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Van de voorzitter 
-P. Scheol<-

De donkere d~en voor kersr 
lenen zich bij UItstek tOl een 
terugblik op hel bijna voor
bije par. Voor mij in het bij
zonder m'n eeme opgedane 
ervaringen in en mer de 
Verenising Het Reewild! Na 
inmiddels vijf Dagelijks 
Bestuur en drie Landelijk 
Bcst'Uursvergaderingen is mijn 
enthousiasme her voorz.illcrs
schap destijds te hebben aan
vaard alleen maar toegeno
men. Wat mij voortS extra 
heen gemoriveerd zijn de 
beweken die ik zoals destijds 
aangckondisd, aan alle regio's 
heb afgelegd. 

Een gezonde portie kritiek 
Naast een gezonde portie kri
tiek welke wordt geuit (en zo 
hoon het ook!) heeft men mij 
duidelijk tC verstaan gegeven 
wal men van hel bestuur ver
wacht. Maar ook dat men 
bereid is war voor de 
Vereniging te doen; zich per
soonlijk in tC zeilen! De roep 
om meer professionaliteit, 
uniformiteit en het instellen 
van een vast aanspreekpunt 
me! betrekking tot reewild1.a
ken; verder ook een betere 
s.'l.me~~erking met an~er~ 
\'eremgmgen en organisaties 
op het gebied van grofwild 
was luid en duidelijk. Dit 
heeft inmiddels geleid lOt een 
aamal initiatieven die deels 
gerealiseerd en deels in 

FoID: ~tr HrIIAnlts 

bewerking zijn, waarop ik tij
dens de aanstaande Algemene 
Ledenvergadering uitvoerig 
terug 7.31 komen. Indien u 
echter w lang nier kunt of 
wenst te wachten, kum u 
daarover uw representant in 
het Landelijk Bestuur om 
informatie vragen. 

Kennis en ervaring 
Onder de indruk was ik van 
de kennis en ervaring die er 
in de regio's voorhandcn is en 
de bereidheid die tcn dienste 
te stellen van onze Vereniging 
die men een zeer warm hart 
toedraagt. Dir alles heeft mij 
persoonlijk er nog meer van 
o .... ertuigd dar er voor onze 
Vereniging, zo mogelijk nog 
meer dan in het verleden, een 
enorme taak is weggelegd met 

. '. 
. 'i.;.,., 

berrekking ror het beheer van 
het reewila. Ade<Juaat, 
ethisch verantwoord en wat 
leidt rot het welzijn van het 
ree! TIjdens de aangekondig
de AJgemene ledenverga
dering zal ik u uitgebreid ver
slag doen van her geen uw 
besnLur en vele anderen her 
lopende verenigingsjaar tot 
stand hebben gebracht. 
Gaarne wil ik van deze gele
genheid gebruik maken een 
ieder die zich het afgelopen 
jaar, op welke wij·te dan ook, 
voor de vereniging heeft inge
zet, mijn mede bestuurders in 
het bijzonder. Mede namens 
hen wens ik u en de uwen 
prettige feesrda~en en een 
heel voorspoe(itg en vooral 
gezond laatste jaar van deze 
eeuw! 

J 



De geslachtsverhouding bij het ree 
-D.J. Gussinklo-

Onderwekresu1taten 
inpassen in het beheer? 
Wij weten nog lang nier alles 
van het ree. Maar we weten al 
wel veel. Er is door weten
schappers veel onderwek 
gedaan en er is veel gepubli. 
ceerd. We weTen nu veel meer 
dan zo'n dertig jaar geleden 
en het is natuurlijk wijs om 
de aanwezige kennis ook 
daadwerkelijk tC gebruiken in 
de praktijk van het rcewildbe
heer. Dat betekent onder 
andere dal de resultaten van 
onderroek, die meestal nict in 
de Nederlandse taal zijn 
gepubliceerd, op een begrij
pelijke en overtuigende wijze 
teredl! zullen moelen komen 
aan de basis, bij de jagers die 
de uitvoerders zijn van het 
beheer. Dat kan betekenen 
dat soms standpunten die 
men jarenlang heeft gehul
digd moeten worden herzien 
omdat ze achterhaald zijn. En 
dat gaat niet van vandaag op 
morgen, hel blijkt vaak een 
l~?ge en moeizame weg Ie 
ZIJn, 

Geslachtsverhouding 
Neem nou bijvoorbeeld het 
onderwerp geslachrsmhou
ding, De opvattingen van 
onderzoekers hierover zijn in 
de afgelopen decennia niel of 
nauwelijks veranderd, Dat de 
geslachtsverhouding in een 
reewildpopulatie, levend in , 

een dichtheid die past bij de 
I,.'waliteit van hel leefgebied, 
bij voorkeur in de buurr van 
I: I zou moeten zijn welen we 
~ hed lang (Th"e, 1955). 
Wat we echter kunnen vast
srellcn is dat dir lang niet 
door alle reewild/'agers wordt 
gedragen, In vee gebieden is 
de verhouding in het voor
deel van her vrouwelijk wild, 
met alle nadelen die daaraan 
verbonden zijn, 

Folo.Jo/ir Hnulrih 

Aanwas en geslachts
,'erhouding 
De jaarlijkse aanwas staat 
sterk onder invloed van de 
geslachtsverhouding, Veel gei
ten betekenen een groter aan
was en een noodzakelijkerwijs 

hoger afschot, met name in 
de kalveren- en jaarlingen
!dasse, om de stand niet te 
hoog te laten worden, Een 
geslachTSverhouding ten jun
ste van het vrouwelijk wi d 
zonder dar dit leidt tot verho
ging van de wilddichrheid is 
alleen maar mogelijk en wen
selijk in gebieden meT hoge 
jaarlijkse verliezen door pre
datie of klimaatomstandighe
den of in gebieden mer een 

hoog aantal verkeersslacht
offers, Ook in gebieden waar 
de stand nog JUer het opti
mum heeft bereikt is een 
geslachtsverhouding ten lun
ste van hel vrouwdi11 wi d 
(tijdelijk) acccprnbe (Schäf", 



1982). Hel vasrstellcn van de 
geslachtsverhouding aan de 
hand van leI!ingen IS helaas 
nict eenvoudig. De (on)ûcht
haarheid van bokken cn gei
len is hel jaar door nict 
gelijk. Dat kan leiden tol 

aanzienlijke fomen in de 
berekening van wilddichrheid 
en geslachtsverhouding. Maar 
daarover een andere keer 
meer. 

bi 
Er zijn aanwijzingen dat bij 
een geslachtsverhouding van 
I: I de bronstperiode korter is 
dan bij een verhouding van 
bijvoorbeeld 1:1,5. 10 de 
bronst verli e-Len de bokken 
nogal war aan gewicht en na 
een korter durende bronst 
zullen de bokken minder rijd 
nodig hebben om weer op 
krachten te komen. Dit is 
nicr onbelangrijk als we 
bedenken dat vanaf begin 

forD: Jw HroJn'/a 

september de haanvisseling 
~im met aansluitend het 
aFNcrpen van het gewei en 
meteen daarna de energievre
tende o~bouw van het nieu
we geweI. 

Meer bokken als geiren 
Het is zelfs aan te bevelen om 
in gebieden met een hoge, 
nog liet toelaatbare, wild
dichtheid Ie streven naar een 
geslachtsverhouding in het 
voordeel van de bokken 
(Wageokoecht, 1983). Bij 
een geslachtsverhouding van 
I: I is het veel eenvoudiger 
om de aanwas onder controle 
en de dichtheid binnen de 
grenzen van de draagkracht te 
houden. Bij een ongunstige 
verhouding maken we het 
onsl.elf alleen maar moeilijk. 

