schade in 1995 tlm 1997
verdeeld in gemelde en nier
gemelde schade;
- genomen prevenneve maatregelen;
- kWe{Sb~re gebieden aangeven gC'J.len;
- verkeersveiligheid;
- landbouwschade;
- verdrinking.

Populatitbrhm

NI/I:
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- gewenste stand;
- berekening .gewenste stand;
- argumematle gewenste
stand;
- verwachte valwild.

BioiOopmllfltregelen

- schadepreventiemaatregclen;
- populatie;
- uitgesplitst bokken, -kalveren, geiten, -kal\'eren;
- verwacht valwild per SOOrt;
- afschot uitgesplitst per
SOOrt.

Het reewildbeheerplan van
de Vereniging Het Rcewild
Het raamwerk van de
Vereniging is zeer uitgebreid
en gedetailleerd, maar blijkt
op een aantal belangrijke
eisen van Laser niet in te
gaan. De indeling van het
raamwerk komt niet overeen
meI dat van Laser, hetgeen
voor de argeloze schrijver een
groot doolhof wordt in zijn
zoektocht naar volledigheid.
UJ komen de gegevens over
de oppervlakte weliswaar grotendeels aan bod bij de
beschrijving van het gebruik
v~n de draag~ac~tbereke
nmg, maar zIJn niet opgenomen als een apan onderdeel
zoals Laser vraagt. Ook de
voorwaarde ontbreekt in het
raamwerk dat de percentages
bejaagbaar gebied van het
bcheersgebied moeten zijn
aangegeven. Daarentegen zijn
in het raamwerk allerlei gegevens gevraagd zoals de hoeveelheid water en de hoeveelheid wegen die Laser niet
vraagt.
Uitgebreid en volledig zijn de
invenrarisatiemethode voor
de reewildstand en voor de
k"Waliteit van het reewild.

Zoals de Vereniging in het
raamwerk aangeeft is de volledigheid van het plan gediend
met het beschrijven van de
kwaliteit van het reewild, ook
al vraagt laser daar niet om.
De Vereniging heeft het
raamwerk compleet uitgeleverd met telformulieren,
-instructie en mddingsformulier. Voor de schrijver van het
r~wildbeheerplan maakt deze
Wijze van gegevens \'erlamelen veel duidelijk en dienr
hem van gemak.
Vervolgens vraagt Laser uitdrukkelijk om schadegegevens door en over het reewild
in een aparte paragraaf. Deze
gegevens zijn In het raamwerk
niet behandeld als een apan
onderdeel. De schrijver van
het beheerplan loopt hierdoor
de kans dat hij tijdens het
schrijven enkele van deze cruciale gegevens nier opneemt
Hetgeen puzzelwerk betekent.

Met de draagkrachtberekeningen van Van Haaften en
van Poursma zit her wel snor,
ofschoon weinig WBE's in
Noord-Brabant deze methoden gebruiken. De reden
hiervan is dar veel WBE's pas
betrekkelijk kon te maken
hebben gekregen met reewild
in hun werkgebied. Daarnaast
was de kennis over her rccwild '!.Clf en her beheer daarop nog in ontwikkeling. Het
West-Brabantse regiobcsruur
van de Vereniging Het
Reewild heeft daarom tientallen WBE's bijgestaan in het
schrijven van hun plannen.
Soms kon her bestuur met
adviezen van dienst z~n, een
enkele maal zelfs heeft een lid
her plan ook daadwerkelijk
geschreven. De uitgebreide
kennis van het werkgebied is
bij deze WBE's eerder een
praktische dan een cijfermatige. De WBE's die zich

N;/().-joltt Hnulrih
J3

.

omwille van het beheerplan
fm de methoden Van

HaafrcnJPouIsma hebben
gev.'cnd, kwamen tor de ontdekking dat hun eigen observatiemcrhoden volmckt
onvoldoende houvast boden
om de berekeningen uit te
kunnen voeren. Deels heen

Hel beheerplan van de

Conclusie
De Vereniging heeft gezorgd
voor een gedegen raamwerk
waarin het reewild en de
draagkrachtberekening en de

Het gefingeerde beheerplan
van de KNJV biedt de schrij·
ver van zijn plan een makke-

bejaging voldoende aan bod
komen, maar dat helaas niet
(meer -wellicht door de dalering-) voldoet aan de eisen
van Laser. Het gebruikersgemak voor de leek-schrijver is
laag. Hij moet steeds erachter
"lien te komen wat de
Vereniging bedoelt en wat
Laser vraagt. De inschaning
van het kennisniveau van de
gebruiker is duidelijk te hoog
geweest Niet zozeer de beno·
digde kennis ontbrak als wel
de ervaringskennis om een
beheerplan te schrijven was
ved lager dan is aangenomen
bij het opstellen van het
raamwerk.

