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Van de voorzitter 

Dit nieuwe nununer van ons mededelingenblad geeft mij de gelegenheid 
een korte terugblik te werpen op een tweetal hoogtepunten in ons vereni
gingsleven, namelijk de driejaarlijkse nationale trofeeëntentoonstelling ge
houden op 13, 14 en 15 mei laatstleden te Vorden en de jaarvergadering 
die op zaterdag 14 mei eveneens te Vorden werd belegd. 

De beoordeling van de ingezonden trofeeën vond ook deze keer op deskundi
ge en nauwgezette wij ze plaats , terwijl de presentatie van de trofeeën bij
zonder overzichtelijk was en een zeer verzorgde indruk maakte. 
Alhoewel ik bij mijn welkomstwoord tijdens de officië le opening van de ten
toonstelling reeds velen - soms ook met name - met ere genoemd heb die op 
enigerlei wijze hebben bijgedragen aan dit evenement, wil ik niet nalaten 
hen ook hier te danken voor hun inzet. Hun betrokkenheid, deskundigheid en 
enthousiasme hebben geleid tot wat weer als een waardige manifestatie van 
de vereniging "Het Reewild", en wat meer is , de grofwild jacht en het wildbe
heer in Nederland mag worden gezien. In deze dank betrek ik heel nadruk
kelijk de inzenders van de trofeeën, zonder wier medewerking er immers 
helemaal geen tentoonstelling van dit niveau en deze omvang mogelijk zou 
zijn geweest. 

Met erkentelijkheid memoreer ik ook de inspirerende openingstoespraak die 
de Voorzitter van de ]achtraad Dr. Mr. L. G. C. A. M. Schneider heeft gehou
den. Het was verheugend dat de heer Schneider in zijn toespraak de 
Vereniging "Het Reewild" a ls een moderne en dynamische vereniging 
kenschetste. Verheugend, maar allerminst reden om zelfgenoegzaam op onze 
lauweren te gaan rusten - integendeel - reden te meer om deze kwalificatie 
wezenlijk inhoud te geven en met élan verder uit te bouwen. 
Op de meer technische merites van deze tentoonstelling wordt elders in dit 
nummer door anderen ingegaan. 

In dit stadium zie ik er vanaf in te gaan op de overigens zeer essentiële vraag 
welke betekenis nu eigenlijk aan de verleende medailles moet worden toege
kend . Zeker is wel, dat wij ons als bestuur en als vereniging daar nog eens 
nadrukkel ijk op zu llen moeten bezinnen . 
Voor wat de jaarvergadering betreft vermeld ik allereerst, dat er een verheu
gend grote opkomst was. Hieraan zal de nationale trofeeëntentoonstelling ze
ker hebben bijgedragen. 
Voorts vermeld ik als hoogtepunt van deze vergadering het benoemen van 
Ir. H. Eikelboom tot erelid van de vereniging. De vele verdiensten van de 
hee r Eikelboom voor de vereniging za l ik hier niet breed uitmeten. Daar zou 
ik hem zel<er geen genoegen mee doen. Ik volsta er dan ook mee te vermeI
den, dat hij zich ook bij de voorbereiding en afwikkeling van de nationale 
trofeeëntentoonstelling van dit jaar wee r bijzonder verdienstelijk heeft 
gemaakt. 
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Na deze terugblik, waarin ook onmis-
kenbaar een aansporing voor de toe
komst geborgen is, kan ik met veel 
voldoening twee gebeurtenissen ver
melden, die van groot en blijvend be
lang voor de vereniging zijn, namelijk 
de oprichting van twee nieuwe regio's 
in de zin van de huidige statuten van 
de vereniging . Op 29 januari 1988 
werd te Exel opgericht de Regio 
"Gelderse Achterhoek" en op 13 juni 
van dit jaar werd te Markelo opgericht 
de Regio "Overijssel". Dat beide 
oprichtingsvergaderingen plaatsvon
den op de lokaties waar al sinds jaren 
de trofeeëntentoonstellingen in re
spectievelijk de Gelderse Achterhoek 
en de provincie Overijssel worden ge
houden is welhaast symptomatisch voor 
het feit, dat ook hier in de twee regio
nale stichtingen de basis ligt van de 
nieuwe regio's. De beide stichtingen 
Zl.111en zich vooralsnog als zodanig 
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Ons nieuwe erelid, die even te voren uit 
handen van de voorzitter het gouden ere
insigne ontving. (jota, Jh1". Nb". Th Sen"aris) 

blijven belasten met de feitelijke organisatie van de regionale trofeeën ten
toonstellingen in de Gelderse Achterhoek en Overijssel. 
De besturen van de nieuw opgerichte regio's, die wij ook hier een hartelijk 
welkom binnen de nieuwe structuur van de vereniging toeroepen, zullen zich 
gaan inzetten voor tal van andere zaken binnen de doelstellingen van de vere
niging, zowel op landelijk als op regionaal niveau. 
Graag kom ik daar nog eens in een ander nummer van ons orgaan op terug. 
Dat er het nodige te doen valt, zal een ieder die enig inzicht heeft in de vele 
problemen maar ook mogelijkheden, die zich vandaag de dag met betrekking 
tot het reewild, de reewildjacht en het reewildbeheer in ruimere zin aandie
den, c.1uidelijk zijn. Er is werk aan de w inkel. 