Beheer op basis van een 
plan 
In de WBE's worden thans 

keurig reewildbeheerplannen 
gemaakt. Er wordt een draag
krachthepaling gedaan en 
jaarlijks geteld, de te ver
wachten aanwas wordt here
kend en er wordt op basis van 
deze gegevens, rekening hou
dend met het valwild, beke
ken of er moet worden inge
grepen door middel van jacht 
en w ja, in welke aantallen 
verdeeld over bokken en 
geiten . Wanneer er sprake is 
van een goed plan, keurt de 
provincie het plan voor vijf 
jaar goed. Maar dan begint 
het pas. 

De uitvoering 
We zullen het plan goed 
moeten uitvoeren. Maar als 
we doorgaan op dezelfde 
wijze zoals we tQ( nu loe heb
hen gedaan (wie de schoen 
past .... ) dan zullen we er niet 
in slagen de gemaakte plan
nen ook waar tc maken. En 
dat zullen we dan te 7.ijner 
rijd (terecht) keihard op onze 
boterham krijpen. Dus als we 
În onze WBE s eell reewild
stand hebben die de draag
kracht heeft bereikt of, zoals 
op vele plmsen het geval is, 
daar overheen is dan zullen 
we het toegewC"LCII afschO[ 
ook daadwerkelijk volledig 
moeten realiseren. Vooral het 
vrouwelijke reewildafschot zal 
beter gerealiseerd moeten 
worden, mede ter realisering 
van de nagestreefde geslachts
verhouding 1:1. 

Redactie: We vernemen graag 
uw mening over dir anikc!. , 
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Alle kogels vliegen ..... 
Detl9 

-j.M. Smi,- dan houdt her op. Ricochet en .22 
Hoewel over hel nUl en De samenhanç; tussen 

Ketsen en hindernissen bereik van vuurbuksen ook 'geluidsniveau, 'patroon-
een artikel te vullen is, ver- groofte' en ievaarlijk' dient 

Koniinen wijs ik daarvoor naar het genuanceer benaderd te 
Hoe anger hoe meer konij- Jadnvademecum. Om verder worden. Om een ~oed begrip 
fien worden in onze polder weg dan diefnoemde vall het ketsen te rijgen, 
~esignaleerd. Hoe dat komt? vluchrafstan van ± 150 moeten we tOch even terug 

en weet her nieL Het is nu meIer te blijven kun je de naar de vuurbuks. Een .22 
zelfs al zo, dal ze gaten in de cenrraalvuurbuks nemen, (\>uurbuks) maakt weliswaar 
polderdijk graven. Aan deze waarin je de pauonen veel minder geluid, maar de 
schade moesT op wens van ~ebruikt met de ~ngbare kans op kelSen (ricocheren -
het waterschap iets kedaan eelmantelkogels. Het berr- ricochet) van deze kogels is 
worden, maar hoe? onijnen ken van de kon~ncnscha e heel groot. Her ko1drje van 
zijn ook niet gek. Als je dich- gaar in dar geva boven de de .22 heefr een re age snel-
terbij komt dan ongeveer ! 50 consumptie. Konijnen schie- heid (de Vo kan bijvoorbeeld 
meter lopen de konijnen ten met de grofwi dbuks? De 400 - 450 m/", ,ijn) en 
onder in hun holen of [lissen wenkbrauwen gaan omhoog. heeft daarmee ook ah~d Ie 
een berg granietstenen, die Kan dat zomaar? Natuurlijk weinig energie om zeI s dicht-
dalf li~en. Aanvankeli, kan dat! Maar veel mensen bij de loopmond uit elkaar te 
konden zij met de vuur uks hebben de indruk, mede door spanen bij het treffen van een Test worden, maar al de harde knal en het aanzicht voorwerp. De kogel wordt 
s ig bleek dit onvoldoen- van de forse patronen, dat weliswaar vervormd, maar 
e effectief. Een afstand van deze buks veel gevaarlijker blijft voor circa 90% intact 

! 50 meter is te ver voor de zou zijn in verband meI de en de mass.1, hel oorspronke-
~einkaliberbuks (de .22), die draagwijdte en het eventuele lijke gewicht. blijft dus naje-
het goed doet tOt een meter kersen van de kogel, dan de neeg gelijk. Dat vergroot e 
of tachtig, afhankelijk van de vuurbuks. Is dat ook zo? kans op kC[Sen aanzienlijk, 
patroon die je gebruikt, maar Lees mee. vooral als deze ko~el1 een 

vlakke onderlaag zan , 
grind, ijs, stenen, hout) 
terecht komt 

Hoek van inval '" hoek van 
uitval 
In de namurkunde is het zo, 
dal de 'hoek van inval' gelijk 
is aan de 'hoek van uitval'. - , Schiet je bijvoorbeeld onder 
een hock van 30 graden o~ 

NI/}: Jol« HroJrilrs een vlakke steen, aan kan et 
6 



kogeltje die stccn ook weer 
achter zich laren onder 
dmlfde hoek. In de prnkl ijk 
komt dat meI onze kogels 
lang niet altijd uit, vooral niet 
indien de oppervlakken 'zach~ 
Ier' worden. Mede door de re 
\'crwachren kogelvervorming 

... kunnen de vreemdste boch
Icn \'cr.vacht worden, dus 
eigenlijk ben je onder geen 
enkele hoek veilig voor rico
chet. Ricochet is zelfs nog 
mogelijk na her uitschot van 
een schOl op een kraai, die op 
een zanderig pad ziL 

FIJi(!; Jok( Hmdrila 

Ketsproef 
Onder7.0eken we onder veili
ge omstandigheden (hier doe 
ik dar op het strand, naar de 
Noordzee [Oe) het kersen op 
\'Iak zand, bijvoorbeeld na 
het schieten op een laag 
opgesteld schijne, dan horen 
we bijna altijd het jankende 
geluid van de .22 kogel nadat 
deze het zand heeft gmakt. 

Dar is één van de redenen, 
waarom we in de jachtprak
tijk moeren zorgen om re 
schieten met een goede kogel
vanger op de nabije achter
grond. Bekijken we de inslag 
op de \'lakke grond, zoals 
hard zand, dan zien we een 
'kogel geultje' , maar verder 
weg vinden we geen deeltjes 
van de kogel. Zelfs niet op 
200 of 300 meter achter de 
inslag. De .22-kogel is waar
schijnlijk in z'n geheel 
geketst en onvinJbaar. Wat 
op zand gebeurt, kan ook op 

andere Strukmren, ,vam her 
kersoppervlak voor een .22 
kogel is nict kritisch. Ga er 
van uit, dat een .22 kogeltje 
alrijd zal kersen indien het 
oppervlak min of meer hard 
is. Die kans wordt alleen 
maar groter, indien de hoek 
V<ln ill\'ll kleiner wordt, met 
andere woorden, hoe meer 
het uef-oppm'lak het vlak 

van de kogelbaan benaderd, 
hoe groter de kans op rico
chet. Daarom worden de 
kogelvangers op de schietba
nen altijd w geconStrueerd, 
dat bijna onder een rechte 
hoek in het zand geschoten 
wordt. 
Omdat het gewicht van dc 
.22 kogel nagenoeg gelijk 
blijft, 7.a1 die na een ricochct 
nog vèr doorgaan, zelfs 
afstanden van honderden 
merers zijn haalbaar. De ener
gie blijft daarbij voldoende 
om verwondin&en te veroor
zaken. Dus: welllig geluid, 
maar wèl veel kans op ketsen 
en dus meestal gevaarlijk! 

