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voorwoord 
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Piet Schenk, na een 
jaar voorzitterschap: 
'Jager Îs er voor het wild en nict andersom' 

Eerste nummer van Capreolus in nieuwe stijl. Vraag dus aan Reewild- voorzittcr sinds ecnjaar, Piet Schenk (63): 

hoogtepunt of eindpunt? 

Schenk: 'Zie het als een voorlopige bekroning van twaalf maanden bard werken om de professionalisering van het 

bestuur en daarmee van de van activiteiten bruisende vereniging te vergroten. En beschouw het ook als een bevesti

ging van het streven de Vereniging Het Reewild de serieuze gesprekspartner te maken voor overheden, grondbezit

ters en anderen die van doen hebben met het beheer van hel reewild in ons land en die er actief naar streven het 

welzijn van het ree in Nederland te optimaliseren: 

Wet andere tnl dan d( buitenwereld in het algemeen v~n ccn jager ~rwachl. 

Schenk: 'Dat is een van de misverstanden die de wereld uit moeten. De Vereniging Het 
ReewHd is geen 'jachtclub: Wij voelen ons verantwoordelijk voor het welzijn van he t 
ree. Wij zij n ervan overtuigd da t dil uitsluitend bereiKt kan worden op basis van een 
deskundig behee r, wda t een gezond bestand aan reeën ontstaa t. Onverbfl~ke l ijk hieraa n 
verbonden in de Nederlandse euituurnatuul is reg ula tie. Afschot hoort daarbij. 
De overheid laat da t grotendeelS over aan de pa rticuliere sector binnen het kader van 
wildl>theereenhfiicn en st raks. zod ra de Flora- en Fa una wet in werking t reedt, binnen 
faunabeheereenh«len. Hoe be ter we dat gezamenlijk met andere I>t langhcbhenden 
doen. des te minder kans is er op Al gemene Maa tregef.cn van Bestuu r di e wc licht tot 
onnodige, ja zelfs ongewenste hepefklngen zouden kunnen leiden: 

Wat bedoelt u met onnod ige c.q. ongewenste I>tperkingeo? Ook de overheid st reeft 
loch het welzijn vao het ree na? 

Schenk: 'Natuurlijk ~ .. I de o~erheid all1jd de be!;le I>tdoelingen hebbeo. Alleen vinden 
wj dal dil met betrekking tot het reccol>tsland n,et steeds op de ju,sle manier getleu rt. 
De overheid heeft wf'1 f'ens te veel de oelg'J\g .. lies In de (wilde! dierenwereld op lijn 
beloop te I .. teo. Zij realiSten Zich onvoldoende d .. t wij Nederlanders met elkaar ne( 
leefgebIed vao het ree ~o hebben a3ngela5t, dat er nu al feiteiij< gewooo te weirig 
op timale kefgcbiC'den voor de hu'd,ge populatie van mCf'r dan 50.000 ~cCn. die zich 
bovendien vruchtbaar voortplanten, zij n. Dat op zijn bc:loop lat~n lcid t in de pr.lkljk tot 
0~erbevolkin9 wat minstens Str~s tot gevolg hed t Bovcodlen ond~rstr~~pt het 
Ministerie dil in een brief aan onze Vereniging. 
Veel erl\5t igcr echter 15 dat op z'n beloop lat~n ook tot voedscltekorteo leidt. Voor de 
die ren betekent di t da n onherroepelijk vCI.,(wakki ng, ziek ten, p~rasieten en ul tcrndelijic 
een martelend doodgaan. Als ik nu vertel dat in bepaa lde kringen plan nen de ronde 
doen overtollig~ reeen met een vc rdoviogsgeweer u schieten co daarna te doden. of ze 
me t las~'~ te vangeo of ze te vangen onder octten of În kooien, hetgeen onqet\o\i jfdd 
bij de di eren een ongeloonijke ~t re% en doodsa ngst veroorzank t, dM ka n de keuze geen 
andere zijn. da n professioneel llejaqen. S~leetÎcf verantwoord en op basis van optima.e 
schie tvaardigheid. Dan is de dood v~n zo'o dier een snelle, zonder onnodig lijden, Zo 
hooft het. De jager is er voor het wild fn niet ande/som.Eigenlijk een goed en mooi 
motto voor onze veren iging: 



voorwoord 

De overheid heeft in 1992 het ~rv~fSYClbod van dode rec~n opgthc
YC'n. Valt dal ook omlrr hel alles op ~ijn Ixloop laten? Of hebben dc 
strOJK'1 effectiever gelobbyd dan dc Wltnlging Het R«wild? 
~k: 'Wij lijn do<ndt hel eigen .... rldmerkcnlxkid wettelijk in tc kalkrtll. 
De coolrolt op stropC'I'ij moet natuurl;jk vet! :.chcrpci. Wie mij gcëmotio
n«rd wil 2lcn, fTIO(t b~inncn over S(fopc~ Dic s.chuwcn gc-cn mi(kkl rUil 

I;cfhcbbenj IC bcotfcncn. of uit gelddijk gewin IC handden en dan bedoel 
ik m;ddcls strikken en klemmen! Zij lijn meI je fC:irl!llo:: dic":nmishandd lig 

bt'z"g! Maar ook een dltr lick SChieten en cr dan riet meer naar omkijken.;5 
ulte.st verwerpeliJk.. Dal dc stropers gelobbyd hebben, acht ik naluL/rljk uil
gf'slotcn We vragen alleen aan dc o~rhcid om een probaat cont'olcmidde': 

Wa t is cr verder concreet allemaal gebeurd in uw eerste jaar als voor;:it
te r? 

Schenk: 'Heel in het kort dan, nadat ik heb qe~egd dat de functif mij gfheel 
heeft gegrepen en fascineert. Wc hebben ons als bestuur voorzi~n van de 
diensten van professionele steunpilaren in de personen van een ambtelijk 
secr~ t aris en technisch adviseur, van een terzake kundig jurist, Viln ecn 
public rela!ions adviseur en van een journalist. We zijn met de ontwi~kelir9 
buig van een model rectnbeheerplan. Het «rslC con«pt wordt nu overlegd 
met anderen, We zoeken concrete samenwerking meI zuslcrorganisa(cs, 
wc hebben, met veel dank aan Paul Schneider. wecr «n nieuwe b'jQcwcr~ 
Ie zw«thondenlijst, we lijn vergcvo.derd in hel opzetten van een cursus 
reew Idbehecr met modules, wc geven \/Orm aan nieuwe brochures, en 
publicatir-s en de voo,be,eidingen voor een rteCl1 film vorderen g~laag. 
Maar vooral: het landelijk Bestuur lieert ZICh rect:nl opnieuw uitgesproken 
voor bekeer qClicht op h~t w~l~ijn Viln t~eënpopulat:es.. Vervolgens zal oe 
uitwerking ervan worden vool"!lelegd aan de leden tijdens de Algl!ml!ne 
ledenvergadl!ring. Daarna zul'en wc errree naa r buiten treden: 

Oe laatste vraag. mlischien SlelC"Otype I!n velSII!!Cn, maat toch: Wat 
moet Cl nu geb~ure"? 
Schen~: 'De VOO< de jaarvergadering op 24 april tI! Vorden gl!restrvee,de 
laaI moet te klein blijken . De opkomst naar dil! vergadclÎnQ dient over'held; 
gend te zijn. Din is ~r WCI'f een doel be,cikt!' 
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uitnodiging 

Aankondiging 
jaarvergadering 

Vaassen, Ill aart 1999 

Aan de ledcn 

Namens hel bestuur heb ik het genoegen u uit te nodigen voor 

de Algemene Ledenvergadering, tevens jaarvergadering. te 

houden op: 

ZATERDAG 24 APRIL 1999 OM 14.00 UUR IN 

HOTEL BAKKER TE VORDEN 

De agenda treft u bijgaand aan. 

Met vriendelijke groet. 

M.O. Sdlcpers. 

secretaris. 

AGENDA 

I. Opening, 

2. blgekomen smkken en mededelingen. 