Tenslotte vestig ik Uw aandacht, misschien ten overvloede, op de cursus 
Reewildbeheer die de Vereniging "Het Reewild" binnenkort van start laat 
gaan. Ik verwijs daarvoor naar de deshetreffende aankondiging in De 
Nederlandse Jager van 14 augustus laatstleden. Centraal in deze cursus zal 
staan - zoals de aanduiding overigens al aangeeft - het beheer van reewild, 
een zaak die steeds meer aandacht vraagt en die de vereniging dan ook in 
deze zin als een boeiende uitdaging opvat. 

Lohman 
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Samenvatting van de 
toespraak van de Heer 
Schneider bij gelegenheid 
van de openmg van de 
driejaarlijkse trofeeënten
toonstelling van de 
vereniging "Het Reewild" 
op zaterdag 14 mei 1988 te 
Vorden (Gld.). 

In de jachtraau, als voorzitter waar
van U mij heeft uitgenodigd deze 
opening te verrichten , wordt mo
menteel, evenals in allerlei andere 
verbanden, gediscussieerd over het 
voorontwerp Flora- en Faunawet, 
dat t.z .L naast andere wetten (of ge
deelten daarvan) ook de huidige 
jachtwet zal moeten gaan vervangen. 
Zo is het althans de bedoeling van 
de Minister van Landbouw en 
Visserij. 

Vanuit die discussies kijk ik - op 
persoonlijke titel - naar Uw vereni
ging. 

Uw vereniging weerspiegelt een 
aantal moderne opvattingen over de 
jacht. Zo is zij een private vereni
ging, geen overheidsinstelling of 
een verlengstuk daarvan. Zij werkt 
wel samen met de overheid en 
streeft ee n goed overleg met de 
overheid en haar instellingen en 
diensten na . Uw vereniging bestaat 
uit vrijwilligers , die elkaar vinden 
in eenzelfde doelstelling en die 
eenzelfde instelling La.v. jacht heb
ben. Daarmee beschikt zij over een 
reservoir aan inzet en motivatie. Zij 
kan veel mensen mobiliseren, die 
veel tijd en geld en andere offers 
ter beschikking willen stellen. 

En dit ter bereiking van hun doel-
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.. 
s telling : bescherming en behoud van 
de natuur, in dit geval de stand van 
het reewild in Nederland. 
Binnen het kader beschouwen z ij 
het benutten (het oogsten van resul
taten, het afschot), mits binnen aan
vaardbare grenzen, als een legitiem 
recht. Bij dat benutten gaat U zeer 
kritisc h te werk. U toetst Uw resul
taten aan andermans deskundig oor
deel om zó Uw deskundigheid te 
vergroten. U staat ste'eds open voor 
samenwerking met anderen, als dat 
de belangen van Uw vereniging of 
van he t natuurbehoud in het alge
meen , waartoe U de jacht rekent, 
kan dienen. 

Uit de discussies rond het vooront
werp Flora- en Faunawet blijkt, dat 
land- en bosbouw, natuur en jacht 
(om de groeperingen maar even aan 
te duiden) voorstander zijn van ver
dere integratie van wetgeving en 
van een grotere mate van bescher
ming van flora en fauna. Dit me t he t 
doel het instandhouden van de ver
schillende soorten en de pluriformi
teit daarin. 
jacht en landbouw gaat het te ver, 
dat in het voorontwerp de jacht als 
vallende onder "Bij zondere bepalin
gen" wordt behandeld. De erkenning 
van de jacht als een normale legitie 
me bezigheid komt op die wijze 
niet, of minstens onvoldoende tot ui
ting. 
Alle geledingen in de raad vinden, 
dat in het voorontwerp een te een
zijdige nadruk valt op verboden en 
ontheffingen. Er gaat een te geringe 
uitnodiging uit van het voorontwerp 
naar de burger (waaronder landbou
wers, jagers en natuurbeschermers) 
om - ieder op zijn eigen wijze - een 
bijdrage te leveren aan het bescher
men van flora en fauna. 



Het voorontwerp schept zodoende 
onvoldoende draagvlak voor de rea
lisering van zijn doe lstelling. 
Ook zijn alle groeperingen het er 
over eens , dat de wetssystematiek -
vrijwe l all es wordt "krachtens de 
wet" geregeld in algemene maatre
ge len van bestuur - onvoldoende ze
kerheid en duidelijkheid schept 
voor de burger. Temeer nu de wet 
zelf onvoldoende toets ingscriteria 
aangeeft voor de w ij ze waarop de 
algemene maatregelen van bestuur 
verschillende onderwerpen gaan re
gelen. 

Mijn eerdere constate ring, dat Uw 
vereniging een aanta l moderne op
vattingen over de jacht weerspie
gelt, wordt, zo dunkt mij, door deze 
reacties in de discussie bevestigd. 
We gaan nu allen met veel belang
s telling afwachten hoe de nieuwe 
Flora- en Faunawet eru it gaat zien. 
We hopen, althans dat zou ik wi llen 
doen, dat een aantal goede elemen
ten, die ook in Uw vereniging al ja
ren tot de praktijk van alledag be
horen, daarin terug te vinden zu llen 
zi jn, zoals : verdergaande bescher
ming van flo ra en fauna is van groot 
belang; het idee va n "wisse use" (het 
op passende wijze oogsten, ook 
middels jacht) is een gezond en le
gitiem uitgangspunt bij het omgaan 
van de mens met de natuur; actief 
beheer onder e igen verantwoorde
lijkheid va n de burgers dient te 
worden gestimuleerd; deskundig-

. heid van jagers dient op hoog peil te 
blijven en door vakgenoten getoetst 
te worden; samenwerking in groot
schal iger verband bij de jacht dient 
bevorderd te worden. 
Met een wens voor veel succes bij 
Uw werk open ik graag deze ten
toonstelling. 