Ricochet en cenrraa!vuur 
A. Gewolle deelmallte/kogels. 
Cemraalvuurkogels hebben 
een hoge aanvangssnelheid 
(VO vaak boven de 900 
m/sec) en bij het treffen van 
een wcerstand kunnen ze uit 
elkaar spatten. Het 'desimc
greren' gebeun alleen, indien 

Ntt!: Sip dl Vn'tJ 
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het projectiel op de [refaf
stand nog voldoende snelheid 
over heeft gehouden. Deze 
'desintegratie-snelheid' moet 
in het algemeen boven de 
2200 fp" of 610 mete, p" 
steonde zijn. Het hangt van 
het kaliber en de aanvangs
snelheid (Vo) af, tot op welke 
afstand deze snelheid nog 
gehaald wordt en daarmee de 
desintegrat ie van de kogels 
nog verwacht kan worden . 
Voor de .222 Rem. is dat (Ot 

ongeveer 165 meter, voor de 
.223 Rem. om en nabij de 
185 meter. Voor de patronen 
in de kalibers 22-250 tot bij
I'oorbeeld 7 x 64 en .270 
Winchester ligt deze afsTand, 
ook afhankelijk van de kogel
gewichten, tot op circa 275 
merer. Tref je dus binnen deu 
afitand het wild of bijvoor
beeld dikke takken, dan des
inrcgreerr de kogel bijna 
altijd vol/editen is ricochet 
onwaarschijnlijk. 

Splinters 
Wel kunnen de splinters en 
scherven van de kogel in 
onvoorspelbare richting weg
vliegen, maar de restenergie 
van de kJeine splinters is in 
dat geval betrekkelijk gering, 
naar mijn mening te vergelij
ken met hageldoorsnede 2,79 
mm (bismut) op 60 meter. 
Eventuele grotere stukken van 
de kogel kunnen wel schade 
veroorzaken, de resT-energie 
van de stukken lood bijvoor
beeld kan nog wel behoorlijk 
zijn. Op heT zand kun je op 
de plaaTs van een inslag, 
8 

waarbij desintegratie heefr 
plaatsgevonden, een schroei
plek Vinden, De kogel lijkt in 
dat geval versplinterd, de klei
ne stukjes mantel en lood
kern vallen na 50 rot 75 
meter na het treffen op de 
arond (Teruggevonden! zie 
foro) en kunnen tijdens hun 
vluchT in heT algemeen na 
dC'le afstand wemig schade 
aan mens of dier doen, 
anders lagen ze niet op 75 
meter! Een dergelijke kogel 
kan, vooral indien naar de 
grond toe geschoten wordt, 
na een volledige desintegratie 
veiliger zil'n dan een vuur
buks"koge , omdat de kleine 
scherven veel eerder hun 
energie hebben verloren, 

. ,~F;'1. - "'ë"-

.~ . 
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• 
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45 graden 
Aan de andere kant is het wel 
zo, dat de scherven tot 45 
graden links en re<:hts uit 
kunnen vliepen en nog tot 
± 75 meter onaangenaam' 
kunnen zijn, Vlak acluer her 
rrefoppervlak is de reST-ener
gie natuurlijk :-reel groter" 
daarom moet Je ook nOOit op 
een dier schietcn, dat niet vrij 

van andere soongenoten 
staat. En als we spreken van 
'veiliger' dan een vuurbuksko
gel, dan nemen we aan, dat er 
geen mensen in de buurt zijn, 
Hun aanwezigheid is tor op 
75 mete~ van beja,agbare dier
soorten Immers niet waar
schijnlijk (maar nict onmoge
lijk). Is de desintegratie niet 
volledig, dan zullen de grole
re stukken van de kogel wel 
belangrijk aan snelheid heb
ben verloren, maar deson
danks kunnen deze op grotere 
afstand gevaarlijk zijn en 
eventueel ook nog ketsen, 

Geheel of gedeeltelijk ketsen 
Het is e<:hter ook mogelijk, 
dat de gewone deel mantel
kogels wèl binnen de voor de 
desintegratie kritische afstan
den, praktisch in hun geheel 
ketsen, mits het oppervlak 
daartoe aanleiding geeft, Bij 
onderlOek van heT gedrag van 
,270 W. deelmantelkogels 
(Sierra, 140 grains) ketst circa 
10 tot 15% binnen de aptand 
van 275 meter op een vlakke 
ondergrond, 7.Oa[s hard zand. 
Desintegratie vindt dan 
onvoldoende plaats. Op het 
oppervlak van de inslag zie je 
bijna geen schroeiplek en je 
kunt het ketsen van de kogel 
ondanks de gehoorbescher
mers ook horen aan het jan
kende geluid van de zich ver
wil'derende kogel of de grOTere 
de en daarvan, Deze kunnen 
dan vele honderden meters 
verder vliegen in onvoorspel
bare richting en schade doen 
aan mens, dier of obje<:t, erger 



dan de .22, omdat reslgewidll 
en snelheid meestal groter 
zijn. I-leeft de kogel een 
afstand bereikt, waarop de 
rrefsndheid tot ondtr ± 670 
m/su is afgenomen, dan is 
desintegratie van de kogel 
mindtr /UlUITSchij'nlijk gewor
den . De kans op ketsen 
neemt met het toenemen van 
de afstand (en dus mei het 
afnemen van de snelheid) 
evenredig toe, waarbij ook het 
oppervlak minder kritisch 
wordt. Schieten we wild voor
bij en make de kogel een ver
der verwijderd object, houd 
dan ook sterk rekening met 
een ongewilde koersverande
ring. Na hel treffen van klei
ner wild op grotere afstanden 
kan de deelmantelkogel na 
het uitschot ook gedeeltelijk 
intact blijven en daarna ket
sen. De snelheid kan inmid
dels gezakt zijn \Ot die van 
een .22 KK en de kogel kan 
dan extra gemakkelijk rico
cheren, ook vaak weer in 

onvoorspelbare richting. Een 
'coup double' wordt niet altijd 
even veel op prijs gesteld! 
B. KogelcolJstructies mei 
, I' ' , gecOlJhYJ eente expll1we 
Voor zwaarder en grorer wild 
dan reeën en vossen kunnen 
kogels gebruikt worden, die 
zijn ontworpen om na het 
treffen juisr nier gcheel te 
desinregreren. Volgens mijn 
proefnemingen kersen (grote 
delen van) deu kogels bijna 
altijd op gladde oppervlak
ken. Ook kan her gebeuren, 
dat het voorSte deel van de 

kogel versplintert en deze 
scherven kunnen weer alle 
kamen opvliegen, hoewel ook 
in dal geval de energie van de 
kleine stukjes gering zal zijn. 
Besef dus hoe Je schiet! We 
kunnen zeggen, dal hoe meer 
van de kogel heel blijft (door 
de toegepaste constructie), 
hoe groter de kans op rico
chet zal zijn. Vooral de 
Sarnes X en volmamelpatro
nen zullen de neiging hebben 
om te ricocheren. Worden 
da.f kogels voor kleiner wild 
gebruikt, dan moeten we na 

Op de foto zijn bovenaan 
kleine en grote splinters te 
zien van deelmantelkogels 
(oogst van Iwinrig kogels, 
waarbij de hele kleine stukjes 
niet teruggevonden konden 
worden) en niet gedesinte
greerde volledig koperen 

het uitschot ook sterk reke
ning houden met ketsen. In 
het algemeen bestaat voor dit 
soort kogels dus een ~roter 
ricochetgevaar dan bij de 
gewone deelmantelkogels, 
zeker ook op konere afstand. , 



Hoewel bij sommige centraal· 
vuurpatronen dus een yolledi
~e desintegratie kan plaatsvin
den, waardoor de kans op 
ricochet gering wordt, is nict 
te voorspellen, wanneer dar 
zal gebeuren. Houd daarom 
altijd rekening met ricochet 
van grotere delen, die schade 
kunnen veroorzaken. Her vei
ligste schor blijfr altijd een 
schOl met op de dirwc ach
tergrond een afdoende kogel
opvang (zachte grond, dichte 
struik- of graslaag, water, 
sneeuw, steile hellingen) . 