3. Goedkeuring notu len Algemene ledenvergadering 18 april 1998. 

4. Jaarverslag 1998. 

5. Jaarverslag pellningmeester 1998. cn accountants verklaring. 

6. Verslag kascommissie en goedkeuring van de Iinanci8c jaarstukken 1998. 

7. Benoeming kascommissie 1999. 

De kascommissÎe 1998 beSlaat uil de heren R. Roelfse.ma. H. Wessd cn 

J. van de Waerd{. Aftredend is de heer R. Roelfsema. 

8. Begroting 1999. 

9. Vaststellen L"OntTiblitic 2000. 

10. BesUllirsmutatics. aft rt'dcnd R.L. van Nederpelt. 

11. Mission Statement 

12. Aanpassing statuten. 

13. Prcscnlati(' attivi tciten afgelopen en komende Verenigingsjaar. 

14. Rondvraag. 

15. Sl ui ting. 

Pauze. 

lnJeidingcn: '"Het wf'izijn van het ree" 
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wildspiegel 

Effectiviteit van 
wildspiegels 

Door GJ . Spek 

I-Iet Nederlandse lee rgebied van reeën is door rijks-, provi nciale en locale 

wegen in belangrijke Illatc versn ipperd. Naast de barrière werking die hier

van uitgaa t, kruisen reeën cn auto 's nogal eens tegelijkertijd. Dit levert de 

nodige botsi ngen op die gepaard kunnen gaan met schade en leisel voor de 

au tomobilist en veel al de dood van het betrokken ree. 

In vrijwel alle leergebieden in Nederland worden maatrcgd cn genomen om 
het aamaJ aanrijd ingen met reeën te verminderen. 

Maatregelcn dic gr t roffen wo rdcn ~ij n ondermecr 
liet plaatsen va n rasters langs rijk5wegcn. Voor 
provinciale wcgen is dit geen optÎC omdat dit to t 
een totale vcrsnippermg van het leefgebied ~ou 
Icidtn. Een a nderc mutf~gel is het realise ren Vin 

het toegewczcn afschot waarmee uitzwerming van 
nret tcrritoriale reecn wordt Yffminlkrd. Er worden 
waarschUW Ingsborden gcptaa tst maar drt is slechts 
een juridisdle maatf~el. Een veel genomcn maa t
regel is hc t plaatsc:n van wildspicgelsfrcUectorcn. 
Deze wecrkaat~cn in dc sthcmcrrng en in hel don-

kcr het aulolidl \ rich t ing bermen om aanwezige 
rce~n te al!enderen op de komst van dc au to. Nu 
is «hter recent een rappor t geschreven door het 
Inst ituut voor Bos- en Natuuronde r7ock met als 
Iilel 'Effcctivrttit van wildsp cgels: crn li tcratuure
valuatie: 

Eff~ivitci t van wildspiegels 
De uitkomsten van duc ;Itcratuurcvaluat ie heeft 
inmiddels hCI nodigc slof doen opwila itn. In dc 
publ iciteit word t voor.1I aandacht i}~~te(d aan hel 

nie t functoneren van oe spiegels/reflectoren. 
Opgepast moet worden d~ t dit aspect een eigen 
leven gaat leiden. Wcgbeh«rdcrs die all een dc 
publiciteit omtlcnt he t ra p!'<I rt kennen maar het 
rappert l elf nlct, zullen snd genejgd l'jn verzoe· 
kcn tot ptaatsmg va n rtfltctorcn af tc wijun. Het 
rapport biedt juist stof tot nade nken. 

Ot onderzocke rs van hc t IBN hebben de noellgc 
vraagtekens geplaatst bij het funct ioneren. Ze 
gevcn echter ze lf aan dat: 'Het ~cer gewenst is 



dat, gaien wat in het velleden in onderzoe~ is 
yelnvestttrd, praktijkonderzock wordt opgezet dat 
lItf'3ntwoord uitslui tstl gedt over de dftttiviteit 
van Wlldijlltgcls: Hiermee gevtn ze aan dal ze 
Vfaagtekens hebben ten aaAllen van de cfftttivi

teit maar vooralomdal het overgrote d«1 van het 
onderz~~ dermate matig van epzet enluf slecht 

controleerbaar was dat grote vraagtekens moeten 
wOlden geut bij de roultaten. In hun nabeschou
wing zeggen ze dan ook 'Hel gehcd overziend, kan 
niet VOlstrekt worden uitgl:Sioten dat de plaatsing 
van wildspiegcl5 in b(paalde situaties toch moge· 
lijkerwijs wel zin mu kunnen hebben. Tenminste 
als zij wit licht rdlecteren, ats lij vuilafstotend 
lijn, als zij bestilnd Zijn tegen aantasting door rei

niging en door corrosie en andere invloeden. als zij 
op de juiste wijze warden geplaatst en regelmatig 
worden onderhouden, en a s de berm voldoende 
.aag bcglOeid en brttd is.. Dan zou men kurmen 
ovcrwCiJen, '&rat heInIel, schaden doet het ooit. 
niet: 

fen mogelijk positief effect van het rappon is dal 
onderzoekers en leveranciers elkaar vinden om tot 

een gedegen onderzoek te komen. O~ de Veluwe 
en in de lest van Nederland zijn waarschijnlijk vol
doende wegen die gC5Chiktzijn VOOI zo'n onder-

",,' 
Kortom hN rapport Diedt de nod ge aanknopings
punten voor or.s a's retwildbeheerdel'5 om bij 
nieuwe plaatsing met de wegbeh«rdel maatwerk 
te kunnen leveren. 

Een paar VOIII rcewildbeheerdeiS rdC'~ante ~spee
tco zijn uit het rapport gelkht 

Regi~tratie v~n aanrijdingen 
Ikel WBE"s zjn bct/o~ken bij de /C'gistratie 'o'iIn 
aanrijdingen met r((jin, wilde zwijnen, ~d~lhcrten, 
dJmherlen en inmiddels ook muntjalts. Voor cen 
goede regist rat ie lijn dc ... o gende nken relevanL 

RtgiSlleer a lleen bellouwbare gegevens 
Zorg voor goede contacten fret de politie, 
kantonniers of cvcntueel poeliers waar het 
doodgereden wild tefeent komt 

• Blijf hameren bij oc poHle dat ze ook 
meldingen van aanrijdingen waarbij hel betrok
ken stuk grofwid wC'ggtlopen is bij iemand 
wordt gemeld zodat de volgende dag nagezocht 
bn wardell . Vraag tegctij~ertijd hel telefoon
nUmn-:Cf va~ de octrokken automobil ist omdat 
navraag over de exacte Ioc:atie vaak noodlakC'
lijk is. 
Registrccr datum. tijdstip, ~ 10C';ltie (bijvoor
beeld; hectometerpaal). geslacht en I«ftijd en 
wc! of niel dood. 

Alleen op basis van dele detailgegcvens kan rkh-
t ng wcgbchcerdel aar worden gegc.ven waar 

'cnectoren geplaatst moeten worden. Dus niet weg 
A rroet voorzien wordc~. maar aangeven waar de 
knelpunten liggen en a:teen daar inv~teren in 
maatrC'gden. 

DekkendC' reflfi:tie 
W;ld~pie9cls kunnen alleen maar goed functione
fen als cr spraken is van een dekkende reflectie. In 

het rapport wordt dit a's Un van de grote manco'~ 
gesigna'ttrd. Etk type reflfi:wr hee't zijn eigen 
tfi:hnisctJc specificat cs. Due Lijn in nct rapport 
uItgetIleid böchrcvcn. 
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In de meeste gevallen worden dc volgende fouten 
bij plaatsing gemaakt: 

• reflectoren staan te ver uil elkaar [b.v. om de SC 
meter bcvotigd aan cen bermpaa!) 

• reflectoren staan legcnovtr elkaar waardoor een 
voor het wild ~crw3"endc rdleehe onl~i1aat 
RellM:toren 5\3an niel naar dc. weg gekeerd, wat 
in negen van de trcn gevallen noodzakelijk is om 
de werking IC optlmaliscren 

Bij maaiveld verschillen (weg I omge~ing) 
worden hOfll0ntaal werkende reflectoren 
gebru'kt, terwijl hier refl~ctoren geplaatst moc
ten worden die ~et licht onder een hoc~ (raar 
bov~n of door hem om te draaien naar beneden) 
rcf\c(:tertn. 
Iedere weg is verschillend ttn standaardplHI
sing~methode is cr dan oo~ niet Voor elke 
situatie 1T10et maatwefk worden ge1evrrd. 