Weer enig cijferwerk: 
Vorden 1988 

Het is zo langzamerhand traditie 
geworden dat de Vereniging "Het 
Reewild" eens in de drie jaren te 
Vorden een nationale tentoonstel
ling organiseert, waaraan een offi
ciële keuring van de beste reewild
geweien, die in de voorafgaande 
drie jaren zijn geschoten, vooraf
gaat. 

Enkele dagen voor de opening van 
deze tentoonstelling verrichten 
meerdere officië le keurmeesters 
zeer nauwgezet weeg-, meet- en re
kenwerk en onderwerpen het gewei 
aan een visuele beoordeling, a lles 
volgens de in 1954 in Düsseldorf 
vastgestelde e. I.e. normen. Deze 
normen , overigens geheel volgens 
zuiver menselijke afspraak kunst
matig opgesteld , leide n tot een be
paalde waardering van het gewei , 
uitgedrukt in een bepaald aantal 
punten, waardoor de mogelijkheid 
tot een verge lijking ontstaat. 

Het is interessant aan de hand van 
het verkregen puntenaantal een ver
gelijking op te zetten tussen de re
sultaten van de ve rschillende jaren. 
Uiteindelijk kan hierin een bepaal
de tendens ten aanzien van de ont
wikkelin g van de (top)kwaliteit van 
ons reewild en dus het beheer hier
van, tot u iting komen . 

In Reeën 2 vindt u op blz. 48 het 
door J. Mekers vermelde staatje van 
telkens de beste 25 geweien van 
elke show . 
Het hiervan berekende gemiddelde 
ziet II in het overzicht op de volgen
de pagina. 
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Show 
1957 
1960 
1963 
1966 
1969 
1972 
1976 
1979 

Puntenaantal 
106.7 
102.1 
107.3 
109.6 
1050 
103.1 
107.3 
114.0 

Wij hebben de reeks voortgezet en 
komen voor: 

1982 110.4 
1985 115.9 
1988 121.3 

Een opmerkelijke stijging geduren
de de laatste jaren. 
Evenals in ons vorig artikel (zie 
"Het Reewild", 2e jrg. no. 3) willen 
we ook nu de beide laatstegemid
delde puntenaantallen wat nader 
analyseren. 

Allereerst 1985 
Het gemiddelde van de 25 beste ge
weien dus 115.9 punten. Wanneer 
we hier het beste gewei, dat met 

Wegen (zie foto rechts) en volume bepalen, 
een secuur en zwaarwegend werk 
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158.2 punten hoog scoorde (afkom
stig uit Zuidelijk Flevoland door A. 
v.d. Wiel) buiten beschouwing laten, 
dan komen de overgebleven 24 ge
weien gemiddeld op 114.1 punten. 
Gaan we een splitsing aanbrengen 
naar het gebied van herkomst, dan 
zien we een sterke overheersing 
van de geweien uit de Zuidelijke 
IJ sselmeerpolders: 

Nlag het een onsje meer zijn, mevrouw? 
(foto's. Th. j. Litjens) 

19 geweien uit Flevoland: gemid
deld 117.5 punten; 6 geweien uit 
overig Nederland; gemiddeld 110.6 
punten. 

Daarna 1988 
Gemiddelde van de 25 beste gewei
en dus 121.3 punten. Wanneer we 
ook hier het beste, het Nederlands 
recordgewei met 184.45 punten, af
komstig uit Westervelde (Dr.) door 
H. Tonckens, uit ons overzicht weg
laten, komen de overgebleven 24 
geweien gemiddeld op 118.6 punten. 
Ook deze 24 komen hoger uit dan 
ooit te voren. Ook ditmaal zien we 
weer de sterke top van de geweien 
uit Zuideli jk Flevoland: van de 25 
hoogste kwamen er 19 uit Flevoland 



met een gemiddelde van 118.9 pun
ten; de 6 geweien uit overig 
Nederland kwamen dank zij de 
Drentse bok hoger uit: gemiddeld 
128.7 punten, maar laten we deze 
uitzonderlijke Drentse bok uit onze 
berekening weg, dan hebben de 
overgebleven 5 geweien een gemid
deld puntenaantal van 117.6. 

Conclusie: 
De gemiddelde kwaliteit van de 
25 beste in Vorden getoonde ree
bokgeweien was in 1988 (dus van de 
bokken van 1985, 1986 en 1987) ho
ger dan ooit te voren. Ten opzichte 
van voorgaande jaren blijft de stij
gende lijn aanwezig. Mogen we dit 
zien als een bewijs, dat we met het 
gevoerde reewildbeheer en -beleid 
op de goede weg zijn? 

Ter ondersteuning nog wat andere 
cijfers: 
In 1985 kwamen voor een medaille 
119 geweien in aanmerking, waar
van goud 30%, zilver 29%, brons 
41 %. 
In 1988 kwamen voor een medaille 
167 geweien in aanmerking, waar
van goud 49%, zilver 28%, brons 
23%, een sterke verhoging van het 
aantal geweien, dat voor een hogere 
primering in aanmerking kwam met 
een sterke verschuiving naar de 
hoogste waardering: bijna de helft 
in goud! 
Voor een belangrijk deel is dit weer 
te danken aan de zeer goede kwali
teit van de geweien van de bokken 
uit de jonge Zuidelijke 
1] sselmeerpol ders. 

H.E. 