Hindemissen in de 
kogelbaan 
We hebben in het boven
staande gezien, dar kogels in 
hun geheel of delen daarvan, 
kunnen ketSen. Daarmee 
komen we op een onderwerp, 
dat er zijdelings mee tc 
maken heeft. Kogels kunnen 
in hun baan op weg naar het 
gewenste trefpunt ook in aan
raking komen met lichte hin
dernissen, meestal onbedoeld, 
In het jachrveld zijn dat gras
sprieten, varens, lage Struik
jes, takjes, rwijgen en dergelij
ke, vooral als het wild in ac 
dekking staat. 
Je leest wel eens, dat bepaalde 
kogels of bepaalde kalibers 
meet geschikt wuden zijn om 
dit soon hindernissen te 
weerstaan. Vergeet dat maar 
rustig, want iedere hindernis 
heeft voor iedere kogel, uit 
wat voor kalibcr dan ook ver
schotcn, cen desastreuze 
baan verandering tOT gcvolg. 
Om het nog dutdelijker te 
10 

zeggen: ofhet nu een 50fl
point, een roundnose, een 
volmante!, een Barnes X, een 
kaliber .222 of .458 is, lang
zaam of snel, de kogel krijgl 
een baanverandering Ie door
staan, die de kogel ergens 
anders doet belanden dan de 
bcdoeling was. Naar mij n 
mening zal ook de nieuwe 
kogel van Lapua, dc 'ford, 
waarbij door een H-manrel 
constructic hct achterstc dec! 
van de kogel alleen uit de 
mantel bestaat (dus geen 
loodkern), dat effect vertO
nen, al claimt men anders. 

roto: jok, Hmdrih 

Stoppen van de rotatie 
De voornaamste reden rot 
een koersverandering (afge
zien van ecn eventuele desin
tegratie) is namelijk, dat na 
aanraking ulfs al met een 
licht obstakel de rotatic vrij
wel onmiddellijk stopt, zodat 
de stabilisatie van de kogel 
verloren gaar. 
Die rorane vergt namelijk 
maar heel weini& energie (om 
de gcdachten te bepalen: 
enkele tienden van procenten 

ten opzidne van de snelheids
energie) om de draaiing in 
stand te houden en ecn gerin
ge kracht op die rotatie 
maakt daar al een einde aan. 
Die obstakels zijn soms niet 
duidelijk te zien. Je kunt niet 
altijd evcn schcrp waarne
men, of hct rel' nu net achtcr 
wal grasstengelrjes staat of 
niet. Je bcnt zo blij dat er ein
delijk wat te voorschijn is 
gekomen (daar staat na 7 
avonden berscn en zitten rus
sen de muskieten eindelijk de 
gezochte bok!), dat je daar 
niet meer op Ier. 

Vergroting kijker 
Ook zijn cr ondanks de raad
gC\,ingen in deze artikelen 
nog altijd jagers, die een ver
groting van meer dan 6 x op 
hun kijker voordraaien, waar
door zelfs dunne takjes op 
korre afstand niet meer opge
merkt worden. Iedereen heeft 
beWUS[ of onbewust wel eens 
gehoord, dat je tijdens het 
schieten moet wrgen, dat er 
geen dingen in de weg van de 
kogel mogen zinen, omdat je 



anders voorbij kunt schieten. 
Hier op hel strand heb ik 
eens op een A4 geschoten 
door her helmgras heen en 
wat je soms kum zien is een 
'kc)'hole' effect De kogel is al 
op 10 meter na het raken van 
de heJmensprieten zodanig 
gekanteld, dat er een langwer
pige inslag op het papier te 
zien was. Dat kan alleen, 
indien de romic opgehouden 
heeft tC beman. En dat alleen 
door een paar sprietjes! Ook 
kwam het voor, dat er door 
de desintegratie een splime
ring optrad. Dit alles met een 
gewone sofrpoim, Siem 140 
grains .270 Winchester. Door 
her 'sleutelgat' -effect kun je 
dus concluderen, zoals al eer
der werd aangegeven, dat 
rotatie en stabilisatie van de 
kogel onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. 

Hindernissen in de kogel
baan 
De Duitser Löcher heeft, in 
navolging van anderen, 
onderwek naar dit fenomeen 
gedaan en is overwegend tOt 

al bekende (zie brochure 
Nonna), maar lOch voor 
sommigen verrassende resul
taten gekomen (Wild lInd 
Hund, nT. 26/1996 e.v.). 
Hij nam proeven door hin
dernissen wals gras en zwaar
der materiaal, takjes van 
sparren van 5 lOt 13 mm 
dik, in de kogelbaan te plaat
sen. De strekking van zijn 
verhaal houden we kon en 
we beperken ons lOl de 
resultaten. 

NUJ; jokr HmdrikJ 

Conclusies: 
A. Alle kogels van de gangba
re jachtkahbers venoonden 
koersafwijkingen, die oplie
pen [Ot meer dan één meter 
van de bedoelde kogelbaan 
op 10 - 30 meter nadat het 
obstakel geraakt was. 
B. Alle kogels, behalve de 
volmantel (en volgens mij 
g~ldt dat ook voor de Barnes 
X) gaven kans op desintegra
tie, maar de softpoinrs wnder 
kogelversterking wel het 
meest. 
e. Voor alle kogels geldt, dat 
de energie na het treffen van 
een hindernis afneemt en wel 
des Ie meer, naarmate de 
belemmering groter wordt. 
Indien desimegratie optreedt, 
is de energie van de restdelen 
\'aak zeer onvoldoende om 
grofwild dodelijk te treffen. 
De kleine splimers verliezen 
hun energie vrij snel {zie 
onder kersen}. 
D. De scherven van de gedes
integreerde kogel kunnen uit-

-l" . 
-l ~ --, .. 

waaieren !Ot op 45 graden en 
meer. Omdat een kogel bij 
weinig weerstand vaak min
der desintegreCrt dan wanneer 
de kogel een hard oppervlak 
wals de grond raakt, is extra 
wrg geboden. In het bos 
moet bovendien rekening 
worden gehouden met een 
bil/·artbal-effect. Grotere 
de en van de kogels kunnen 
opnieuw takken raken, de 
koers wordt door eventlIeel 
herhaald kersen geheel 
anders, waardoor ernstig 
gevaar voor anderen kan 
optreden. Wel is het w, dat 
de lichte kalibers, zoals vooral 
de .22 KK en de .222 Rem. 
meer afwijkingen gaven dan 
sommige zwaardere, maar de 
kalibers zwaarder dan de .223 
(en de 22-250) gaven prak
tisch alle dezelfde afwijkingen 
Ie zien! Dat geldt dus ook 
voor de round-nose en de 
TICrrUG. En een wijdver
breid misverstand: ook kogels 
met lagere snelheden, die wel 

11 
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eens voor de bosjachr worden doende energie hebben om ncn alle kanten uitgAan, de 
aangeraden, verlonen nage- ander wild tC verwonden of kleinere deelts zijn echter 
nocl dezelfde afWijkingen! zelfs Ie doden . Het wild moet snel uitgewer t. 