Kleur licht 

O:t Îs een belang/Ijk di!iCU55ie punt, olll{[al de 
divcl5C onderzoeUl!lOnnen elkaar tC'gensprtken. 
Op basis hiervan verondel'5tellen de onder~oekel'5 
dat de waarneC'mbaarheid ~an wildspIegels 
afneemt volgens de rttks mttaltn wild$piegel _ 
witte reflector - blauwgrocoe reflectoren - gele 
reflectoren - rode reneetoren. V<lor Zovtf iets ovtr 
gcvoe!ighe d en de gedragsreactie bekend is, sug
gereert dIt in elk geval dat rode reflectoren geen 
effect kunnen hebben. Ectrter in het vervolg v~n 
Ilct rapport staat dat damherten wel degelijk 
reageerden op door rode reflectoren w«r1taatst 
lichL Zolang op dit punt nog geen dUidel ij kheid is 
verkregen lij~t het verstandig bij nieuw plaatsing 
gebrui< te maken van Wit licht weerkaatsende 
reflectoren of spiegels.. 

Naschrift reda.ctie 

Graag W'rncmen wc van on~e IczC'rs of e' praktijk 
ervaring is me! de ~ffC"Ctivite;t van wildspiegels. Bij 
het setretariaat kiln Informatie worden verkregen 
over de technisch JUIste plaatsing van alle voor
handen zijnde spiegels en reflectoren. Te~ens kali 
het setfeta/iaat u in formeren o~er hoc u het 
betreffende rapport wat fl 58,- kost bij het IBN
Oto kunt bcstelle" 



honden 
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Nieuwe 
zweethondenlijst 

Door P.H . Scbneider 

Onlangs hebben we een e.nquête gehoudclI onder de deelnemers van onze 

zweethondenlijst en deze hebben wc voor de volle 100% binnengekregen!! 

Menig onderzoeksbureau zou bij hel horen van dil resultaat zijn vinge~ bij 

wijze van SI)fCken aflikken. Tekenend voor de hechtheid binnen deze groep 

van specialislen. 

Jaren geledl.'n bij de opzet hil.'rvan in eerste 
in)!antie als lijnde ovcfbodiglcr zijdc gesch-ovtn; 
nu zes jaar lalN een niet meer weg 11.' df>n~l.'n sluk 
strvice: op de aeh tl.'rgrond 'lOOf de grofw ildjagl.'r in 
Nederland. Zekl.'f nu ook de ANWB-wc:genwacht 
hierbij is ingc:schakeld en lij h<lar diensten hec:ft 
aangc:bodcn in vertland meI de vtlt aanrijdingen 
die in ons land p!aatsvinden. 

On~e lijst hangt nu ten jaar op de vicr landdijke 
l11c:!dpuntt'n van de wegenwacht en ook nu WCCf 
zijn alle dc:elnt'mers apart gt'lnSiluccrd hoe: tc 
I-anoclen on gcvallr} door de ANWB werden opgt'
mc:pcn. Nu ~lIeree:r~t enkele interessante gegc:vens 
omtrent de Uitslag van de rnquête. 

Van de n deelnel""lcM. .... aren cr zogelc:gd IS niet 
~an de bak geweest. de overige: hadden met elkaar 
zo·n 460 stuk~ nrofwilo alsnog liiMnen geliracht. 
Het mee5te daarvan reeén, gCV(llgd door wildzwijn, 
hert en vos. Opvallend W<lS ook te constateren dal 
er c:en 16-tal meldlnqen bij Zalcn via de wegen
wacht en ólik "tt ;allial meldingen van doodgere
den wild via de politie sterk stijgende is. 
Wat dit laatste betrcft kUMntn we niet genoeg 
~radru~~en dat er eer bela llg, ijke taak ligl bij de 
WBE·s om dit kort te sl.rrlen meI de politie in hun 
gebied, loda: deze pretit'S ""eter W.l~r al dan niel 
dodel)ke a~nrijdrnllen Iret grofwild Idag ft nacht) 
gemeld kunnen worcen. 
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In dc regio ·Achtc'tHx:~· van de Vereniging Het 
Recwild hebben ze inmiddels ccn goed draaiend 
systeem ",ct de politie uitgewerkt hetgeen gere
sulteerd httftn 228 mddil'gcn van aanrijdingen 
in ttn ,aar lijd waarb;j reeën bdroHcn warenl 
De voorz'ttcr van dele regio. de heer Jooplbkkcl 
0315-327582,;5 gaarne ~reid ovcr (IC opzet van 
ccn dergelijk mcJdingssystetrn inlichtingen tc ver
schaffen. 

Verder hebben I!;f deelnemers mOden 3rnak~n 
wc:gens ouderdOfT of O\'trlljden van de hond. 
19 Nieuwe: leden !Iaden toe:, waarondN en~ele 
tophonde:n, waar .... c tlnS bijzonder gelukkig mee 
prijzen. Zoals een L1t:>radof Retriever, die onlangs 
op de: geheudcn Nim/Odprorv(n !weede werd en 
verder etn TSjtchlsche Wolkhond dit Of! het 
zwee::spoC!r zijn mannetje St3at. 

Wij wenstn u met dit stuk serviet ~an de 
Vereniging Het Reewild veel we:idmAnsheil en 
!oChroom vooral niet te betJen! 

Voor meerdere <aarti~. bijvoortl~eld YOor de 
poliue, kunt u lC'feeht bij de ledenscrv·ee en 
administratie. 



De Regio Achterhoek van de 'Vereniging Het Re.ewiJd' en de Stichti ng 

Reewild Trofcei.! llshow Gelderse Achterhoek organ iseren op v rijdag 26 maart 

1999, de avond voora fgaand aan de 32ste reewildbeheenenroollstelling in 

Exel een bijeenkomst waar dOOf twee personen een lezing gehouden zal 

worden. Prof Or J.L. van Haafte.n zal eeu inleiding houden over populatiebe

heer en de invloed die 32 jaar 'Exel' hierop heeft gehad. MI P. van Schooten 

houdt een inleid ing over het vergulloi ngenbeleid en zaken waar de aanvra

ger zoal rekeni ng mee zal moeten houden. Er worden voor deze avond ui t

nodigingen vershmrd lIaar onder anderen topfu nctionarissen van Provincie 

en Polirie. Verder naar Natuurbeschermingsorganisaties. tcrreinbeheerders 

enz. Iedereen is welkom. De avond begint om 19.45 uur. 

Regio Ve!uw~-B~tuwe organistert 5amen met het 
V~IUW5 Hert, de Vereniging Wild beheer Ve luwe en 
dc St ich ting Het Aa rdhuis, in het Aa rd huIS te Hoog 
Soefen gelegen aa n de Oude Rijksweg Apeldoorn
Amertsfoort, Ilaa r jaarlijkse OrofwilolJtohceru:n
lOOnstelling. Hier lal op uitgebreide wijze v~rslag 
worden gedaan van hel grofwildbeheer op de 
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Veluwe Openi ngstijden: za terdag 27 maart van 
10.00 - 21.00 uur zondag 28 maart van 10.00-
16.30 uu r. Tevens organiseen deze regio twee maat 
de basiscursus, en wel op 13 en 20 m~j 1999 en 
op 2 en 9 ~ptembcr 1999. U ~unt Tiell hiervoor 
opgeven bij het Sl:çr~L1ria31 van d~ Vereniging: tel. 
0578-576124 of per fax. 0578-577406. 