Aanleg en beheer van 
wildweiden 
Kwaliteitsverbetering door nieuw 
mengsel 

Het is reewildbeheerders niet onbe
kend dat door het treffen van bio
toopverbeterende maatregelen een 
structurele verbetering yan het 
leefgebied van dit fraaie wild ver
kregen kan worden. 

Aanleg en beheer van wildakkers en 
wildweiden vormen in de praktijk 
van het wildbeheer een goede moge
lijkheid om hoogwaardig voedsel 
aan te bieden op het moment dat het 
wild daaraan behoefte heeft. Het 
spreekt voor zich dat vóór de aanleg 
kritisch gekeken moet worden naar 
de situering , want "in het oog lopen
de" voorzieningen trekken met 
name voor de stroperij al te snel de 
aandacht. Landbouwkundig gezien 
heeft het weinig zin tijd en geld te 
steken in "verbeteringen" die op 
nauwelijks te ontwateren grond zijn 
gelegen of waar door overbeschadu
wing maar een zeer kort deel van de 
dag invloed van de zon te verkrij
gen is. 
In het algemeen gaat de voorkeur uit 
naar percelen die in boscomplexen 
gelegen of gunstig gesitueerd zijn 
tegen houtwallen of kleinere bos
jes. Extreem kleine of grote perce
len komen niet in aanmerking; vele 
"piepkleine" akkertjes zijn finan
cieel nauwelijks op termijn te behe
ren, terwijL één akker van een hec
tare een zodanig groot 
voedselaanbod geeft, dat het kies
keurige reewild maar van een zeer 
minimaal deel gebruik zal maken . 
Op praktijkschaal moeten we dan 
ook eerder denken aan biotoopver-
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beterende akkers tussen de 0.10 en 
0.25 ha om kosten en rendement in 
redelijk evenwicht te houden. 

Uitgekiend mengsel 
In de praktijk blijkt dat lang niet 
alle wildakkers en wildweiden op
timaal aangenomen worden door het 
wild. Een oorzaak kan de ongunsti
ge of onrustige ligging zijn, maar 
bij nadere beschouwing zijn ook 
vaak de resultaten van alle voorbe
reidingen nogal eens teleurstellend. 
Na een periode van "tobben" geeft 
men de moed dan maar op, zonder 
het eigen handelen kritisch onder 
de loup te nemen. 
De bekende graszaadgigant 
Barenbrug Holland bv te Oosterhout 
(tel. 08818-1545) heeft hierin aan
leiding gezien een praktijkgericht 
onderzoek te doen naar het samen
stelen van een smakelijk en niet te 
produktief gras-/kla vermengsel 
voor gebruik op wildweiden. 
De aanbevelingen van grasverede
laars zijn getoetst aan praktijkerva
ring van het Luxemburgse dochter
bedrijf en met deze kennis 
gewapend is een wildweidewerk
groep in de herfst van 1987 een ex
periment begonnen op 18 verschil
lende proefvelden, gelegen in 
jachtvelden in verschillende delen 
van ons land (o.a. Drenthe/ 
Overijssel/Veluwe/Achterhoek en 
N oord-Brabant). 
De resultaten werden regelmatig 
vergeleken, problemen bestudeerd 
tijdens excursies en dankbaar ge
bruik gemaakt van de kennis van on
der meer dr J. L. van Haaf ten en het 
jachttoezicht van het Nationale park 
de Hoge Veluwe. Door deze inzet is 
het mogelijk vanaf deze zomer in 
10 kg verpakkingen het Barenbrug 
Wildweide-mengsel aan te schaffen 
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en te gebruiken op daarvoor goed 
voorbereide akkers. 

Aangepaste bemesting vereist 
Het spreekwoord "bezint eer ge be
gint" is zeker van toepassing op 
wildbeheerders die geld en tijd in
vesteren in wildweiden. 
De wildweidewerkgroep heeft daar
om ook vanaf het begin gebruik ge
maakt van de kennis van Het 
Laboratorium voor Grond- en 
Gewasonderzoek te Oosterbeek 
(tel. 085-341841). Door een bedrag 
van ca. f 80.- te investeren in een 
grondonderzoek, kan de wild be
heerder het analyseresultaat toetsen 
aan gewenste streefgetallen en daar
mee voorkomen dat zonder veel 
kennis van zaken met kunstmest (én 
dus met geld!) gesmeten wordt of dat 
terechte kritiek van bosbouwer of 
natuurbeschermer wordt opgeroe
pen door het kwistig hanteren van 
goedkoop te verkrijgen drijfmest. 



I 
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Aan de hand van de analyse (en de 
gratis voor wildbeheerders bij te 
leveren toelichting voor wildwei
den) kan een z.g. restauratiegift 
verstrekt worden, waardoor Kalk, 
Magnesia, Fosfaat en Kali in vol
doende hoeveelheden in de bodem 
aanwezig zijn. 

Na deze eerste aanzet kan aan de 
hand van de analyse de komende 
vier jaar gewerkt worden op een 
verantwoorde en niet verkwistende 
wijze, waarbij kritiek van derden 
"dat jagers de natuur onnodig verrij
ken" naar het rijk der fabelen ver
wezen kan worden . 
Het Barenbrug-wildweidemengsel 
bestaat uit een geavanceerd mengsel 
van o.a. timotheegras, rietzwenk
gras, veldbeemdgras en uit witte en 
rode klavers, waarbij vooral gelet 
is op smakelijkheid en een beperk
te produktiviteit om onnodig maaien 
te voorkomen. 
Toch zal het van de oplettendheid en 
inzet van de wildbeheer afhangen of 
door een juiste bemesting én een 
tijdig maaien het resultaat bereikt 
wordt dat in principe mogelijk is. 