Lö er komt derhalve tot de fd vrij Slaan van z'n buren. B. Kogels met een versterkte 
conclusie, dat het schieten oor de veiligheid moe! men conStruCtie: ongeacht de VO 
door hindernissen moet war- in principe zeker weten, dat en on~eacht de rrefafstand, 
den voorkomen. b.V. achter een bosrand geen meer ans op ricochet dan de 
Indien je volgens Löcher toch menselllopen (of naar het vorige groep. Gebruiken we 
rot schot wilt komen, kan wild li~en te kijken) en dat deze kogels op kleiner wild 
evencueel een risico met de koge goed opgeval~en (waaronder reewild), dan 
dunne grassprieten of blade- wordt. Daarom is het e vei- moet ook hier na uilSChO! 
ren genomen worden. Indien ligste manier om onder een rekening worden gehouden 
her wild nier verder dan enke- zo groor mO$e1ijke hoek in de met ketsen. Het voorSte deel 
Ie mtlm in dit gras of achter ~rond te schIeten, maar kan weer desintegreren; spIin-
zulke belemmeringen Staat, daas lukt afkan dat niet terwerking. Voor alle typen 
(maar hoe zie je dat??) dan altijd. kogels geldt, dat na het taken 
zou met redelijke kans tOt van hindernissen extra gevaar 
dodelijk treffen een bladschot Conclusie kan OntStaan door een 
afgegeven kunnen worden, 1. .22 PlltrolWI onvooniene koers van de 
maar ook onder dC1.e omstan- Bij het afvuren hiervan moet gehele kogel of van de even-
d~heden zal het trefpunt iets altijd rekening worden ruele delen daarvan. 
a vijken en her blijft beter gehouden met ketsen, onge-
om nier te schicten en tc acht de aard van het opper- En hoe zat het nou met dat 
wachten tOt het wild vrijstaat vlak en de afstand. Na het schieten kt konijnen? Zolang 
(of verdwijnt!). Schiet je mer raken van hindernissen wordt je het dij ichaam als kogel-
een universeel kaliber aft de koers van de kogel vanger gebruikt of onder een 
'licht' wild, houd dan a tijd onvoorspelbaar. fale hoek in de zachte wei-
rekening met het feit, dat 2. CcntrnnhlllttrpntrOlltll andbodem schiet bestaat er 
zelfs het uitschot kogelresren A. lraditionele deelmantelko- /Veinig geviUlr voor de .22 en 
kan opleveren, die nog vol- gels: op een rrefafstand van nog minder ~tviUlr voor de 

165 tOt 275 meter van de r,rofwildkali ers. Voor de 
loopmond geringe kam op aatste catlorie echter altijd 
ricochet van de gehele kogel niet versIer: te dteimllnteikogeis 
(afhankelijk van kaliber, van l1emm! 
de VO en alleen bij een 'kri- Het gevaar is dus niet evenre-
tisch' oppervlak). Wel kun- dig met hel geluid! 
nen, na desintegratie, grotere 
restdclen van de kogel Ö hun Nadere informatie: 
beurt weer ricocheren. p '1achtvademecum', (handboek 
grotere trefafstand, als de 'oor het jachtbedrijf) 
snelheid daalt onder de ± 670 

Koninklijke Vermande b.v. 
m/sec., neemt de kans ok 
ricochet snel toe. Dit 00 na Postbus 20 

evemueeluitschor op kleiner 8200 AA Lelystad 

wild, dat dichterbif getroffen Tel: 0320 · 222 944 

F/JUI: Joh HrnJriks wordt. De kogelsp inters kun- Fa: 0320 ·226334 
/] 



Oproep voor zweethonden 
·P.H. Schneidcr-

Nieuwe lijst 
De bemande zweet honden
lijst is wCtr aan vernieuwing 
toe. Hel ligt in de bedoeling 
om de nieuwe lijst begin 
januari gereed te hebben. TOl 
31 december 1998 krijgen zij, 
die 7.ich met hun hond hier
voor willen opgeven uitslui
tend schrifrelijk de gelegen
heid. De bestaande deelne
mers hebben inmiddels een 
enquêteformulier van ons 
ontvangen, waarop lij de 
geboekte resultaten en hun 
wensen kenbaar kunnen 
maken. Hier en daar kunnen 
we in den lande nog wel 

nieuwe deelnemers gebruiken 
in verband met het feit dat in 
geval van een oproep lang 
niet iedereen direkt bcsdiik
baar is. 
De enige eis die wij aan uw 
hond stellen is, dat dC'Ze 
enkele natuurnazockcn op 
zijn of haar naam diem re 
hebben staan. Is deze boven
dien gediplomeerd, dan is dar 
mooi meegenomen, doch 
geen vereiste. Om u en uw 
hond alsmede de betreffende 
jager een desillusie re bespa
ren, hebben wij gemeend in 
overleg met diverse rasvereni
gingen deze eis re moeren 

stcllen. Indien 1I straks als 
deelnemer met uw hond 
genoteerd staat, houdt dat 
ook in dat u op regelmatige 
tijden met uw hond oefent, 
alleen of nog beter en boven
dien gf7.elJiger en leerzamer 
in groepsverband! 

Organisatie 
Wij willen u er reeds op 
attent maken dat voor som
mige deelnemers en vooral 
vaak de n.ieuweling~.n er wel 
eens een Jaar voorbIl gaat 
alvorens re worden opgeroe
pen. Dar is dan jammer, maar 
dar omslaar u nier van uw 

__ ~ ~0f!ë~!.n.!!!e~n2~1!p~n ________________________ , 

In geval van deelname inzenden voor 31 december 1998 aan: 
P.H. Schncider, 

Jachtlaan 8, 
485 I AM Ulvenhout. 

Kaam 

Adres 

Woonplaars 

Postcode 

Telefoonnummer 

Provincie 

Soort hond 

A .. 1ntal natuurnazoeken : __ 

Diploma's : ja/nee 
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plicht de capaciteiten van uw 
hond regelmatig op peil re 
houden. In verband mei de 
\'de grofwildaanrijdingen in 
ons land, met name op de 
Veluwe, hangt sinds vorig jaar 
de Iweethonaenlijsl ook op 
de vier landelijke meldpunten 
van de ANWB-Wegenwacht. 
Dus hel kan voorkomen dat 
u ook 's nachts een oproep 
kum verwachten van de 
Wegenwacht, dat er een hen. 
wild zwijn of ree gekwetSt in 
de nabij gclrgen dekking is 
omkomen. Iedere deelnemer 
ontvangt van ons nog een 
handleiding hoe te handelen 
in zo'n geval. 

U dient echter wel op de 
hoogte IC lijn van de grenzen 
\"an oe diverse WBE's in uw 
direkte omgeving alsmede de 
telefoonnummers van de 
jagers, die mei u in zo'n seval 
dienen mee IC gaan, ook In 

verband met hel eventueel 
plaal~n van vangschOlen en 
dergelijke. Er liggen momen
teel ook plannen gereed bij 
de Vereniging Hct Reewild 
om een soongelijk meldings
systeem mct de landelijke 
policie op pOlen te zenen. 