Oe Regio Achterhoek van de Verenigirg Het 
Recwild· en dl': Stich tingReewildTrofeei'nsllllw 
Oelderse Achte rhoek organist ren op 26, 27 en 28 
maart 1999 haar 32e Recwild belle ~( tentoonstel
ling in Hotel Caft R~staurallt 'Oe Exelsc Millen: 
Tevens vind t er een expositie en vtrkoop van schil
d~fijell plaats van de 16 jarige Svetlana Prigodich 
uit Rietmolen en B. Donk ui t locIlcm. Oe: opening
st ij den zijn op vrijdag 26 maart van 19.00 - 22.00 
uur, op zat~rdag 27 maart van 10.00 - 20.00 uur 
en op zondag va n 10.00 - 17.00 UUf. 
Op zaterdag 27 maart 1999 vindt cr een 
Jaehtlloornblaas demonstratie plaats en om 14.30 
uur is cr een veiling van j3Cll13rtikden. Voor infor
matie over deze veiling kunt u contaet opnemen 
met td.nr. 0573-252720. 

Regio Wcst- en Midden-Braban t organiseert op 
~ate rdag 27 maart en zondag 28 maa rt 1999 haar 
jaarlijk5c Reewildbcheertcntoonstelling in HOlel 
·Bcllevuc·. DorpSSffaal 26 IC ehaam. Meer infor
matie bij: Jan Oraumans. tel: 076-5961228 



'I~ onderschrijf de stelling dat het zinvol is om 
gtbruik te maken Viln btstaande onderzoekresulta
Itn. Het Wiel moel men tenslotte niet twttmaal 
u I gaan vinden. Met name in de DuitSe taal is er 
veel velkrijgbaar, Maa l inderdaad, die vrcemde laai 
wcerhoud velen eNan om dil onderzoek (met 

na me kritisch) Ie ~tuderen. O"derzoek~'taten 
lijn pnma te gebruiken mrts men ook de voor 
waarden/omstandigheden kent tijdens het onder-
20ek. Op yete plaalsen in Neder land Slaal het ree
wild~hetr nog in de kindel5Chocnen tn kampt 
mtn meI dezelfde problemat iek als bij hel gewone 
wlldbc:hetr: er wordt heel weinig aan rtglst/atie 
gedaan. Indien men na bijvoorbeeld een jaar Viln 
ob5c:Nat ie nieU op papier heert lullen alleen de 
grote lij nen en de mee~t opvallende ObseMties 
zijn l)iJyebleven. Beheer wordt dan etn gt\'OC'l~ 
kwestie_ Naast liet ~ollde wec/ en de korte da-gtn, 
Hl dus de (andere) gevoel~factor ctn belangrijke 
btslisset lijn tijdens liet gellen afschot. Een 
geslachtSverhouding van \: \ verg! liet minste 
denkwerk en ;s dus voor de "and liqgtnd. Ot uil
voering VOIn het bc:hetrplan Vil Jt of .staal bij de 
begeleiding Viln diegene n die het akehot gaan 
vervullen. Dil vergt een behoorlijke dosis kennis 

actie 
De heer M. H.J. Srnjts reageerr op het artikel in Capreolus 

nr.20 van december 1998 'De geslachtsverhouding van het 

rec' geschreven dOOf D.l, Gussinklo. 

zowel ViII' tcrre,n als het aa nweZige wild en 

btsluullijke vaa/digh~dell van WBE/FBE of reewild
beheerkIllIg. Ptrsoonlij~ ben iK van menrng dat 

vanuit de Vrrenigirg Het Rctwlld hieraan tijdeRS 
de cursussen de nodige aandacht lil moeten wo/
den gegeven. Het valt l.tl fs te ovclWcgen om stap 
voor stap een beheerplan in enkelI' afltvtringen 

van Capreolus te Iltsprtken. Het "oordeellu'rlan 
i~ len eef$te dat het een breed publitk bereikt, ~n 
len tweedl' ongNwijfeld een Zinvolle diSCI.Issic op 
gang kan brengen, AI meI al, voldocrrdl' stof voor 
een ider om over na te denken: 

111-------------------,--' 
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• De Munt jak, een verrl 
Door J.L. van I-Iaaftcn 

Een klein hertje 

De Muntjak (muntiacus reevesi) is een klein hertje met een schouderhoogte van 43 - 52 cm. en een gewicht van 9 -

18 kg. In de bovenkaak zijn de hoektanden uitgegroeid tot slagtanden. die bij de bok een paar centimeter lang kun

nen zijn en dan bu iten de lippen uitsteken. Het geweitje van de bok heeft slechts één vertakking vlak hoven de vrij 

hoge bebaarde rozestokken. Oe kleur va n de vacht is glanzend kastanje bruin met een kleine witte spiegel. die dOOf 

eell staart van 9 - 17 cm. wordt bedekt. Typisch voor de Munijak is de hoge ronde rug. Deze kleine hertensoort komt 

in zuid- en zuidoost Azië voor, zoals in China, Taiwan. India, Indonesië, Birma en Thailand, w<lar zij in open tot 

bebost heuveherrein en bergland leven . Er zijn vele ondersoo rten bekend, maar de Mu ntjaks die in Europa aanwezig 

zijn, zijn de Chinese soo rt die gewend is aan t:cn ongcvee.r zelfde klimaat als in west Euro]la. In Engeland, waar zij 

in 1901 werden ingevoerd (Woburn) van waaruit zij wisten te ontsnappen, leven zij in loof- en gemengdbos-geb ied 

mct een dichte ondcrgroei, waarin lij l ieh uitstekend kunnen verbergen. De Muntjak is 's na chts en overd ag actief 

mei pieken in de ochtend, middt:1l op de dag en iJl de avond. Zij levcJl soli tai r of in kleine fa milie groepjes. Na een 

draagtijd van 30 weken wordt een kalIJe geboren, waarna de geit meteen weer bronstig wordt Dal wil zeggen dat 

deze hertensoo rt zich behoorlijk snel kan ui tbrt:idcn. 

~------------------------------"\ 1 2 



verrijking 

eking van onze fauna? 

VoxdS(1 

Het voedsel bestaat voornamdÎj~ uit graSSf:n en 
kruiden. jonge scheuten. bladeren en knoppen v~n 
struiken en bramen, bosvruchten enzovoort. Het 
geluid dat de bok~cn kunnen voortbrengen bestaat 
uit lang aanhoudende hese blafgeluiden of 
'iChreeuwen, wanneer lij zich Ixdrcigd vodtfl. 
Vanwege het blaffende geluid worden zij in 
Engeland ook wel 'balkong deer' (blafknd hert) 
gcnoxmd. 

Munt jak in Ntclcrland 
S;nds VOI;g jaar is onle wilde fauna vcrrij~t' met 
dit, IIOOf ons nieuwe SOOrt hcrt. Er zijn cr al enkele 
slachtoffer van het verk«:1 geworden en ook zijn 
cr ttn paar waarnemingen bekend. Hltrdoor weten 
wij dilt Lij zich zowel in de Achterhoek als op de: 
Veluwe bevinden. Schattingen, zoals In sommige 
artikelen gcsch~n worden, WiliUill aantallen van 
rond de \00 stuks wortk:n gC'llOCmd, zijn volkomen 
uit df lueht 9C'9rePfn, Uit liet voorgililnde begrijpt 
u ill dat l'J dflelfde omgeving prderen ilis het r«, 
Ook de ~S(lkfuS is prakti~h gelijk. Dat bete
kent dus dat de Munt jak lijn grotere hillfbrotr 'het 
ree' wel eens zou kunnen gilan verdringen, zoals 
dill in Engeland ook ill in ver'S(hill('nde gebieden 
gebeurde, Bovendien veroorzaken de actieve her
tjes nogill Will onrust in de dekking, waar het ree
wild ook niet erg blij mee is. Ten~lotIC is de ~oor i 

pl~ntin9ssnt1heid zo, dilt een ~rij snelle uitbreiding 
~an deze soort is tf vcrwachten, 

waar wij met erg bliJ m 

en blOtoopconcu 
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Een verrijking 7 
AI met al een verrijKing omdat wij cr «n hcrten
soort biJ hebben, milar met een vcrrijk ng waa r wij 
echt op lillen te wilchten, Voorbttlden viln andere 
exoten, die ons Iilnd (mcestill dOOI' ontStlilwing) 
I~n zij n onder ilndue de muskusrat, de beYcrrat 
(nutria). de wasb«r, de nijlgans, enzovoort. U w«t 
hoeveel motite wij motten dotn 0'" de muskus
rallen te botrijden vanwege de ~hade die zij 
kun~n aanbrengen, De bcYcrr.lt kunnen wij op 
een paar plaa~n, waar zij voorkOOlCn, behoorlijk 
bmnen de 'pcrken' houden, Soms geholpen door 

eell nillke vorstperiode, waar zij niet echt goed 
tegcll kurnen. Eell strenge wiMer zou ook de O\'er~ 
levingskans van de Munt jaks in gevaar brengen 
vanwege de onbereikbaarheid van ~oldotnde voed
S(t gedurende een Iilnge vorSlpclÎooe en wanneer 
er een behoorl ij ke srr«uwlailg ligl 

I 
I 
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vragen 

Vragen 
Door Drs R.H.M. Peltzer-

Hoeveel reeën? 