lijk houvast: Hij heeft de
beschikking over een voorbeeld. AI ~auw blijkt echter
dar ook hIer de gegevens over
het behccrsgebied en hel
werkgebied van de \VEE niet
expliciet gevraagd worden,
zoals Laser vereIS(. Handig
ma.lh het KNJV-plan
gebruik van het (vermoedeli/"k) besraande WBE-plan dat
a voor handen is bij de
omschrijving van de biotoop,
maar dat is maar voor een
aantal WBE's voldoende. De
overige WBE's zullen er allerlei andere kaanen, percenrageberekeningen en mappen
bij moelen halen om aan de

KNJV

dal [leid [Ot naarstig speurwer', deels rot de intentiever-

klaring in het vervolg volgens
een van beide mecllOden re
zullen tellen en afschot te
bepalen. Anderen richtten
zich op de berekening van de

KNJV die ook geldig is volgens Laser Regio Zuid
(West), maar niet als alternatief was opgenomen in het
raamwerk.

In de an:iteling van hel raam-

werk blijkt dat het is gemaakt
in februa ri 1992. De KNJV
kwam in september 1997 met
haar berekening.
Interessant is de beschrijving
van het regulatieplan. Her
regulatiepfan komt als tcrm
niet voor bij Laser, daar gaat
het om een werkplan. Het
werkplan Stelt echter dat
naast de opge\\lorpen gegevens van de Vereniging, Jat
ook de segevens van het
afschot 1.v.m. wildschade
worden opgenomen. De
Vereniging heeft een formulier voor het regulatieplan,
maar Laser heeft een eigen
ontwerp werkplan opgesteld
dat het punt van het wildschadeafu:hot aFwijkt.

"

Laservoorwaarden te voldoen.
De inventarisatie van de reewildstand is conform de
voorwa.arden van Laser.

Overzichtelijk en duidelijk
leidt het KNJV-plan de
schrijver langs de tabellen
v.'t1arin hij de benodigde
informatie moet invullen.
Net als in het raamwerk van

de Verenigjng Het Reewild is
in het KNJV-plan de paragraaf Kwaliteit van het recwild opgenomen. Ook hiervoor geldt dat het voor de
beheerders nuttig is, maar
Laser er niet om heeft

gevraagd.
Orer de schade aan land- en
minbouw is in het KNJVplan nauwelijks iClS te vinden. Laser vraagt om schadegegevens, gemeld en niet

gemeld aan de wildschadecommissie, maar deze ontbre-

ken volledig in het Kt\J]Vplan. Voor de resT leidt het

KNjV-plan de schrijver langs
alle voorwaarden die Laser
stele
Opmerkelijk is echter dat het
plan in bijlage I een afschotformulie r roont dat nier overeenkomt met dat van de
Vereniging, noch met het
werkplan van wr.
Conclusie
Het plan van de KNJV is
gemakkelijk voor de leekschrijver, maar mist enige
essentiële voorwaarden die
Laser Stelt. Als her raamwerk
van de Vereniging Het
Rw vild \'~rgeleken wordt
met het KNJV-plan dan is
het eindoordeel dat het raamwerk een wetenschappelijke
benadering is en het KN)Vplan een praktij~erichte
benadering is. Belden voldoen echter niet aan de VOOTwaarden die Laser heeft
gesteld, Het gebruikersgemak
van het KNJV-plan is hoger

dan dat van het raamwerk,
maar bij gebrek aan volledighcid nict voldoende voor
schrijvers van plannen in
meer dan 450 WBE's .
Regio West en Midden
Brabant kreeg de stellige
indruk dar de kennis voor het
beheerplan bij de WBE's wel
aanwezig is. lijclens de vele
adviesavonden bleek dat die
kennis met name is de hoor
den en hanen was opgeslap,en, maar nergens op papier!
Oh, bedoelde gij d,!', was
dan ook een veel gehoorde
kreet.

lAser: Onderdeel VIl1I bet
Ministerie VIl/l Landhouw,
Natuur en Vmerij die alkrballde verglllmingen lIitgeven.

Noot redactit: W( zij'"
brnituwd hot dit in dt andae
regio's is tnlartll.

CORRO DE REEBOK
-J.E. van Herp-Bruyruus-

In Capreolus nr.7 maart 1995
werd melding gemaakt van
een nieuw verschenen boek:
'Corro de reebok, een waar
gebeurd verhaal over reeën in
Drente', geschreven door
HA Moorlag met faro's van
Joke Hendriks. Dit boek werd
mij opnieuw onder de aandacht gebrachr door de voorziner van de Stichring Het
Drenrsc Boek -dhr. A. ten

Oever-. De auteur beschrijft
hierin het leven \'3 11 een
Drentse reebok van diens
geboorte tot zijn dood. Dit
geïlluStreerde boek (15 x
22.5), 128 pagina's, kunt u
bestellen door f 25,- over te
maken op girorckeningnummer 486305 Ln.V. Stichting
Het Drentse Bock te
Zuidwolde, onder vermeldin&
van de titel: 'Corro de reebok .
U krijgt het bock dan zo spoedig mogelijk toegezonden.
15