Preventieve maatregelen 
Er zijn in ons land in diverse 
regio's goed lopende afspra
ken met de politie. maar op 
veel plaatsen ontbreekt n?g 
her nodige ook op het gebied 
van wild keringen, zoals 
wildspiegels, dufuaun, 
uirrreedplaatscn in kanalen en 
hel gebmik van wildrcdders. 

De rccwildsland is nog sreeds 
~ro:eiende en hel valwt1d 
bedraagr op dil moment zelfs 
ongeveer de helft van her 
gerealiseerde jaarlijkse afschot! 

Al deze hulpmiddelen ter 
voorkoming van aanrijdingen 
zijn niel alleen gewenst van
uit het diervriendelijke 
aspect, maar ook Ier voor
koming van persoonlijke 
ongevallen, nog afgezien van 
de economische waarde die 
her wildbraad venegenwoor
digt. Daarom is hel van groot 

belang. ook uit oogpunt van 
onze PR., dar iedere \'{f8E in 
ons land w:l:ar grofwild voor
komr zelf comacIopneemt 
meI de plaalSClijke politie en 
deze op de hoogte brengt van 
de nieuwe zweernonden1ijst 
en telefoonnummers van 
degene die op de hoogte 
gebracht cl ienen Ie worden in 
geval van een niet dodelijke 
aanrijding lIlet wild binnen 
de \\'8E. Wij wensen u bij 
voorbaat succes en houden 
ons aanbevolen voor op- en 
aanmerkingen. 

Il 



-J .H. ten Scldam-

De achterhand 'zwabberde' 
Op 25 oktOber jJ zag ik in 
de namiddag op de Planken 
Wambuis 5 stuks reewild rus
tig laveien. Her waren vrou
welijke exemplaren. Toen u: 
zich op een gegeven moment 
rustig verplaatsten zag ik dat 
I exemplaar, die als laatste 
wegging, ûch van achteren 
moeIlijk voortbewoog. De 
achterhand 'zwabberde' van 
links naar rechts en het ree 
dreigde soms haast om te 
slaan. In het najaar van 1997 
is ook een geit gezien die een 
dergelijk beeld vertoonde. In 
de jachthta werd toen 
beweerd dat dit komt doordat 

Paddo ree? 

een ree soms teveel paddestoe
len eet. Wie kan dit bevesti
gen of heen een andere ver
klaring? Het bedoelde ree ver
keerde verder in goede condi-

FOlo; Jokt Hmdriks 

Van Tap tot Tafelen 
-H. Meijeringh cn T. Wanders

Toen in het begin van de 
zestiger jaren Jan en liny de 
scepter nog zwaaiden in het 
Drentse dorpscafé, op de 
grens met Friesland, was het 
daar altijd ccn bar gezellige 
boel. Achter de oude tapkast, 
die nict vee! meer was dan een 
roonbank en vóór de brede, 
ondiepe vitrinekasten waarin 
allerlei soonen glaswerk stOnd 
re ptOnken was Jan met opge
stroopte mouwen zeer 
nadrukkelijk aanwe'lig. 
J6 

Speling der natuur 
Boven op één van de kastcn 
bevond 'lich een haas dat in 
zittende houding was geprepa
reerd en daarbij was voorLÎen 
van twee ongeveer 6 cm. lange 
gewei-stangetjes, die onmis
kenbaar hadden toebehoord 
aan een jaarlingbokje. Hoewel 
Jan altijd heeft volgehouden 
her beest op deze wijze in zijn 
jachtveld te hebben geschoten, 
kwam er na verloop van tijd 
toch wat meer duidelijkheid 

tie (niet mager, geen vuile 
spiegel) en er was geen sprake 
van een gebroken loper. Ik 
ben benieuwd naar een reac
tie, alvast bedankt. 

over deze merkwaardige spe
ling der nanllJr. Midden in 
het café stond een prachtige 
houckachel met daaromheen 
de traditionele ring, waar de 
voeten van de gasten op kon
den ruSten of waarop soms 
naue kledingstukken konden 
worden gedroogd. Vooral na 
de jacht was deze warmtebron 
een vanzelfsprekend middel
pUnt en zocht men bij bin
nenkomst meteen een goed 
plaatsje. 
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Jan & Tiny 
Meer op de achtergrond maar 
alt ijd behulp7..aam bij her 
bedienen van de klanten met 
links en rechts een vriendelijk 
woord en een praatje over de 
dorpsnieuwrjes of de Toestand 
van de familie was Tiny aan
wezig en samen meI Jan was 
het café in de wijde omtrek 
ecn rrckpleister voor het groe
ne gilde. Jan en liny wonen 
nog steeds in een gedeelte van 
de zaak, waar zc op een ma
tegisch pum de komende en 
gaande man kunnen zien. Ze 
leggen samen een kaartje of 
kijken naar de tv en daar 
waar y; kunnen helpen ze 
zeker nog als dat nodig is. De 
druk is echter enigs-Lins van 
de ketel. Hun zoon heefr de 
zaak overgenomen en uitge
breid tot een modern etablis
sement met een groot aantal 
hotelkamers, ved zaaJruimtc 
en een uitstekend restaurall!. 
Geen wonder dat vele gasten, 
waaronder de top van het 
professionele voetbal, hier 

regelmatig terugkeren. En 
daar rekenen we ook zeker 
ons zelf bij. Het bestuur van 
Reewlldbebeer Noord 
Nederland houdt hier al 
jarenlang haar vergadering en 
oo~ ?rganiseerr ze hier haar 
actiVlteJten. 

Maître I'Holei Tinus 
Het zal de aandachtige lezer 
dan ook niet verwonderen, 
dat wij hem graag een beetje 
laten meeprofiteren van het 

culinaire gebeuren onder lei
ding van Maîue l'hotel Tinus. 
Voor deze keer wil hij aan 
onze lezers zijn geheimen 
prijsgeven en uit de keuken 
klappen. Wij kunnen u verze
keren dat de tips, die wij van 
hem kregen de moeite waard 
zijn om uit te proberen. 
Hieronder volgt zijn verhaal. 

Eerlijker, natuurlijker en 
smakelijker 
"Over smaak valt niet te Twis
ten", aldus een bekend spreek
woord en daarmee bedoel ik 
eigenlijk re ~en, dat ieder
een die kookt zIjn eigen 
smaak moet laten prevaleren. 
Toch zijn er een aantal alge
mene regels waar u op moet 
lenen bil' het bereiden van 
wild en leT maken van 
sauzen. We leven momenteel 
in een tijd van eerlijk voedsel: 
We eten de zemelen van de 
tarwe en gooien desnoods de 
korrel weg. Onze eieren moe
len van de scharrelkip komen 
anders zijn re niet echt. In dit 

Foro:}ou Haulrib 
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rijtje hoort ook hct wild thuis, 
wam wat is er eerlijker, 
natuurlijker en smakelijker 
dan het vlees van een dier, dar 
zelf heeft kunnen bepalen wat 
het wilde eren? Een rcc, hen 
of patrijs zijn kieskeuriger bij 
de keuze van hun voedsel dan 
de meeste mensen ........ ze 
selecreren voor hun maaltij
den uitsluitend de fijnste 
kruiden. Maak bijvoorbeeld 
maar eens de maag van een 
fuzam open! Wat u daarin 
\indt, kan een boer zijn schar
relkip nooit geven. Generaties 
lang is er oo\:eerd, dat wild 
adellijk moest zijn, eerst 
moest het bijna COt ontbin
ding overgaan voordat her zijn 
apane delicate smaak kreeg. 