Aanleg in september 
In pricipe kan in de periode half juli 
tot eind september gezaaid worden. 
Veel later zaaien zou kunnen bete
kenen dat het jonge gras een stren
ge winter niet zou overleven , zodat 
herinzaai in het voorjaar noodzake~ 
lijk is, waarbij men terecht komt in 
een vaak droge en dus ongunstige 
aänlegperiode. 
Met een hoeveelheid wildweide
mengsel van 10 kg kan een opper
vlakte van ruim 3.000 m2 worden 
aangelegd. 

Indien aanwezig moet de oude zode 
goed worden ondergewerkt, bij 
voorkeur door onderploegen. 
De meststoffen - met name de kalk -
moet goed verdeeld worden in de 
toplaag van ca. 10 cm. 

Gezaaid wordt in bezakte grond. 
Indien dit nog niet het geval is moet 
deze worden aangedrukt. De zaai
diepte bedraagt ca. 1 cm. 
De resultaten van een goed aange
legde wildweide zijn in het voor
jaar al snel zichtbaar. Het groei
seizoen van het gras-/ klavermeng
sel wordt al snel aangekondigd door 
intensief bezoek van het reewild. 
Met name bij reewildtellingen zal 
blijken dat het wild deze vorm van 
biotoopverbetering weet te vinden 
én te waarderen! 

Door regelmatig de wildweide te 
inspecteren op de lengte van het 
gras en bij het constateren van "ver
houting" direct te maaien en het 
maaisel af te voeren - voor gunstig 
gelegen percelen kunt u wellicht 
een bevriende landbouwer interes
seren voor dit hoogwaardige voed
sel - kan de wildweide voor een pe
riode van vier of vijf jaar een 
pronkstuk worden in uw jachtveld. 
Praktijkgerichte mengsels en ken
nis staan voor u ter beschikking! 

J Beekhuis 
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Bijdrageregeling 
Biotoopverbetering 
Jachtfonds 

Februari j.l. besloot het bestuur 
van hetJACHTFONDS tot het in
stellen van de z.g. 
"Bijdrageregeling 
Biotoopverbetering Jachtfonds". 

Opzet van deze regeling is jacht
houders financiee l te steunen bij 
het treffen van structurele maatre
gelen die het leefgebied van grof-, 
klein- e n waterwild positief beïn
vloeden. 
Zowel particuliere jagers, jachtcom
binaties als wildbeheereenheden 
komen in aanmerking voor een bij
drage , waarbij de mate van zelf
werkzaamheid en de schaal van het 
veld een rol spelen bij de hoogte 
van het uit te keren bedrag, dat kan 
varieëren van 30 tot 60%. 

Voor reewildjagers liggen er moge
lijkheden op het gebied van: 

- eerste aanleg/ ontginning van bio
toopverbeterende akkers; 
sto b benrooie n/ e galiseren/ f ra isen/ 
bodemmonster/be
mest ing/zaaigoed 
voor de eerste 
aanleg. 

- aanleg van 
bladakkers: 
aankoop van voor 
dit doel geschikte 
struiken incl. 
inboeten. 

- stekken van bra-
men langs bosranden / 
randen van wildakkers. 

- opheffen achterstallig onderhoud 
van houtwallen en kleine bosjes; 
aandeel draaiuren motorzaag / 
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aankoop bomen en struiken incl. 
inboeten / rastermateria len. 
NIET in aanmerking komen: perso
neelskosten, aankopen landbouwge
wassen op stam, kosten van maatre
gelen binnen rasters , rente van 
leningen voor aankoop, pacht en 
huur, de normale exploitatie van 
reeds bestaande wildakkers en 
-we iden. 
Leden van wildbeheereenheden 
worden in de gelegenheid gesteld 
tegen gereduceerd tarief deel te ne
men aan praktijkcursussen biotoop
verbetering, o.a. wildakkers/ -wei
den in de komende herfst. 

In overleg met de penningmeester
secretaris is het moge lijk voor bij
zondere projecten deskundige hulp 
te krijgen bij het opstellen van de 
plannen. 

Aanvullende informatie via: 
de penningmeester-secretaris 
van het ]achtfonds 

Postbus 2040 
2500 EK 's-Gravenhage 
Tel. 070-793270 

Herinnering aan 
de afgelopen bronst. 
(tekening: Harry Koene) . 



Theorie en praktijk 

Wegens het ontbreken van de na
tuurlijke grote predatoren in ons 
land (wolf, lynx, steenarend ed.) 
proberen we bij het reguleren van 
de ree- en roodwildstand in ons 
land toch de natuur te evenaren 
om te trachten daardoor hetzelfde 
effect te creëren. 

Wat gebeurt er in een natuur waar 
de grote predatoren nog wel aanwe
zig zijn en waar niet of nauwelijks 
door de mens wordt gejaagd? 
Daar vallen de meeste slachtoffers 
onder de jaarlijkse aanwas èn oude
re en verzwakte dieren. Die zijn nl. 
het gemakkelijkst buit te maken. 
Gezonde sterke dieren zijn veel be
ter op hun qu iviv,l Daarom wordt er 
door de vereniging "Het Reewild" 
dan ook de stelling gepropageerd 
"schie t bij het reguleren van de aan
wezige reewildstand tenminste 50% 
in de jaarlingklasse" . Bij dit laatste 
dient echter wel rekening gehouden 
te worden met de sterk ontwikkel
de jonge exemplaren om deze in ie
der geval te ontzien. 
Het sterke middenkader dient abso
luu t gespaard te blijven voor een 
gezonde stand, terwijl de overige 
50% van het afschot dient plaats té 
vinden onder de slecht ontwikke lde 
of oudere en teruggezette exempla
ren. 