Boeken nieuws
.R.e. nn Dijk.

over wildfotogra~e.
Inmiddels is zijn boek,

fmojachnechnieken, UÎ[fUS(ing \"oor klein- en grofwild
en overige hulpmiddelen
(bijv. lokeenden, reefiep en
bersslokken). Ook de bouw
van fotokolvcn wordt uitge-

~ctitdd

breid behandeld, incl. meI

In Capreolus nummer 15,

meldde Rob van Dijk in het
anikeI 'In gesprek meI ... ' dat
hij bezig was aan een boek
'Basishoek Wildrotografie' gereed. In juni van

dil jaar verschijn! het en
wordl uÎlgegeven door Focus

Publishing B.V.
Naast de fOlOlcchnische
informatie (camera's, objecten
en films) wordt in dil boek
aandacht besteed aan: hel
wild, schicT-, belichting, en

werktekeningen. KOrTom een
boek voor hen die actief met
hel fOtotoestel flora en fauna
willen gaan vastleggen (een
Fascinerende hobby). De prijs
van dit bock ligt mssen de f
50,· en de f 55 ...
Informatie: dhr. R.e. van
Dijk, tel. 072-5623343

REcrJFlCATIE
.R.e. "" Dijk.
In Caprcolus nummer 17,
bk 16 (t 4e regel van
onderen) wordt in het

onderwerp over veldkijkers
een foutieve prijs genoemd.
Her gaat hier over de

OptOlytn Royal

8 x 56 BGA, f 2.729,·.
Dit moet zijn ;t f 1.800,-

Het voedsel van de ree Capreolus Capreolus
-E. Hazebroek·G.W.T.A. Groot
8rwnderink-

de Veluwe uit de periode

1955-196i.ln dira"ikel
Dit artikel wtrd eerder

geplaatst inlJtl bind Lutra
'" 38, /995.

vergelijken we de analyses
van Eygenraam met analyses
van de pensinhoud van reeën
vmameld tussen 1987 en

I. Inleiding
In de argelopen denig jaar is

1993

de samenStellin! van de vegetatie van het VI' uwse bos-hei-

derd. De pome ondergroei

Deze studie was onderdeel
van het Nationaal
BosbcgrazingsonJerroek van
hel DLO-InslÎruut voor Bosen Namuronderwek (lBN-

van voornamelijk mossen van

OW), de Landbouw-

de eerSte generatie grove-den-

universiteit Wageningen
(LUW) en het DLO-Sraring

degebied als gevolg van successie en eutrofiëring veran-

nenbossen heef( in de t\veooc
en derde generaties plaats
gemaakt voor een ondergroei
met als dominante soorten

bochtige smele Drscbampsia
jlextlosa, pijpesrrootjc Molinill

Centrum (SC-OW). Hel
onderzoek werd verricht in
opdracht van hel Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij_

de pens van geschOlen reeën,
omdat hierin op her oog herkenbare plantedelen zijn Ie
onderscheiden. In de boekmaag en de lebmaag zijn de
voedselresten te sterk gefragmenteerd om nog herkend te
worden. De inhoud van de
pens werd gewogen en daarna
in een zeef met een maaswijdte van 2 mmo Ges~ld, om
het kleinste matwaal te verwijderen . In een schaal van
50 x 60 cm. werd her
gespoelde materiaalmcl
behulp \'an water over het
oppervlak verdeeld en werden
op 100 vaste pumen in de
schaal de belangrijkste planten soorten bepaald
(Chamrad & Box, 1964). De

etterulto en blauwe bosbes
Vtlccinium myrtilius.

Her areaal heide is in de afgelopen veenig jaar met ongeveer een derae verminderd en
bestaat nu, als gevolg van
onder andere atmosferische

drpositie, voor het merendeel
uit vergrastc heide, waarin
pijpestrootjes overheerst.

Deze veranderin~en leidden
lUssen de jaren VIjftig en nu
(Ot een verschuiving in de
voedselkeuze van het edelhert
Crrvus (lap/JU!. In de nalatenschap van JA Eygenraam
vonden we pensanalyses van
reeën Gzpreolus cnprro[us van

"

Ragrit haplillur braruJnml

2_ Methoden

zo verkree.en volumepercema-

ges van pTantensoorten zlln
2.1. Pensanalyse
Voor de analyse is gebruik
gemaakt van de inhoud van

een goede afspiegeling van de
samenstelling van het menu
(Putman, 1990). De analyse

op de Veluwse zandgronden vroeger en nu
van Eygcnraam is op een vcr-

gelijkbare manier geoaan
(Eygenraam, (959). Vrijwel
alle voedsel fragmenten zijn
{or op de soort gedetermineerd, met uinondering van

de grasachtigen, paddestoelen
en weinig voorkomendr

kruiden.
S"izoe nl leMOII
TI / T I!