EN IE GELEUff DAT? 
Nee, beste lezer al die verha
Jen ol'er adellijk wild zijn 
sprookjes en daar zijn wc mCl 

z n allen ingestonken. Adellijk 
wild is tabOe in de keuken 
van een goed restaurant. 
Herzelfde geldt ook voor hct 
marineren van het wild. Het 
is dan ook een fabc! dar mari
neren de smaak van war voor 
wild dan ook ren goede zou 
komen. Dit was hooguit een 
noodmaatregel in ti/'den dat 
cr nog geen Cleugde ijke 
houdbaarheidsmctllooen 
waren. De p5theer die wild
braad op zijn menukaart zet 
moet er voor zorgen, dat het 
oorspronkelijk karakter van 
het wild volledig bewaard 
blijft. Met marinade maakr 
men wel een smaak maar 
allesbehalve een wildsmaak. 
18 

Gebruik alleen vers wild 
Koop uitsluitend wild, dat er 
fris en gezond uinicl en 
bovendien een neUTrale of aan
gename geur heeft. Neem 
steeds de moeite een goede 
wildfond te maken, die als 
basis voor een saus moeten 
dienen (een wildfond is het 
ingedampte kooknat van hel 
te bereiden wild) Dikke 
gebonden sau7.en zijn al jaren 
uit de boze. Deze wildfond 
wordt getrokken uit de 
afsnijdsels \'an nek, bonen of 
wat er verder over is van het 
wild dat men gaat bereiden. 
Het dient daar uiteraard bij te 
passen. Kook alles rustig e[~ 
met verse aromaten wals UI, 

prei, wortel, enkele/'eneverbes
sen en dat wat mei smakelijk 

vindt. Na her trekken en zeven 
\:ordt hel fond opnieuw \'00[

ZIen van verse aromaten en 
hierna wordt dcr.e sterk inge
kookt. Nu nog eens zeven en 
u heeft een goede basis voor 
diverse sauzen. 

INKOKEN, INKOKEN, 
INKOKEN 
Het geheim van een goede 
smakelijke saus is: INKO
KEN, INKOKEN, INKO
KEN en nog eens INKO
KEN. Goede sauzen geuren 
en glanzen van zichzel( En 
tenslone dir: Of u nu thuis 
wild gaa! bere!den of daarvan 
gaar genIeten 111 een restau
rant, bezuinig nooit op de 
wijn. Een goede maaltijd ver
dienr een di to wijn. 



Voor U gelezen 
-A. Rommers-

Natuurmonumenten 
De Vereniging Natuurmonumenten doet over 
het algemeen goed werk. Daarom is het uiter
mate vreemd als je leest (BNlDe Stern 1519) 
dat een vereniging voor natuurbehoud een 
jachtvergunning aam'raagt voor de Dinrelse 
Gorren, Slikken van De Heen en Krammer
Volkerak. Een absurde Sint3tie waar notabene 
de Provincie Noord-Brabant een stOkje voor wil 
steken. AI vaker is mij opgevallen dat bij 
natuurbeherende insranries veel mensen werken 
die jager zijn of op zijn minst een jachrverleden 
hebben. Ik zou me voor kunnen stellcn dal dal 
zeer belemmerend werkt bij het terugdringen 
en renslone afschaffen \'ao de jacht in natuur
&cbieden. Siumies zoals hierboven geschcm 
doen afbreuk aan de 9doofwaardigneid \'(111 

'Natuurmonumenten. Een natuurgebied waar 
gejaagd wordt is geen gebied meer voor de 
natuur. 

ï Foto: Jokt f!mdrib 

-M. van Dooren-

Natuurbeheer of krepeerbeheer 
De heer Rommers (BN/De Stem 19-09-1998) 
maakt de inmiddels klassieke denkfom dat 
jacht in een natuurgebied mijdig zou zijn met 
de beheerdoelsrellingen. Een natuurgebied is en 

blijft een soort fors bemeten planten- en die
renruin. Het is een begrensd gebied, de mens 
heeft het begrensd. Het behoud of aanleggen 
van een natuurgebied is dus bij voorbaat een 
menselijke keuze en geen natuurlijke. Een 
naruurgebied moet worden beheerd. De 
beheervorm is dus eveneens een menselijke 
afweging: laar je onwillekeurig allerlei diersoor
ten via krepeerbeheer, ziekten en mess dood
gaan of besluit je na tellingen en wildobserva
ties, draagkrachtberekening van het gebied een 
beperkt aamal dieren nagenoeg pijnloos re 
doden zodat de overige fauna gezond kan blij
ven? Als je kiest voor bewust doden van enkele 
dieren dan gebeurt dat het meest secuur en met 
de minste veromrusting van de natuur door 
professionele opgeleide jagers. Er zijn mensen 
die afkeuren dat jagers genoegen beleven aan de 
jacht Maar of jagers wel of geen genoegen 
beleven aan de jacht, maakt voor de te schieten 
dieren geen verschil. In beide gevallen worden 
zij gedood voor het voonbesraan van de overige 
fauna. Ook hier wegen menselijke gevoelens 
tegenover het natuurlijk belang, Kiest u ervoor 
dat de dieren in een natuurgebied door o\'erbe
volking moeten kreperen, verhongeren en lang
durig lijden aan infecties en ziekten, dan vraag 
ik mij af war u verstaat onder dierenliefde en 
liefde voor de natuur nog inhouden en of een 
natuurgebird niet beter krepeerzöne kan heten. 

Blafhenen 

Telegl"llltf, 2 l1ovembe/' 1998 

Hoenderloo. Op de Veluwe en in de 
Achrerhoek leeft sinds enige tijd een populatie 
van ongeveer honderd blafherren, ook bekend 
als mulltjaks. Het blafherr is een rood-bruin 
miniherr met een heel klein gewei en slagtand
achrige hoektanden. De nogal agressieve dier-

" 
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SOOrt vecbt nink tijdens de bronSttijd en stoOt 

dan blafgeluiJen uit. 

Redactie: In het lente-nummer zal wtgebreid 
aandacht worden besteed aan deze nieuwe 
hertensoort in Nederland. 

[nfrarood wildredder 
Eindelijk lijkt er een probaat apparaat IC zijn 
om maaiverliezen onder reekalveren, jonge 
hazen en broedende {wcide)vogels tc voorko
men. In Duirsland is een infrarood wildredder 
ontwikkeld. De lichaamswarmte van de in het 
gras bevindende dieren wordt door de infra
rood detector gesignaleerd. Zodra dit gebeurt 
gaat er een waarschuwingssignaal. Het apparaat 
wordt in draagbare en een op een cydomaaier 
re monteren uitvoering geleverd. Verwacht 
wordt dat het prototype deze winter in produc
tie genomen kan worden. Bij voldocnde ancl 
wordt een prijs verwacht van rond f 1.000,-. 
We houden u verder op de hoogte. 

Vindt U 
kwaliteit 

ook zo 
Ioelangriik? 

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

",Ol Uw _pe"s .,.0' II.,,,I • .we .elzo." 
Geheel Gratis: door ons controleren 

Op speling en loop sllitage. 