Waar ik nu met mijn verhaal naar toe 
wil is het volgende. 
Heel onlangs op reeënjacht zijnde 
in de Balkan, met meerdere vrien
den, maakte een van de deelnemen
de jagers, Sjef Silvertant, mij atten t 
op een gebied niet ver van de 
Grieks-Bulgaarse grens waar hij die 

Resten door wolven geslagen reeën en her
ten. (joto) Drs Th. Litjens) 

avond was geweest, waar nog wol
ven huisden en waar de nodige bot
ten en geweien lagen. 
Als bewijs bracht hij een prachtig 
zesendergewei mee van een stuk op 
leeftijd. Zelfs aan de stangen hadden 
de wolven zitten kluiven. 
Middels ónze tolk hebben we onze 
wensen kenbaar gemaakt en twee 
dagen later hebben ondergetekende 
en Theo Litjens, onze vaste foto 
graaf, het bewuste gebied bezocht. 
Het lag op tweeduizend meter hoog
te en in begin juni, toen we daar wa
r en, lag er nog sneeuwen, op zich al 
wonderlijk genoeg, de paarse cro
cussen, die er stonden, zaten nog in 
de knop en al het reewild daar liep 
nog volop in winterhaar. 

De tocht e r naar toe was al een bele
venis op zi.chzelf. Ik heb nooit ge
weten waartoe Ru ssische jeeps in 
staat waren. Dit grensde in ieder ge
val aan het ongelofelijke. Eenmaal 
twijfelde ik of we het wel zouden 
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halen, zo'n erbarmelijk slechte weg 
heb ik nimmer meegemaakt. Maar 
toen we eenmaal boven waren, werd 
onze moeite dubbel en dwars be
loond. Een schitterende oerwoud
achtige natuur. 
Her en der lagen a llerlei botten en 
volop~verse wolvenstront. 
En wat vonden wij daar, in de korte 
tijd dat wij daar verbleven, op die 
wolvenverblijfplaats? Geweien van 
jonge en oude ree bokken en, als be-

wijs, de onderkaken van jonge her
ten en stokoud reewild. 
Is het niet wonderlijk, dat je min of 
meer voor het eerst in je leven in 
een dergelijk gebied verzeild raakt 
e n zo overduidelijk met de theorie, 
die we aanhangen in ons dichtbe
volkte Nede rla nd , he t bewijs hier
van in de praktijk in d e Balkan ge
leverd krijgt. 

Zesender 

Resultaten regionale Reewildtentoonstellingen 1988 

Regio Overijssel 11113 maart 

Keurmeesters: Meekers , 
Schoonderbeek, Ru sseler. 

Leeftijdsklasse Aantal Onjuist 
1 jaar 271 
2 jaar 45 
3 jaar 37 
4 jaar 32 
5 jaar en ouder 46 
totaal 43 1 

Aanbevolen nationale tentoonstelling: 8 

Regio Gelderse Achterhoek-Exel 
25/27 maart 

Keurmeesters: Mörzer Bruijns , 
Schoonderbeek, Boele. 

3 
11 
16 
14 

0 
44 

Leeftijdsklasse Aantal Onjuist 
1 jaar 130 2 
2 jaar 32 8 
3 jaar 29 12 
4 jaar 24 11 
5 jaar en ouder 36 0 
totaa l 251 33 

Aanbevolen nationale tentoonstelling: 4 
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Regio West- en Midden Brabant 
9/ 10 april 

Keu rmeesters: Boele , Casteleyn, 
Schneider. 

Leeftijdsklasse Aantal Onjuist 
1 jaa r 34 0 
2 jaar 11 4 
3 jaar 12 8 
4 jaar 9 2 
5 jaar en ouder 11 0 
totaal 77 14 

Aanbevolen nationale tentoonstelling: 2 

Regio Limburg-Roggel 18 maart 

Keurmeesters: Consten, v. Loenen , 
Eikelboom 

Leeftiidsklasse Aantal Oniuist 
1 jaa r 142 6 
2 jaar 34 6 
3 jaar 38 18 
4 jaar 15 7 
5 jaar en ouder 22 0 
totaal 251 37 

Aanbevolen nationale tentoonstelling: 



FOTO- EN JACHTREIZEN IN AFRIKA 

Het Wordt nu tijd uw reis voor 1989 te plannen/resp. te boeken. 
Het is een unieke belevenis ! 

vraag vrijbijvend info: NIMROD TOURS 
POSTBUS 512 - 3740 AM BAARN 

Regio Oost Brabant 23/ 24 april 

Keurmeesters: Mörzer Bruij ns, 
Schneidei', Caste leyn. 

Leeftijdsklasse Aantal On juis t 
1 jaar 6 1 0 
2 jaa r 27 6 
3 jaa r 32 13 
4 jaar 20 9 
5 jaa r en ouder 17 0 
totaa l 157 28 

Aanbevolen nationa le tentoonstelling: 2 

Aardhuis 18/20 maart 

Keurmeesters: Savornin Lohman, 
Ruse le r, Boele, Schoonderbeek 

Leeftijdsk lasse Aantal Onjuist 
1 jaar 149 0 
2 jaar 38 10 
3 jaar 32 11 
4 jaar 21 7 
5 jaar en ouder 55 0 
totaal 295 28 

Aanbevolen nationale tentoonstelling: 4 
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Kort kommentaar 
Hiervoor treft u evenals in voor
gaande jaren een overzicht van de 
reebokgeweienbeoordeling op de 
diverse regionale tentoonstellin
gen. De keuring is zeer concen
sieus, maar toch gezellig en in goe
de verstandhouding verlopen. 
Op een aantal tentoonstellingen is 
tijdens of voor de tentoonstelling 
het afschot en de keuring al bespro
ken. Toch zou ik nog een aantal kor
te opmerkingen wiJlen maken. 