Hoc langer je met het reewild bezig bent des te meer krijg je het gevoel er sleew. minder van af te weten. Of beter 

gezegd des te meer vragen rUzen er en des te met'r twijfels krijg je over 'vaststaande' feiten. Neem alleen al het aan

tal reeën in Nederland! Volgens de huidige inzichten leven er momenteel zo'n 55.000 stuks in ons land. Een aantal 

dat enige jaren geleden in het bestuursverslag 1994 van de Vereniging Het Reewi.ld werd genoemd (Capreolus. juni 

1995). Jaren lang lag het reewildbestand in ons land officieel op ca. 25.000 sruks, en hoewel er grote twijfels waren 

over dal getal. blcefdat gehandhaafd. Sterker nog, Wildschut heeft ooit in zijn boek 'Reeën ruimte gevell' (1980) 

betwijfeld of het hoge aantal van 25.000 reeën wel gehandhaafd kon blijven, 'tenzij alles in het werk wordt gesteld 

om de bestaande biotopen te beschermen en nicuwe te scheppen'. Tot de s tand in 1994 plotsklaps verdubbeld bleek te 

zijn. Uiteraard is er sprake geweest van een geleidelijke srijging, onder andere door de uitbreiding van onze bosse.n , 

door de ontwikkeling van nieuwe natuur. maar ook door het fenomenale aanpassingsvermogen van 01lS reewîld, 

alleen duurde het wat langer voor deze stijging ortideel werd erkend. Blijft de vraag of dit aantal nu het werkelijke 

aantal is, gebaseerd op een uitwerking van betrouwbare en nauwkeurige landelijk dekkende tellingen. of dat er spra

ke is van een redcJijk betrouwbare sc.hatting op basis van een aantal representatieve tellingen. of dat er sprake is van 

een slag in de lucht? Ik heb jammer genoeg IlOOit een veranhvoording gezien van het nieuwe officiële bestand. zodat 

ik ook geen antwoord kan geven op deze vraag. Overigens. volgens het bovengenoemde bestuursverslag zijn de cij 

fers gebaseerd op gezamenlijke tellingen van de WBE's in Nederland. Alleen dan rijzen cr direct nog meer vragen: 

hebben die WBE's op dezelfde wijze geleld. is er op dezelfde dagen geteld. hoeveel procent van alle rcewildvcldel1 in 

ons land is daarbij geteld, hoc waren de weersomstandigheden tijdens de tellingen, hoe zijn de re1gegevells verwerkt 

m.b.t. dubbeltel1ingen, hoe en door wie is het totaalcijfer bepaald? liet zou goed zijn wanneer de Vereniging liet 

Reewild daar openheid van zaken over zou geven. '·Joc moet j e naar de buitenwe.reld toc een bcstandsdjrer verkopen 

zonder dat daarvoor een onderbouwing aanwezig is? 

Wrdubbeling af$Chot? 
Etn vtrdubbel ing van het aantal reeën h eft 
natuurlijk zijn ~onstquentits. Oiverse malen heb ik 
in Het Rtewild cn Capreolus aandaCht geschonken 
aan de landelijke afschotcijfers.. De belangrijkstt 
conclusit daarbij was steeds da t er sprake is van 
een soort constante: hN gerealistt rde afschot 
schommelde stetds rond 60 tot 65% van het toe
gewtzcn ~ fsch ot, zowel bij de bokken dis bij de 
geiten. Waarom is die. tOO% landelijk nooit haa l-

baar gebleken en waarom over etn reeks van jaren 
die COnstOln le facto,? Hoewel al een aanta l jaren 
geen la ndelij ke afschotcijfers zijn gepubliceerd. 
blijkt. ui l mij bekende plaa tselij ke afschotcîjfers, 
dal het gtrea[:seerde afsc:hot niet verhOO9d is en 
nog steeds rond 60 tot 65% lig t en ik veronderstel 
dat dit landeli) 00< geldt. Maar ook blijkt dat de 
tocwijzingen in tcn reeks van jaren vrijwel onge
wijzigd zijn. Hoe kan dat wanneer bli jkt da t de 
stand is toegenomen en zelfs rui m verdubbeld is? 

ZOlldtn zowel de toewijzing als hel afschot da n 
ook getn stijgende lijn moeten laten zitn7 1k con
stateer h'er tegtnstrijdigheden die blijk gtve n van 
het feit dat hel beheer VOln net rt(wild teveel 
berust op gewoonten. AI eerder heb ik göugge
reerd dal bij het aanvragen van afschotvergunn in
gen vtel recwildbeheerders uitgaan van dl' cijfers 
van vo rig jaar onder het motto ·er is toch niet veel 
veranderd'. Ik zie bovenstaande als ccn bevestiging. 
Maar. dat er nie~ is veranderd blijkt een misvat
ting Ie zij~ ! 

Rctwildbeheelplan een formaliteit? 
Voor de verstrekking van ccn afschotvergunn; ng 
aan tcn WBE wordt dOOf de provincie~ cen rec-
wi dbeheerplan gevraagd dat moet vold~n a~ n 
een aantal voorwaarden. In een IIOrige CapreolllS ;s 
daar door M. van Domen ICap'colus. juni 1998) al 
op ingegaan. Ter aanvulling. bij de gevraagde 
gegevens door LASER mis ik in zijn overzicht c~n 
drietal gegevens namelijk de n ajadr!ol.t~nd . het 
afschot in het kader va n schadebe~trijd i ny tn he! 
jaarlijkse afsc:hot per vergunn'ng\.geb ru ike r (cn dan 
nog gesplitst per maand!). Maar di t Itrlijdc. 
Hel recwildbeheerplan mod nitt guicn wOlden 
als een formaliteit nOla r de provinCÎe toc, om vcr-



volg~ns we~r O~N te gaan tot de orde van de dag, 
olwel om alles msar weer bij het oude te laten, Ik 
verwijs daarbij naar het artikel van DJ. Gussinklo 
(Capreolus, december I99B), die constateert dat 
het p~s begint wanneer er een plan ligt, want het 
dient ook nog eens te worden uitgevoerd! Willen 
wij op een verantwoorde wijle met ons ree wild 
omgaan dan zal het reewildbehe~rpla n de basis 
moelen vormen van !lns ftcwildllchetr. Immers etn 
goed opguet recwildbehecrplan gaat uil van de 
draagkracht van het gebied voor rcewild. Of dele 
draagkrachl bepaald wordt met het model Vall 
Haafltll of het model Poul5ma laat ik nu in het 
midden (hoel'icl htt zeer intercssaM zou zijn om 
naar de vcrschlllen te kijken Ilj~n de twee 
modellen in é~n zelfde gebied). Veel belangrijkei is 
dat beide modellen de df<lagkraeht van een gebied 
aallgeven, ofwel bepalend zijn voor hel aantal 
reeen dat kan en m_g voorkomen in een gebied. 
Wordt daarvan uitgegaan bij de te realistreIl rec
wihidiehtheid. dan zal ook blijken dal schade aan 
land- en tuinbouwgewasstn en aan bosplantsoc:n 
zal afnemen en dat ook het aantal verkeersslacht
offers ~al verminderen. 