-Grove den: naalden, (Wijgen
en knoppen van PimlS rylvfSITis.

-Bosbes: bladeren en t\vijgen
van Vaccinillln myrtil/usen

V vim-idata.
-SllIikheiclc: groeitoppen van
CollI/na vu/gans.
-Kruiden: blad van Rubus sp.,

QUercllS pmata, Q. robur,
Q. rubra en Fagus ryJvolÎca.
Rest: landbouwgewassen, bessen, paddestoelen, wortels en

base.
De periode 1955-1965 word,
aangeduid als Ti, 1987-1993
als T2. In Tl werd geen
onderscheid gemaakt tussen

,
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Tabel!. Mediaan toeu vocdselkeuze ree op de Veluwe in de "",rioden 1955_1965 en 1987_1993.
Overschrijdingskanse n: - niCI significant; • S 0,05; .. S 0,01 ; ... :sc 0,001.
Sdzoen: I == ap ril_juli; Z '" augustus-oktober; 3 '" november-januari; .. '" februari·maan.
TI/TZ: Steckpmefgrootle "",r periode. Tl == 1955-1965, T Z == 1987-1993.
I. SigRifotmu I_lr fo. a difftrtllU of ....tfialU of th. • .footI .hoU. of ' fK Ju. <lil lIu Vtl~,""
1955-1965 and 1987·1993.
- nM 'Îl"ifo,m~- . :SC 0.05; . ' :SC 0.01; ••• :SC 0.001 _
~"-. 1 '" Apnl-JII.(1; 2 == Aup.</-(X"'Hr; 3 == J{OlJembn-)fmliary,' ., = Ftb",.ry·Ma ••h.
TI/Tl: StJ."'pk IQ' pn ptrilHi. TI == 1955-1965, Tl == 1987-1993.
T~hu

Het voedsel

In de resultaten zijn de
belangrijkste plantensoorten
in het menu van de ree als
volgt samengevat:
-Lootbo\lt: bladeren twijgen
en knoppen van loofholll_

Rumex auroselÛl, Chammon
allgustifoiillm, Taraxacum sp.
e.a.
-Gras: bladeren van
D(5Champsia jlnIOSIl, Agrostis
sp., POll sp., Cam: sp.
-Mast: de vruchten van

.Nt/hnill~tb,

in /Ju periods

de verschillende grasachtigen,
in T2 wel. Het jaar is ingedeeld in vier fenologische seizoenen, gebaseerd op veranderingen in de vegetatie en de
jaarcyclus van de ree die de
voedselkeuzc beïnvloeden:
2r

Resultaten

voorjaarlzomer (1 april 31 juli), zomer/herfst
(I augustus - 31 okrober),
winrer (I november 31 januari) en nawinter
(I feb ruari - 31 maan). Om
de verschillen in het menu

In de seiwcnen winter en
nawinter \'onden we een
groot verschil in de voedsel-

keuze rmsen beide tijdvakken, vooral grove-dennen-

naalden PimtS sylllmm.
struikheide CnllulIll vu/garn,
blauwe bosbes Vnrclnium
myrtilluscn mast (tabell ,
fig. I). De overlapping in
voedsel tussen TI en T2 was

russen de tijdvakken Tl en
T2 IC onderl.Ocken, is een
mediaantOCIS(Sicgel, 19%)

toegepast. De overlapping in
voedsel russen Ti en T2

(in%) is bepaald volgens
Pianka (1973). Er is gebruik

in voorjaarlzomer 93,5%, in

zomer/herfst 99,5%, in de
winter 61,7% en in de
nawinter 59,2%.

gemaakt van het statistische
programma Genstat (Genstat
5 Comrnittee. 1991).

Tl (1955·1965)

3.1 Loofh out
Bladeren en [Wijgen van loofhout vormden in
voorjaarlzomer de belangrijkste voedselbron van de reeën
op de Veluwe. De gevonden
percentages in de perioden
Tl en T2 waren opmerkelijk
gelijk. Eikenblad, bestaande
uit de soorten zomereik
QUl rcUS robur, wintereik
Qpmala, en Amerikaanse
eik Q mbm, vormde met
71% inT I en 56% inT2 de
belangriikste component van
het loofhourmenu. De bladeren van lijsterbes Sorbus

T2 ( 1967 - 1993)
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I/l/CIIpnria (15% en 22%),

(Amerikaanse) vogelkers
Prllnllssp. (7% en 6%) berk

&"'' ' sp. (2% en 4%), beuk

Fa[lts sylvatica (1 % en 9%)
en hulst Ilo: nquifolillm (I%
en 0%) bepaalden de rest van

het loofhoUlmenu. Het in T2
gegeten beukenblad bestond
voor de helft uit kiembladen.

romer/herfsl waren de percentages in TI 1%, in T2
0%. rn de winter vormden
grove-dennenaalden 26%
van het menu in Ti, 16% in
Tl. In de nawinter waren de
percentages 36% en 5%. De
verschillen TUssen Tl en Tl
waren significant voor alle
seizoenen (tabel I).