Apeldooru Wapen Atelier 
Koninginnelaan 15, 7315 BJ Apeldoorn 
Tel. , 055·52 17522, b.g.g. 055·3661155 of 06·53190428 
Geopend: dinsdag I/m donderdag van 19.00 fot 22.00 uvr. 

Andere tijden volgens afspraak. 

• 

,I 



Nieuws van onze ledenservice 
-J.E. van Herp-Bruynius-

Contributie 1999 
Net als vorig jaar zenden wij 
de acceptgirokaart voor her 
comributiejaar 1999 tezamen 
met Capreolus. Wij hopen op 
uw medewerking deze accept· 
giro 7.0 spoedig mogelijk in te 
vullen en te verzenden naar 
uw bank. Er zijn helaas nog 
enkele leden dIe hun contn
butie over het jaar 1998 nog 
niet hebben voldaan. Deze 
leden zijn eind september 
aangeschreven. Inmiddels 
hebben de regio-secretarissen 
hier een overz.Îcht van Ont

vangen. Uw regio ontvangt 
0.1. geen retriburie over nJet 
betalende leden. Daarom een 
laatste oproep, betaal uw 
achterstallige contributie 
vóór 31 december 1998. 

Fotomateriaal 
Joke Hendriks verzorgt reeds 
enige tijd op uitstekende 
wijze het fotomateriaal voor 
ons [ijdschrifr Capreolus. 
Soms worden fOlo's spontaan 
aangeleverd door derden. Een 
goed voorbeeld hiervan is hel 
fo(Ornateriaal van Sip de 
Vries. Bij de diverse artikelen 
wordt ook regelmatig keurig 
hel fotomateriaal aangeleverd. 
Graag wil ik vanaf deze plaals 
de mensen bedanken die dit 
belangenloos doen!! 
Joke Hendriks heeft me een 
keer verteld, dat ze het eigen
lijk wel vreemd vindt om 

steeds door haar gemaakte 
foto's te plaatsen. Graag zou 
ze meer materiaal van ande
ren aangeleverd krijgen. 
Vandaar nu een oproep: Ga 
op pad met uw camera en 
stuur uw mooiSte fo(O's naar 
de redactie. 

Wenskaarten van de 
Vereniging 'Het Reewild' 
De tijd om elkaar alle goeds 
toe te wensen breekt weer 
aan. Het is wellicht een prima 
idee om dit tt' doen met de 
prachtige serie wenskaarten, 
die wij als Vereniging II nu te 
koop aan kunnen bieden. 
Het beuefr fraaie kleurenfo
to's gemaakt door Joke 
Hendriks, op gevouwen kaar
ten, die inwendig blanco 
gehouden zijn. Hierdoor zijn 
-re dus niet alleen geschikt 
voor Kerst- en Nieuw
jaarswensen, maar kunnen 
ook voor andere doeleinden 
worden gebruikt. Ze zijn per 

ArdJirffoto. 

set van 8 verschillende kaar
ten met envelop te koop voor 
f 15.-, indusief verzendkos
ten. Twee sets f27.50; drie 
sets f 40.- ; vijf sets f 60.-. 
U kunt deze kaarten bestellen 
bij de Ledenservice en 
Administratie, 
Antwoordnummer 3268, 
3800 ZA Leusden, per fax 
kan ook 033-4942032 

Folq: jokt Htndriks 
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Aktiviteitenkalender 
Regio Limburg 
organiseen in januari 1990 
voor de vierde maal de cur
sus Reewildbeheer. De cursus 
wordt gegeven door enige 
d~kundige reewildja~ers uit 
de regio Limburg en behan
delt de biologie, het beheer 
en bejaging van hee reewild 
met aandacht voor ballistiek, 
aanspreken van reewild, 
bepalino van ouderdom van 
het gesclloten sruk, schone
kens, nazoek en omweiden. 
De cursusavonden worden 
l'enmaal in de vernien dagen 
~ehouden op een nader Ie 
bepalen locatie in Midden
Limburg of Oost-Brabant. 
Er worden ongeveer 10 cur
sU5avonden gegeven en afge
sloten door een praktijkdag 
waar het draagkrachtmodel 
van Van Haaf ten in de prak
tijk wordt getOetSt in een 
reewildbiotOop. De cursus 
wordt afgesloten met een 
multipli-choice test. 
Diegenen die de rest halen 
worden beloond met een cer
tificaat en Însiane. 
De kosten bedraagt f 300.
voor leden van de Vereniging 
Het Reewild en f 350,
voor niet-leden (incl. lid
maatschap Vereniging Het 
Reewild). Opgave aan het 
secretariaat van de Regio 
Limburg: dhr. H. Srassen, 
Tungelerdorpssrraat 107, 
6005 RH Tungelroy. 
TeI,0495-561549. 

Regio Noord Nederland 
organiseert in de drie 
Noordelijke provincies weder
om een Basiscursus 
Reewildbeheer. Vil de prak
tijk bleek er een leemte te zit
ten tussen jachropleiding en 
het daadwerkelijke beheer van 
reewild. Daarom is er door de 
Vereniging Her Rcewild een 
basiscursus opgezet waarin 
naast algemene informatie, 
vooral aan jachtspecifieke 
zaken aandacht wordt besteed. 

In een drietal avonden wor
den onderwerpen behandeld 
als o.a. kenmerken van het 
ree, gewei, leenijclsschaning, 
aanspreken, het ree en zijn 
voedsel, gebit. voorrplanring, 
jachtmethoden, ontweiden en 
behandeling geschoren wild. 
Samengevat: een cursus voor 

I'agers die meer over reeën wil
en weten . De kosten van deze 
cursus bedraagt voor leden 
van de Vereniging Her 
Reewild f 150,- en voor niet 
leden f 19250 per persoon. 
Hierbij is de cursusmap inbe
grepen. \XIBE's die lid zijn van 
de Vereniging Hel Reewild 
kunnen namens de WBE één 
lid inschrijven \'oor f 150,-, 
alle overige deelnemers beta
len evenals de niet leden 
f 192.50. 

Dit bedrag moet bij aanvang 
van de eerste les bij de cursus
leider worden voldaan . In 

AA7rvmnENI(,tUNDfJ. 

overleg is het ook mogelijk 
dat deze cursus in uw eigen 
\VBE gegeven wordt. Dir 
kan bij aanmelding van 
minimaal 10 personen. 
Overleg over de cursusplaats 
is dan mogelijk. 

Over cursusplaarst"n, data 
een aanvangsrijden zullen de 
deelnemers zo spoedig moge
lijk door ons worden geïn
formeerd. Nadere informatie 
is te verkrijgen bij de secreta
ris van de Regio Noord 
Nederland de heer N. van 
Loeröp, Tolhuisweg 30-A, 
9475 PC Midlaren. 
1èl,foonlf", 050-4094133. 

Regio West- en 
Midden-Brabant 
organiseert op 27 en 28 
maart 1999 haar jaarlijkse 
Reewildbcheertentoonstcl
ling in HOlel 'Bellevue' 
Dorpsstraat 27 te Chaam. 
De opening is op zaterdag 
27 maart 1999 om 20.00 
uur en rondag geopend van 
12.00 - 17.00 uur. 

Jaarvergadering op 
24 aprB 1999 
Op 24 .pri11999 ,,,I de 
)aarmgadering van de 
Vereniging Het Reewild in 
Hotel Bakker te Vorden 
plaats vinden. Nadere gege
vens over onze Jaar
vergadering worden vermeld 
in ons lente-nummer. 

2J 