Praklijk anders? 
De praktijk is echlcr In veel gevallen anders. In 
vcc:1 gebieden lal na het opstelt!'n van een rec
wildhcheerplan mactcn blijken dat het aantal 
ree~n te hoog of zelfs veel te hoog is.. Toch gebeurt 
dat nict of wordt mtt een geronsta teerde verho
g·ng in de praktijk geen of te weinig reKening 
gehouden bij het afschot. Waarom? 
Op de eerste plaats omdat de gebruikcfijke tellin
gelI waarop de aantalsbepaling wordt gebastcrd 
niel voor dat dOl!I gC$("hikt zijn. Oe jaarlijkse of 
tweejaarlijkse' tellingen in het voorjaar (bestaande 
uil crn ochtend- CII twte avond tellingen) zijn niet 
geschikt om de werkelijke stand nauwkeurig te 
bepalen. Wel kunnen 7e gebruikt worden om rela
t ieve veranderingen aan Ic geven. Waard~ hebben 
dezt teUing!'n pas walIneer een intensicvr ell uit
gebre:de jaaf/ond ,nventarisatie van het reewild 
aan deze tellingen ten grondslag lin\. Wanneer het 
officiële aanli/l retën in ons land gebaseerd is op 
alleen voorjaar~lellingen. dan i!. het cijfer van 
55.000 stuks weinig betrouwbaar en lOU men 
e~!'ngoed van een bestand van 100.000 reeen kun
nen uitgaan. 

Op de tweede plaats kan dat aan de toewijzing lig
gen. Hel SOIJIS drastisch verhogen ~an de toewij
ling is nict iets wat zomaar el/.::n g~daan wordt. 
men <;ehrikt er voor ttrug. Zeker wanncc:r al jaren
lang d.:: locwijzirg ~Iechts ten d~le wordt geleali~ 
5Cc/d. Het I:lctekcnt voor het be:sluJr van e~n WBE 
dat de noodzaak duid:lijk aan de kden moet wor
den aangetoond en dat de leden ook leer drillgend 
moet wmden gevraagd alles op alles te lett~1I het 
~erhoogd.:: afschot te realistren. Maar gebeurt dat 
ook? 
Op de derde p!aat~ ka'1 dat bij de aangesloten rec
wildjagcrs liggen. Omdat het reewild-beheerplan 
voor een aantal beheerders slechts theorie is.. in 
hun veld is het nu ecnl"f'aa, anders. omdat men de 
cijfers van hel reewilol:lcheerplan niet juist of 
overtrokken vindt. in hun ~eld zijn helemaal niet 
~o veel reeën. omdat men vindt dat men zelf wel 
uitmaakt hoeveel reeen n geschotell (moeten) 

worden en niet de WBE. omdat men ervan uitgaat 
dat een verhoging van het afschot loch niet haal
baar is. guien de ervaringen van voorgaande jarer>, 
omdat men ballg is dat door een w:rt1oging ~an 
het afschot al het reewild in hel eigen jacht~eld 
wordt wCQgeschotcn, omdat men de noodzaak niet 
inziet van ten YCIIloog-o a'schot of omdat men cr 
gewoon niet in geilltertssecrd is etc. Kortom, er 
zijn retlenen te Ol/cr om lieh /liet te conformeren 
aan een rccwlldbe'leerpla'l. terecht of ni~t terecht_ 

Dat bovenstaalIde voo' het reewilC1 een slechte 
zaak is wordt te wcin·g gereaisee rd.In het rre
wildbeheerplan staat hel I:lclang van het recwild in 
het totale werkgebied van een WBF VOOIOp. name
lijk het instandhouden ~an ecn gezonde en duur
lame rcewi'dpopulatie, e~ niet het oelang van de 
individuele jaehlhoudef. Eli ccn reewildflOPUlalie 
trekllieh niets aan van de grenzen lIan de jacht
tweinen van individuele jachthouders. Daarom 
ook heeft de overheic met betre~kjng lOl het ree
wildbeheer gekozen voo' b!'heergebieden van ten
minste 5.000 ha. Omdat pas dan van populatiebe
heer kan wOldtn gesp'o~en. W(iarom nog altijd die 

nokjesgcest bij veel jachthouders? De WBE's hctr
ben hier nog ten htle bel~ngrijkc rol te vervull~n! 

Reewildbehccrplannell: de oplossing? 
TOCh blijven cr wagen open Hoc is te beoordelen 
of hel rcewildbchecrpl~n wel goed is? Er wordt 
daarbij uitgegaan ~an een bepaalde biologische 
draagkracht van het terrein, m~ar uit ondelloek 
blijkt dat er grote verschillen kunnen bestaan tus
sen de draagkracht van vt~chillend~ tCf/ci~. In 
Duit;land zijn ondcl2oäen '«/licht waa rbij dieht~ 
heden van BO recen per 100 ha werden gemeten, 
terwijl in andele gebieden d~ óichthedtn bencdell 
dt 10 ~een per 100 hii I~gen! Zonder dat Cl eell 
~erband was aan t~ tonen tussen gezondheid, 
~oedseJaanbod, gewichten, aanwas e.d. (Fcllinger. 
Wild und Hund. tO/ I997). Dat is opmerkel ijk en 
geeft iian dal bepaalde zderheden helemaal niet 
zo zeker zijn. Onderzoek geert ook aan dat de 
resultaten van onderzoek in een b-eperkt gebied 
iibsoluut niet ~eralgemenisccld mogcn worden. 
Voor dat bepaalde gebied met die bepaalde 
omstandighede~ gtlden d;e specifieke resultaten, 
maar lil een ander gebied kunnen hele andere 
res\;ltatell gevonden worden. Kortom met hel 
st~ ndaardisere n ~3n een rcewildbeheerplan en de 
modellen van lOl'iel Van Haarten als van Poutsma 
voor het bcfe~cnen vall de draagkracht moet men 
toch bijzonder oppassen. Het kritiekloos kopiër.::n 
Viin elkaars plannen zou voor het recwild nict 70'n 
beste zaak kun'len zijn. Pt::r WBE dient daarom op 
ten sericu~~ man:(r ten beheerplan op papier 
gezet Ic worritn. dat is de beste garantie ~oor een 
guonde en duu'zame recwildpopulatie. 

Kritisch blijven en voortdu rend ~ragcn blijven stel
len naar het waarom is en hlijft bij reewildb-eheer 
nood~akelii~. Brter dan ik htt in het Duits heb 
gekzen kali ik het n:et leggen: Wer móchte 
bczwcifeln, daB d~s Reh das am meisten 'helorsch
lt· W Idlier Eu ropas ist? E5 hingegen al~ das am 
besten 'erforsc~te' Wild tier zu btzeÎChncn wlre 
falseh (Fcllingef, Wild und Hund, 10/1997). 
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wildsporen I 

Terug langs eeuwen 
oude wildsporen 

Door P.H. Sdmeider 

Bij tijd en wijle duikt cr roodwild op in hel Twentse, mei name op het landgoed 'Twickel' nabij Delden. Dl' eerste 

waarneming die mij bekend is, stamt uit ei nd jaren 40 toen ik daar nog woonde. Het betrof des tijds een lwaal f-cndc.r 

die zich geruime tijd heeft opgehouden in de omgeving van Beckum. Jachropzichtc.r Maas Pl uim, destijds i.n dienst 

van familie A. H. van Heek, deed er toen alles aan om de aanwez.igheid van het hert zoveel mogelijk te verdoezelen 

voor de buitenwaclll. met name voor de stroperij_ Er werd per toerbeu rt met collega's gepost en de prenten op de 

diverse zandwegen werden zoveel mogelijk uitgewis t. Even gebeimz.innig als het hert toen was gekomen. verdween 

hel ook weer om na twee jaar plotseling weer op te dui ken. Het dichts t in de huurt liggcnde roodwildgchied van 

waanlit het herl waarschijnlijk was 

gewisseld, bevindt zich in de omge

ving van Benthcim, nel over de 

grens bij Oldenzaa.1. Vandaar uit ligt 

er min of Illeer ee n groene verbi n

dingszone met Twente richti ng 

Achterhoe.k en vervolgens de 

Veluwe. Ook in dl' jaren daarna dui

ken er op onregelma tige tijden her

ten op ln betz{'lfde gebied, zowel 

mannel ijke als vrouwelijke stukken . 

En het frappante is, s leeds in het

zelfde gebied en gebrui k makend 

van dezelfde wissels. 