In de zomer/herfst bestond
zowel in Tl als in T2 ongeveer 70% van her menu uit

loofhoutbJad. Eik en lijsterbes
bleven de favoriete boomsoorten. De percentages
waren 24% en 16% voor

(zomer- en winrer)eik, 37%
en 18% '.'oor Amerikaanse

eik: voor lijsterbes 23% en
62%, voor (Amerikaanse)
vogelkers 11 % cn < 1% en

voor berk 3% en 4%.
In de winter bestond in Tl
4% van het menu uit blad en
twijgen van loofhout, in T2
was dit 0%. Ook in de
nawinter was loofhout met
respectievelijk 8% en 2,2%
van het menu kwantitatief

niet erg belangrijk voor cl:

Veluwse reeën. De versdll!len
tussen Tl en T2 zijn voor de
periode significant (tabel 1).

3.2 Naaldhout
Grove den was de enige
naaldboomsoon die werd
aangetroffen in de pens. De
consumptie van dennennaalden was seizoensgebonden: in
voorjaarlzomer werden zij
vrijwel niet gegeten (in Tl
5%, in Tl 0%); in de

3.3 Dwergstru.iken
Struikheide werd het hele jaar
gegeten, maar vormde vooral
in de winter en nawinter een
belangrijke voedselbron. In
Tl was struikheide in de
winter met 64% zelfs de
belangrijkste voedelsoon, in
T2 werd 24% srruiklleide
gegeren (fig. 1). In de nawinIer vormde struikheide in Ti
en T2 ongeveer een kwart
van het menu. Blauwe bosbes
was in Tl een belangrijke
voedselbron. In alle seizoenen
werd deze in T2 meer gegeten

hoeven vrijgekrabd en gegeten. Vossebes Vllccinilim uitisidatnwerd in TI vrijwel niet
gegeten, in T2 maakte deze
SOOrt met ongeveer 5% het
gehele jaar een constant deel
van het menu uit.

3.4 Kruiden
Er werden geen significante
verschillen gevonden tussen
TI en T2 in de opname van
kruiden in de verschillende
seizoenen (tabel 1). In Tl
besrond in voorjaar/romer
15% van het menu uit kruiden, waarvan 55% wilgeroosje ChllmtriQlIllllgwtifo/ium en
basterdwederik EpiiObium sp.,
21 % braam Rubw sp. en 9%
schapezuring Rumtx /lutQSt/111. Verder werden gegeten
« [% klam Trifolium sp.,
boterbloem RnmO/culw sp.,
rormencil Potmti!ltt man,
paardebloem Taraxt/(Um sp.,
hengel Melttmpyrum prntemt,
kamperfoelie ronium perieLynlmum en varen Dryopttris
sp. In 1'2 bestond in dit seizoen 6% van het menu uit
kruiden, boterbloem, paardebloem, brandnetel Urtien ~~.,
dalkruid Mninllfhenlu/1/ bijolium, muur Ste!lttrill sp., brem
Cyruu icopnriw, Cmista sp.,
braam en varen.
In de zomer/herfst maakten
kruiden TI en T2 ongeveer
7% van her menu uiL In T I
waren dit vooral braam

(74%) en wilgcroosje (25%).

dan in TI (tabel I). In de

In T2 waren dit klaver

winter werden ook de opvallend rood gekleurde warrelsrokken van bosbessen met de

(47%), b"am (115), walStro
Ca/illnl sp. (l0%) en schapezuring (8%); de rest bestond
l3

uit niet nader gedetermineerde kruiden.
In de winter werd in Tl minder dan 1% kruiden gq;eten,
In T2, met 5%, waren lil dit
seiwen braam (4 t %) en walstrO(35%) de belangrijkste
kruiden.
In de nawinter werd in TI
4% aan kruiden gegeten,
waarvan 98% braam. In TI
was dit 5%, waarvan 30%
braam, 63% walstro en 7%
varen.
3.; Grasachtigen
Grassen werden bet gehele
jaar door gegmn, maar het
gemiddelde aandeel aan gras
was nooit meer dan 10%. In
de nawinter werd in TI meer
gras gegeten dan in Tij in TI
was dit voornamelijk bochtige smele.
3.6 Landbouwprodukten
Landbouwprodukten werden
vooral in Tl gegeten. Het
benof voornamelijk rogge
Stca/t cmalt en haver Avnlll
Iativl1. In de wimer en nawinter werden in beide tijdvakken wat (<1 %) maïs en voederbiet gegeten.
3.7 Vruchten
In de nawinter van T2 vormden beukenootjes een belangrijke voedselbron (figuur 1).
Bessen werden alleen aangetroffen in de winter (vossebes) en in de wmer/heesft
(lijsterbes) van T2. De in TI
gegeten paddestoelen waren