- Het gemelde afschot is ± 65% van 
het aantal verleende vergunningen. 

- Het percentage dat ingezonden is, 
loopt per tentoonstelling nog al uit
een, variërend tussen 60-90%. 

- De jaarlingklasse omvat overal rond 
de 50%; dit moeten we trachten vast 
te houden echter met die bemer
king, dat het niet jaren achtereen 
tegen de 60% moet lopen . 

- Er worden in de 2, 3, 4-jarige klas
sen teveel bokken geschoten, wat 
twee gevolgen heeft: 
- Er blijven niet voldoende oudere 

bokken over 
- Het percentage foutief geschoten 

2, 3, 4-jarigen ligt veel en veel te 
hoog. 

G.W.B. 
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Regio Gelderse . 
Achterhoek een feit 
Door de Stichting Reewildtrofeeën
show Gelderse Achterhoek werd 
op 29 januari j.l. een vergadering 
en discussieavond uitgeschreven 
voor alle rewild jagers in de 
Gelderse Achterhoek. 

Na rijp beraad en vele uren van dis
cussie werd door het stichtingsbe
stuur besloten een Regio Gelderse 
Achterhoek op te richten. Na 21 jaar 
van prima functioneren door de 
Stichting werd dit besluit genomen. 
Dit is te danken aan het feit dat, als 
wij als rechtgeaarde reewildjagers 
onze taak willen blijven uitvoeren , 
een hechte samenwerking op natio
naal niveau noodzakelijk zal moe
ten zijn. 
Alhoewel de opkomst wat tegen 
viel, bleek na de inleiding door de 
heer G. H. van der Peijl , over het 
hoe en waarom van de regio door de 
aanwezigen terdege te zijn nage
dacht en met weidgenoten te zijn 
doorges proken. 
Kritische vragen werden gesteld en 
heel nadrukkelijk werd gevraagd 
om de "Oude" en zeer gewaardeerde 
stichting op dit moment niet op te 
heffen. 

Getracht zal dan ook worden een op
timale samenwerking te creëren, 
waarbij het beheer van het reewild 
in al zijn facetten als primaire taak 
zal worden gesteld. 
Vanuit het nieuwe bestuur zal in dit 
voorjaar gestart worden met een 
mailing aan alle reewildjagers in de 
Achterhoek om zich op te geven als 
lid van de Vereniging "Het Reewild". 
Tevens zullen contacten worden ge
legd met naburige Regio's om tot een 



nauwere samenwerking te komen en 
zullen de besturen van de 
Wildbeheerseenheden en afdelingen 
van de K.N.].Y. op de hoogte worden 
gebracht van voornoemde oprichting. 
De aanzet is gegeven en voor verde
re uitwerking zullen wij een beroep 
doen op een ieder die ons behulp
zaam w il zijn. 

Het secretariaat van de Regio 
Gelde rse Achterhoek wordt gevoerd 
door: 
Mevr. T. C. Nijman-Smit, 
Harfsens esteeg 13, 
7217 MD Harfsen, Tel. 05751-1569. 

Voorzitter Regio Gelderse 
Achterhoek: 
G. H. van der Peijl 
Goudenregenstraat 47, 
6921 EG Duiven, Tel. 08367-63825. 

De overige bestuursleden zijn: 

De heer K. Roosenburg, 
Keyenbeldsweg 2, 7218 MH Almen, 
Tel. 05751-1912. 
De heer J. Brinkman, P. v. 
Vollenhovenlaan 16,7251 AR Vorden, 
tel. 05752-1864. 
De heer A. Mörzer Bruijns, 
v. Petersom Ramringweg 30, 
8072 RA Nunspeet , Tel. 03412-57483. 

Mededelingen - Agenda 

De Vereniging "Het Reewild" zal op 
5 oktober a.s. aanwezig zijn op een 
grote reewildavond die door de af
delingen Leiden en 's-Gravenhage 
van de KNJV wordt georganiseerd. 

De heer J. 1. van Haaf ten spreekt en 
toont dia's over reewild en reewild
beheer en tevens zijn aanwezig een 
poelier die het slachten van reeën 
demonstreert, een geweikeuring
stand, een reewildwapen-stand, de 
Nederlandse Brakkenclub voor in
formatie over nazoek , en natuurli jk 
ontbreken er geen jachthoorn
blazers! 

De avond wordt afgesloten door een 
loterij met a ls hoofdprijs een fraai 
geweer. Alle belangste llenden zi jn 
van harte welkom. 
Aanvang van de avond 19.30 uur. 

Locatie: 
Het Camphuys, 
Rhijngeesterstraatweg 43, 
Oegstgeest. 

Een sportieve vakantie met het hele gezin in Oostenrijk ~ 

«~
\/ 'p.~ . . ( ,; i . ..... t ,u !,,": ~ 

i ~
. ~ ti IlO f": .. -

'ol "a ~- .~. Informatie: 

.,.J;, r>\:~ , .' ~~p J. C. Sportpromotion, 

;~ (Austria-Steiermark) tel. 05221-1785 
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Regio West- en Midden Brabant Cursus Reewildbeheer 

In november wordt een instru ctie
avond gehouden in hotel Bellevue , 
Chaam. Onderwerp: kogelwapens en 
ballistiek, gevolgd door een practi
sche sch ietinstructie op de banen 
van Reimerswaal, begin januari. 