U begrijpt natuurlijk wel dat ik onlangs hoog ver
raS! was te v~rnem~n dat cr weel een hen op hel 
landgoed wa~ g~gnal~rd. Bij een bezoek 
aan Delden was ik binnengcstapt bij 
de huidige toezichthouder Hans 
Spijkerman om even te buurten 
en die woonl in de oude jaehl
opz,ehluswoning schilder
ach tig gele.gen aan de prach
tige eikenlaan, die uÎll;omt 
bij het kasteel. 

Er gaal allijd iets door m~ 
heen als i~ juist hiN op deze 
plek vertoef. Hier op de7e grond 
h zo'n 250 i.ar gl:leden, om goed 
te lijn oktober van hel jaaf 1757. mijn 
betovergrootvader als jaehlOpzichter van 
slart gegaan na zijn vluehl 'act de Prusc'.Hij had 
namelijk in de omgeving van langcndell"lbach in 
de prOVincie HCS5Cn, clandestien een hert gescho-

len en was daarbij 'oHrapt maal wist toch IC 0 1"1 1-

komen. In die tijd stono daar een fi~ straf op en 
zoie ts was alleen aan de adel VOOrbehou

den. Hij was totn 32 jaar en de oud
ste van een gezin van 6 kinde ren. 

Uit oe teruggevonden gegcvcns 
bl"jkl da t hij Cl ongeveer een 
jaar Ollt' heeft gedaan, alvo
rens in Nederland zijn dien
slen als Jatlltopzichter aan 
IC bieden bij de loenmalige 
kasteelheer op h('1 landgoed 

'Twickel: Dit laatsle hen in 
1998. een fOr5e Iwaalf-ender. 

heefl lidt in de nazomer op het 
landgoed dal 4500 ha. groot is 

opgehouden. Oaarna verdwentn rich
ting Oiepenherm om daar op 7 okIober om 

7 uur 's morgens ~n onwaard ig ernde te ~inden 
door een ~anrijding in de bosrijke Om9~~ing Vdn 
het landgoed 'Nijerhuis: 

Na door de poli l ie te zijn verwilti9d wist jachtop
~ich ler Frank Spijkerman (zoon van Hans) me t zijn 
zweethond, d~ ruwharige tedel 'Oi k ~erl' . het hert 
te tr3ttfen en te stellen, waarop zijn chef bosbaas 
6rinkman het meI een goed Sl:hol uit zijn lijden 
heeft ","eten Ie verlossen. 

Tijdens h~t u it\loerÎg~ ver5lag van Hans gaan '!lijn 
gedachlen terug in de tijd en ~ie ik mijn bedovcr
grootvadc' aan ht'l werk mtt de fode aftleid en 
velVOlgen~ hel hert met paard en wagen het hos 
uit koml rijden. leIS dergelijks zal ongctwijfeld in 
die tijd meer dan eens zijn vool9ekomen. 

Noot redactie: Op basis van dit artikel zal in een 
van de vol9cnoe Caprwlussen, aandacht worrlen 
besleed aan het nUl en aanwezigheid van ecologi
sche '1erbrnd lll gszone~ tu~scn de reewildle·t'fgebic
den in Ouilsland, Twente en Achterhoe~ tri de 
Veluwe 
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ve etatie 

Munt jaks en 
hun effecten op 

de vegetatie 
Door G.J. Spek 

Inleiding 

Het voorkomen van munljaks beperkt zich op dit moment tot de Achterhoek, 

de Veluwe en de Voornse duinen. De aan tallen kunnen nog als betrekkelijk 

gering worden ingeschat. Oe effecten op de vegetatie in deze zogenaamde 

settelingsfase zullen dan ook nog beperkt zijn. Voor wat betreft aantaJont

wikkeling mogen we naar mij n mening uitgaan van een zelfde onhvikkeling 

als in Engeland. Dit houdt in : een doorgroei naar een dichtheid op het 

niveau van de draagkracht en een verdere verspreid ing over de Nederl andse 

natuurgebieden. 

In Engeland zijn inmiddels vele gebi eden waar de munljak in max imale 

dichtheden voorkomt. Dit artikel gaat i.n op de voedsel strategie van de 

muntjak, de maximale dirntheden en de effecten van de mun(jak În deze 

dichtheden op de vegetatie. 

Voed~e l ~trategie 

De herkauwers kunnen voor wat betreft voedscl
stra t~gie worden ingtdeeld in de ~olgende ClIltgO

rleien: gralers. variabele vreters en snoepe ..... 
Voorbeelden zijn r espect itvtlij~ rund, edelhert en 
rec. Net zoals ons ICC hoon de munt jak tot dl'. 
snoepers. Dit wit zeggen dat ze makkelijk afbrtek
bare plantendelen zoals kruiden. knoppen, blidcren 
en vruc:tncn selecteren. Van a lleen voedsel met een 
hoog celwandgehalte zoals gras kan een munt jak 
en ook een ree niet leven. Om van voldoende 
voedsel verzekerd te zijn, eigent elke munt jak zich 
een nukje Icdgebitd toe (territorium). Binnen di l 
territorium tolereert de munt jak gcen soongenoten 
van hetzelfde gölachL 

Ma )( imale dich theden 
Met name de temtorrum groont Is bepalend voor 
de dichtheid die kan worden bereikt. Hel territori
um van een muntjal: IS veel kleiner dan dat van 
een rec. Een belangrijk vefSChii met reetn is dat 
ook buiten het grociseizocn het territorium in 
stand wordt gehOuden. Munt jaks blijven dus jaar
rond in hun eigcn gebiedje. In bepaalde gebieden 
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in Engeland waar de munt jak niet wordt bejaagd 
komen ze in dichtheden voor van JO stuks per 100 
hectare (naaldbomen productiebos in Suffolk). In 
het natuurr~rvaat Monb Wood komen ze voor in 
een dichtheid van 100 stuks per 100 hectare. ol te 
wel 1 munt jak op 1 hectare (100 bij 100 meter). In 
due dichtheden hebben ze gigantisch cffect oJ> de 
in deze gebieden aanwezigc vCgel3tic. Dit wordt 
ook nog eeos ~ersttr~t doordat ze ook IIlanlen 
cten die de inheems~ fauna links laat liggcn. 

Effceten op de vegeta tie 
Hieronder zijn een aantal effecten bcschre~en die 
in engelse na tuurgdfierien inmiddds zijn opgetre
den In de Monk Woods is de aanwezigheid van de 
bloeicnde Wilde h'f<ldn t (Scilla non-scripta) en 
situteibloemen (Primula 5)Kç) met respectievelijk 
54% en 461lb vermindcrd. Het aantal planten dat 
nog zaad kan produceren was dramat isch ve rmin
derd lot 2% en 38~. Van de aanwezige 50 soorten 
orchideeën was 64% in etn bepaalde mate aange
vreten. De vraa t aan pinksterbloemen (Cardamine 
pratensÎs) verdrievoudigde. Het onderzochte effect 
van de munt jak op de giftige ge~lekte il ronsktlk 
(Arum maculatum) is. daar waar de munt jak in 
hoge dichtheMn voorkomt moet m~ t een dramati
sche vermindering van het voortplanlingssucCö 
van de aronskelk rektn;ng worden gehouden. 