"

V.mistl Vlm di Trt.

boleten, in Tl werd b~ de
analres volstaan met paddestoel'.
3.8 Variatie in het menu
De aantallen plantesoonen in
de onderzochte reepenscn
varieerden van I tot 12 per
pens, met een gemiddel<le
van 4,4. Verschillen tussen de
seizoenen en tussen de tijdvakken konden niet worden
aangetoond.
3.9 Pensvulling
In dit onderzoek varieerde
het verse gewicht van de
pensinhoud van volwassen
reeën van 135 g. tot 3340 g.
Het gemiddelde gewicht was
1217 g. (,49 1,2). Door de
grote spreiding zijn wat
betrert het gewicht van de
pensinboud geen significante
verschillen gevonden tussen
bokken en geiten en tussen
de verschillende seizoenen,
noch tussen de verschillende
tijd"uen (Ti, Tl) per seizoen.

Discussie
Door het gcscheiden/'achtseizoen voor de verschil ende
sexen en leeftijdsklassen van
de ree (de jacht op reebokken
is geopend van 1 mei tot 16
scptember, die op reegeiten
en reegeitkalveren van I januari rot 16 maan), hebben de
analyses voor de in dit onderzoek gehallleerde seiroenen Of
voornamelijk betrekking op
bokken, àf voornamelijk op
reegei[en en reegeitkalveren.
Mogeli/'ke scxe- ofleefti/'dsverschi len in de voedsc keuze
wals die zijn gevonden bij
andere henensoonen
(CluHon-Brock er al., 1982,
1987), zijn als gevolg van
dC7.e gescheiden bemonstering niet te onderzoeken.
Overigens vond Gebayfiska
{I 980) geen significante verschillen tussen de sexen en
leeftijdsgroepen in het herfsten winrervoedscl van reeën in
Bialowieza (Polen). De ree is

een herbivoor met een klein

]ijkhcid en wordt in die tijd

relatief pensvolume (pensvolwnellichaamsgcwichr", 0,08,

dus vrijwel niet gegeten. In

1974: Hofmann ct al., 1976:

echter slecht verteerbaar
(tabel 2); reeën voorzien dan

vlakten) als wilgenroosje, basterdwederik, schar.ezuring en
braam werden in n meer
gegeten dan in TI. Braam
vormt in veel gebieden gedurende het hele jaar een
belangrijke voedselbron voor
reeën (Siuda et aL , 1969;

Perzanowski, 1978; Drozdz,

in hun voedselbehoefte door

Henry, 1978; Jackson, 1980;

1979) CclluJoserijk planten-

relatief veel materiaal van
dwergstruiken te eren (struikheide, blauwe en rode bosbes)
of licht verteerbare kruiden,
om de winter te overleven

bij het edelhert is dit 0,23:
Purman, 1988) en heeft een
voorkeur voor sappig, licht
veneerhaar voedsel (Eisfeld,

materiaal wordt door de ree
slecht veneerd (Prins &
Geelen, 197 1; von Dissen &

Hanfiel, 1985). Sappig, licht
verteerbaar voedsel is echter

nier het hele jaar beschikbaar.
In de loop van de seizoenen
verandert het voedselaanbod
ell de mate van verteerbaarheid ervan.

Braam belangrijke
voedselbron
Onze bevinding dal naaldhoU{ (grove den) voornamelijk 's wÎnters wordt gegeten,
stemt overeen met de literatuur (Siuda et al., 1969;

Jacl""n, 1980; Hosy, 1981;
Hearny & Jennings, 1983;
PrieditÎs, 1984) Loofhout
verliest in de winter zijn blad
en daarmee zijn aantrekke-

de winter en nawinter van Tl
waren de naalden van de
grove den het belangrijkste

voedsel. Deze naalden zijn

(Penanowski, 1978; Dcozrlz,
1979; Priediris, 1984).

Hoser, 1981; Haearny &
1983). In onze Studie troffen we betrekkelijk
weinig braam in de pensen
aan.