Zie voor u itvoerige informatie 
" De Nederlands Jager" 
d.d. 4 augustus 1988. 
De cursus wordt gehouden in het 

Het geheel geschiedt onder deskun
dige le iding. Nadere informatie 
volgt nog. 

J acht-Schietcentrum Biddinghuizen 
op: 20 september, 4 en 18 oktober, 
1, 15 en 29 november en 
13 december. 

16 

Drukkerij Lulof Almelo 
Postbus 100 7600 AC Almelo 

Tel. 05490-11011 Telefax 05490-20304 

BEMIDDELINGSBURO SILVERTANT 
SPECIALIST IN JACHTREIZEN NAAR: 

o.a. BULGARIJE - CHINA - OOSTENRIJK - SCHOTLAND 

In 1987 en 1988 werd door onze gasten 
Goud, Zilver en Brons geschoten 

voor f 350,- per bok . 

Wilhelminastraat 23 - 6391 JS Landgraaf - Telefoon 045-311 286 

I 
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Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer 

PROVINCIE 

Groningen 

Friesland 

Drenthe 

Overijssel 

Flevoland 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Ho1land 

Zuid-HoJland 

Zeeland 

Noord-Brabant 

Limburg 

MI NlSTEHIE VAN LANDBOUW EN VISSERIj 

l \ezlIidcnhoutsl'weg 7.S - I'ostllus 2()~O I - 2')00 EK Den H aag 

Telefoon 070-79::'') I I 

ADRESSENLIJST 

DISTRICfS- KANTOREN VAN DE CONSULENTEN N.M.F. 
HOOFDEN FAUNA-
AANGELEGENHEDEN 

C. L. M. v.d . Rakt Postbus 30027 9700 RM Groningen 
Engelsekamp 6 Tel 050-239111 

F. Veenstra Postbus 2003 8901 JA Leeuwarden 
Tesselschaclestr. 7 Tel.: 058-443313 

M. A. Roetert Postbus 11 9400 AC Assen 
teenbruggen Mandemaat 3 Tel: 05920-27911 

W. Nab Postbus 604 8000 AP Zwolle 
R. Hoeve Assendorperdijk 2 Tel : 038-210533 

J. Eising Maeslandt 16 8224 AS lelystad 
Tel.: 03200-30574 

H. Bardoei Postbus 9079 6800 EO Arnhem 
T. A. M. Dikker Rosenclaalsestr. 64 Tel.: 085-579111 

G Kreton Museumlaan 2 3581 HK Utrecht 
Tel 030-520834 

A. W. Kamminga Postbus 3005 2001 DA Haarlem 
J. Eising Linnenslaan 2 Tel.: 023-186160 

J. Verhuist Postbus 30119 2500 GC Den IIaag 
J. Wo udstra Tel.: 070-624611 

P. C. Remijnse Westsingel 58 4461 DM Goes 
Te l. : 01100-37911 

G. A. J. M. Sch ram Postbus 1180 5037 DB Tilburg 
1. C. Wijlaars Prof. Cobbenhagen- Tel.: 01 3-678755 

laan 225 

W. van Loenen Postbus 103 6040 AC Roermond 
':\ Lindanusstraat 123 Tel.: 04750-34251 

© 1985 Vereniging "Het ReewUd" 
Zonder It>t.:,'i tl:' l1lming van de Vereniging "l iet RCl.!wild" m.lg niers lij! de7.e uirgavc worden verved V\lIdigd cn!or openlJ<lar gL'0l<l3kl 
door middd van druk, fmucorics, mkrofilm of and<.:rszins, hetgc~n ook van rOèras.sing is or de gch!.!le of geucc1telij ke bew<.: rking. 



Hotel Restaurant 

De plaats voor jager en hond 

Ontmoetingscentrum van "Het Reewild" 

Tel. 05752- 13 12 

* WAPENS in de betere merken. VOOR 
* JACHTKLEDING in loden, JACHT EN SCHIETSPORT 

katoen en wol, o.a : knicker-
bockers en kousen, hoeden 
petten, laarzen, truien, vesten 
en jagersjassen. 

* LECTUUR, wild lokkers, lucht
buksen, gehoorbeschermers, 
serviesgoed, kijkers, patroon
tassen, messen. 

Specialist voor reparatie en het 
monteren van richtkijkers. 

QMartens 
.. ••• :I. 

steeds doeltreffend! Zutphenseweg 9, 7251 DG Vorden 
Telefoon 05752-1272 

nationaal jachtsch ietcentru m 
"berkenhorst" 

clubhuis/baanbeheerder: j. van rhee 
stakenbergweg 60 - 8075 ra elspeet - tel. 05779-1332 

Het Nationaal Schietcentrum "Berken horst" is het centrum 
waar de jager zich thuis voelt. 

Wij kunnen u bieden: - skeet 

Wij zijn geopend: 

Kleiduiven - woensdag van 14 tot 17 uur 
zaterdag van 11 tot 17 uur 

Kogelbaan - na afspraak iedere dag (niet op zondagen) 

- jachtparcours 
- 100 en 50 meter kogelbaan 
- lopend-varkens baan 

Deskundige hulp bij het inschieten van uw jachtbuks. 

Graag tot ziens op Berkenhorst. 

Jaap en Bea van Rhee 