Jennin~,

Kruiden zijn vooral voorjaars-

De ree haalt in de zomer zijn
voedsel voornamelijk uil het

voedsel (Henry, 1978;
Jackron, 1980).

bos (hendry, 1978; Jackson,
1980; Gebczynska, 1980;

Pioniersoorren (van bijv. kap-

Prieditis, 1984) Eik en lijsterbes zijn de favorieten loofhout soonen. Berk, hoewel
vaak massaal aanwezig, wordt
volgens de litcraruur vrijwel
niet gegeten (Esser, 1958;
Szmidt, 1975). Uit vddwaarnemingen blijkt dat de op de
Veluwe veel voorkomende
mwe berk Bttu/n ptndu/n
inderdaad maar weinig aangevreten wordt, maar dat de
veel minder talrijke zachte
berk B. pubtrctm wel wordt
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den van de bossen op de

Veluwe de blauwe bosbes
steeds algemener is geworden
(Groot 8ruinderink &
Hazebroek, 1995), lijkter
voor reeën een verbetering

van de voedselsituatie te zijn
ontstaan wat berren het win+
terseizoen in TI ten opzichte
van T I. De wimer en nawinter zijn de sei7.0enen met de
grootste srernekans voor de
reeën (Van Haanen, 1968;
Groot Bruinderink, 1987).
Daarmee lijkt de draagkracht
van het Veluwse bos-heidcgebied voor de ree, die voor een
grool deel afhankelijk is van
het wimel"locdselaanbod
(Drozd'l., 1979), in de latere
periode te zijn verhoogd. De
verandering in de voedselkeu71:. van de Veluwe rcttn is
overeenkomstig de verandering die gevonden is voor de
Veluwse edelherten tijdens
dezelfde periode, waarbij
grove den en struikheide in
het voedsel grOlendeels vervangen werden door bochtige
smele en blauwe bosbes.

gegeten. Het ontbreken van

mcrkclil"k minder grove-den-

eikels en bcukcnootjes in Tl,
ondanks het feit dat er ook in
dcr.e periode goede mastjaren
voor zowel beuk als eik zijn
geweest (La Bastide & van
Vredenburch, 1970), is niet
verklaarbaar. Van eikels is
bekend dat zij voor reeën een
belangrijke voedsclbron kunnen vormen Uackson, 1980).

nennaa den gegeten dan in
Tl. De reeën hebben deze,

In T2 werden 's winters aan16

evenals de [Wijgen van Struikheide, voor een belangrijk
deel verruild voor stengels en
bladeren van blauwe bosbes.

Hiermee hebben zij gekozen
voor een menu mei minder
ruwe celstof en een hoger

eiwitgehalte (tabel 2).
Dooidat met het ouder war-

Samenvatting
Over de periode 1955-1965
werden door Or J.A.
Eygenraam 188 pensen van
reeën, afkomstig van de
Veluwe, geanalyseerd. De
auteurs analyseerden 117 reepensen, afkomstig van hetzelFde gebied, in de periode
1987-1993. yoorj"r1
'lOmer en zomer/herfst werden weinig verschillen gevonden tussen beide monsters.
In deze seizoenen vormden

'0

bladeren en twijgen van loof-

hout, bosbes, kruiden en
grassen een belangrijk ond er~

sumptie van bosbes sterk tOe,
ten koste van naalden en

scheuren van grove den. De

deel van het menu van de ree.
In de seizoenen winter en
nawinter waren er grote vcrschillen mssen het materiaal.
In deze seizoenen nam de

veranderingen in het voedsel
van de reeën worden toegeschreven aan een verandering
in het voedselaanbod, waardoor de reeën meer keus heb-

afgelopen veenig jaar de con-

ben gekregen en blijkbaar kie-

zen voor een menu met een
hoger eiwit- en lager celJulosegehalte. De verbetering van
de voedselsiruarie in de
nawimer betekent een toename van de draagkracht van de
Veluwe voor de ree.
Folos:Jokt Hmdriks

Nieuws van onze ledenservice
-J.E.

van

Herp-Bruyruus

Zit u wel goed~
Alle leden van de Vereniging
kunnen bij de ledenadmmistratie aangeven in welke

regio zij ingeschreven zouden
willen staan. Hierover besTaat
nogal eens vc['\varring en
onduidelijkheid. Dit wordt
onder andere veroor.:aakr bij
hee aanmelden waarbij nice
altijd duidelijk wordt vermeld
in welke regio hij/zij ingeschreven wil staan. Het lid
krijgt dan de T'liocode van
de regio waar hIj woonachtig
is. Een ,·oorbeeld: de heer
Arendsen woom in
Amsterdam doch heen zijn
jachtveld in de regio
Overijssel (regiocOde 04). De
heer Arendsen is dus waarschijnlijk meer geïnteresseerd
in de activiteiten uit die regio
en omvangt liever de uitnodiging van een Reewildbeheertentoonstellin&, een diaavond, of een Jnreressame
lezing die wordt georganisee:d voor de leden UIt 'zijn'
regIo.

Fot/):fokt Hmdrikl

Op de volgende pagina rren
u een kaartje van Nederland
aan mer daarin de getallen
van Olt/m 14. Naar aanleiding van deze kaart kunt u
nazien of u in de juiste regio
bent ingedeeld. Van deze
regio ontvangt u dan ook de
RC2:io-posr. Bent u in de ver?n~ersteJ!ing dat dit niet juist
IS neemt u dan contacl op

mer de Icdenadministr.nie
van de Vereniging, wij zullen
dit dan direct voor u wijzigen. Dit kan tijdens kantooruren op telefoonnummer

033-4942032. Mocht ik nier
aanwezig zil·n laat dan uw
naam en te efoonnummer
achter op het antwoordapparaat, ik zal u dan w spoedig
mogelijk terug bellen.
17

Ol
02
03
04
05
06
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- Groningen
- Friesland
- Drenthe
- Overijssel
- Achterhoek
- Veluwe

07 - Betuwe
08 - Utrecht
09 - Noord-Holl"d
10 - Zuid-Holland
IOZ - Zuid-Hollandse
Eilanden

II
12
13
14
20

- Zeeland
- West-Midden Brabant
- Oost Brabant
- Limburg
- Buitenland
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Conltibutie 1998

Velen hebben gereageerd op

2200

de 2de acceptgirokaart die
werd verzonden voor de conrributie 1998. Iers meer dan
100 leden hebben hier nog

2000

&een gehoor aan gegeven. Bij
deze roepen wij deze leden op
de comriburie zo spoedig

1600

mogelijk over te maken. Hel
wu [och grandioos zijn als in
september iedereen betaald
wu hebben. Het ligt in de
bedoeling om in september
een 3de acceptgirokaart te
verz.enden, doch na dir

1800

1400
1200
1000

oproepje is dar (natuurlijk)

moment hebben we 2182

niet meer nodig. De penningmeester is trots op zijn leden!

leden. Elke week komen Cf

Ledenaantal

wel wat leden bij, maar hel is
waarschijnlijk toch wel
moeilijk om die 2200 Ie pas-

Regelmatig schrijf ik iets over
her ledenaamal. Op dir

seren. Nogmaals een oproep,
zomaar ..... , zonder aaie ...... .

"
1998
zonder cadeau ........ .
probeer in uw omgeving
bekenden te overtuigen
lid te worden van de

Vereniging Het Reewild.
Foro: Sip tk Vritl

"

r Voor u gelezen
-J.M. Smit-
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Drachtige kalveren

Roger IAmbrrt maakt melding
van drachtige kalveren in
februari, maan, terwijl de
dieren dan dus ongeveer 10
maanden oud zijn. Hij schrijft
dit toe aan bijzondere omstandigheden, waarbij de oude
geIt, door wat voor oorzaak

dan ook, maar één kalf tor
ontwikkeling gebracht en gezet
heeft en dat "kalf onder ideale
omstandigheden voor war
betreft voeding, klimaat en
biotoop werd grootgebracht.
Ook zouden ze. dan niet te
lijden moeten hebben van

zigheid van foetussen.

Vraag reMctie: Wie keilt dit
IIeNchijll$el ;11 Nederland?
Graag tIIU reactie.

parasieten ell/of infecties en

dergelijke. Die kalveren kunnen dan in september (einde
puberteit) geslachtsrijp zijn.

Zij worden dan beslagen door
[Weejarige bokken, die uit een
territOrium verdreven zijn en

daarom geen kans gehad hebben om een volwassen geit re

dekken. Daardoor zou de spermatOgenese (her aanmakcn
van zaadcellen) nog enige tijd
op gang blijven, waardoor
bevruchting in een enkel geval
in september nog mogelijk rou
zijn. Hoewel drachtige kalveren dus s~radisch worden
aangetroffen (minder dan
0,5%), is het toch de moeite
waard om in goede biotopen
even re kijken naar de aan we-

Ge1.ichtsvermogen
Jan Alcork schrijft over het
scherpe gezichtsvermogen van
reeën en henen . Via verschillende onderzoeken komt hij
tOt de slotsom, dat deze dieren op grOlere afstanden
(tot 500 meter) even scherp
waarnemen als, bij wijze van
spreken, iemand met een
enkele malen vergrotende
veldkijker. Door oe opbouw
van hun nerviies (de verdeling
van de staafjes en kegeltjes),
rou het waarnemingsvermogen vooral bij mist en in de
schemer uicwnderlijk zijn.
Dat geldt ook voor nict bewegende voorwerpen, predatoren
of mensen, hoewel die niet zo

snel opgemerkt worden als
bewegende objeaen. Ook zijn
de dieren heel goed in staat
om gevaarlijkc van niet
gevaarlijkc dieren te onderscheiden. Dat reeën en herren
soms tot dichtbij te benaderen
zijn, rou meer liggen aan het
feit, dat ze geen gevaar duchten dan van het niet opmerken van de aanwezigheid van
mens or dier.
Wat de kleurwaarneming
berren is het aannemelijk, dat
de dieren vooral nog de kleuren blauw, groen en misschien
nog groen-geel opmerken.
KJeuren met langere golflengtCS (vanaf geel-oranje, naar
oranje en rood) worden bijna
niet opgemerkt. Daarom kan
men ook rustig (voor eigen
veiligheid) in deze kleuren
gaan jagen, zonder dat dit tot
mindere resulraten leidt!
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