In Wytham Great Woods in Odordshirc hebtJcn de 
munt jaks alle bereikbare braambladeren opgevre
ten. In andert gebieden is braam de enigc soort 
die zich mas\3al ontwikkelt omdat cr voldoendt 
andere lekkere soorten lijn die volledig wordtn 
weggevreten. In Fairmile, Oxfordshire zijn alle 
soorten orchideeën en het nieskruis (Helleborus 
foetidus) inmiddels verdwenen door toedoen van 
de Munt jak. De natuurlijke verjonging van de wi lde 
kNS, die in het gebied nog voorkomt, Î5 10 jaar of 
ouder. alle jongere zaailingen zijn o)l9cvreten. In 
de Monk Woods kunnen hakhoutculfures van 
hazelnoot, es en c5doorn alleen nog maar her
groeien als er etn muntjakkerend raster omheen 
wordt geplaatst. De verwachting voor de lange ter
mijn is dat door de effecten op de verjonging van 
de inheem~ loofboomsoorten de bossameff5telling 
drastisch gaat veranderen. Ook worden in dit 
gebrtd bomen gedurende de zomer intensief 
geschild. 
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nIeuws 

, 

Nieuws van onze 
ledenservice 

Contribu tie 

De contributie beta li ngen voor het verenigingsjaar 1999 worden bij de 

administratie dagelijks verwerkt. fij n dat iedereen zo pren ig meewerkt. Het 

Bestuur dankt diegenen die een extra bijdrage overmaakte. Zij vindt deze 

positieve reactie heel plezierig en beschouw t dit gebaar als een st imula ns om 

met veel enthousiasme verder te werken aan de verwezenlijking van de 

doelstelling van de Vereniging 

Fotomateriaal 
Via dc OJIfOtp 'Fotomalf"riaal" in het 'tOr 9'" num
mer van Caprtolus, htbbc:n we V,In enkele ltilen 
bijzonder mooit fOlo's binnengekregen. Ot redactie 
dankt u hartelijk VOOI deze medewerking. Toch 
loulkn wij graag van meer verschillende leden 
lotomateriaaltot onu bt:sch'kking hebben_ FoIO'S 

uit diverst terreinen/biotopen biedt leker meer 
variatie en geeft m!'Cr mogelijkheden om 

Caprcolus nog m!'Cr allwe tc geven. U httft vast 
nog hct ~~n en ande r liggen. Zo niet, wat let u om 

er met de camera op Jit te gaan. S.v.p. ook cen 
foto van !'Cn Munt jak. 

Wenskaa rten 
Zo.lIs u in de vorige Cap~ us h!'Cft kunnen Itzen 
lijn cr bij de Vereniging wf"nskaarten te koop. 
Het btlreft fr.Ia'e kk~rcnfoto's gemaakt door Joke 
lIendnks. op dubbtlgeo.·ouwen k.aarten die inwf"n
dig blanco ~jjn gehouden. U kunt ze dus te allen 

tijdt en voor elke ge egenhtld gebruiken. 
Ze zijn ~I set van 8 versctilende kaarten met 

Deze etf~clen op de vege tatie werken ook In eco
logisch opzicht negatief door. Lo is el !'Cn vermin
dering van ~pceÎfiue vlindCl'SOOrten opgetreden. 
Maar ook het b,otoop va n de n~cht(gaal wordt 
ernstig aangtta~t. Over de ecologiscne effecten 
komt in Engeland ·nmidde ls steeds meer inzicht. 

Zoals .. 1!'Crller aangegcvtn zorgt de munt jak dOOf 
zijn \/faat voor andere concurrentie vtrtwludingen 
De leUere SOOffen worden wegg~re t en de vieze 
zoal~ bijvoorbeeld ets kunnen zich fTlassaalont
wiUelen. 

COf\Clusie 
Gelei op de beschreven effecten van muntpks In 
divers.t engelse na luurgebieden en de te verwach
ten aan lalontwikke'ing in Nederland kunnen we 
op termijn dezelfde effecten gaan verwachten in 
de Ne(jerlllno"se bos en natuurgebtilen. Hierbij 
komt dat de meöte p an len!oOOrten zoals gevlek te 
aron~el k fATUm maculatum), steutelblncmcn 
(PrifTIulaJ, wilde hyacint (Se.lla non_scripta). orchj· 
dect'n en nkskruid {Hetteboru~ focticusl tot de 
zeldzame !oOOrten behoren 

Tot slot 
Een lijst met door Murltjak gegeten soorten en nlcl 

gegeten !oOOrten alsmede een literatuur lijst is op 
tc vragen bij het seeret~riaa l 

envelop IC koop voor f 15,--. Twee se iS f 27,50. 
drie sets f 40,-- en vijf se ts f 60,-. Alles inc1 usief 

Yeflendkosten. U ~unt dele kaarten bestellen bij 
de ledenstfVi~ en Administratie, 
AntwoordnU ll'mer 3268. 3800 lA leusden. 
of ~r fa ~ : 033-4942032. 
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Draagkrachtmodellen, In 
Door Or A.P. M. Rutten 

AJs we spreken over reeënbeheer dan s taat daa rbij een optima le populatie 

qua omvang en conditie centraal. Behalve omvang is ook de ges ladlt'sver

houding en de leeftijdsopbouw van bela ng voor een optimale populatie. De 

populatiegrootte wordt bepaald door de kwaJi te it van de biotoop. De kwali

teit wordt bepaald door de dri e bekende ractorcn: voedsel. rust en dekking. 

Deze moeten het gehele jaar t C.T beschikking staan ook in de win terJlcriodc. 

Soms wordt de fout gemaakt bij het berekenen van de draagkracht uit te 

gaan vau een zomersituatie en o.a. de maïsvelden te betrekken in het totaal 

voor ree geschikt gebi ed. 

De be5Chikbaarh~id ~n omvang van deze factoren 
vçrtaald in op~fVlakle. Mpalen de df<lagkracht 
van een terrein of and~rs g~zegd: hel aantal reeen 
dat het gehele jaa, in dat gebied kan ky~n zonder 
dat cr verschijnselen als verminderde condi tie, 
afn ~me gemiddeld gewich t en yetgehalte, subopti 
male gewcivorming (~nopOOkkenl. zic~ten en 
stress, IfCrhoogde migratie (v~ l wil d) I'IC_, optreden. 

De bekende model len a ls van Haaften, Stubbc, de 
Achlerhoek, Ploos van Amstcl gaan allen van deze 
basisregels uit. 
Men kan zich ook in 't geheel niet d, u~ maken 
olfCr de Iheofetisehe draagkrachl en 'God's water 
over God's akker' laten lopen. De reeën zullen zel f 
wel weten met hoc:vclen ze in een bepaald terrein 
willen en kunnen Icvtn, zoals sommige oa tuurbe
heerders ons willen doeo geloven. En d~t is 
na tuurlij k ook zo, maar dan treden na kort ere of 
la ngere tijd bovengenoemde ongewenste ver.>ehijn
selen op, gepaiird aan een verschraling van de 
biotoopvarieteit eo schade aan OOs-, tuin- en 
landbouw. Men kan N:h ook wel druk maken en 
we noemen dat dan 'beheren: Enerzijds door ver
bl':tering van de biotoop, aankg dekking, onder
groei in bossen, voer- en bladakkers, afslu iten van 
wegen, honden aan de lijn etc., anderzijds door 
regulatie (_ afschot) van een willekeurig aantal 
exemplaren. De grOle predatoren die konden zor
gcn voor btstaooregulatie zoals de lynx en de ..... olf 
zijn sedert lange tijd uit onze regionen verdwenen, 
zodat wc wel genoodzaa~t zijn deze regulatie zelf 
t~r hand t~ n~m~n. Doen w~ het nÎCt dan zorgen 
stropers (met strik k~nl. ~iekten en de au tobumpcrs 
voor een ongew~nst ~ en zeker niet diervriendelijke 
vermindering van het aanlal. 
Er zijn dIVerse methoden om de draagkracht van 
een terrein te btpalen De bekendste en meest toe
gepaste is die van Prof Or Jan van Haaf ten ', geba
S!:erd op oo(!efZoekcn in Dui tsland (UeCkcrmann') 
en in Oost-Europa (StubGc:, Moltl en Mü ll ~r'). 

Van Haaf ten geeft punten voor onderdcleo va n de 
biotoop zo~ls boomsoorten, ondergroei in bossen, 
akkers en weilanden, de pH graad vao de grond. 
Zeer belangrijk is ook het percentage bosfveld
grens. Immers het ree is een bewonl'f van de rand 
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van het bos en is geen lidhebbtr van grOle aan
eengeslo ten b<lssen zonder open plekken enfof 
kaalslagcn (zie ook Stubbd. Het totale puntenaan
talwordt gewaardeerd in ccn aan tal reeën per 100 
ha. permanente dekking die daar het gehele jaar 
kunnen leven. Dele aantallen zijn proefondervin
delijk vastgesteld en variëren van 2- 12. Op grond 
van analyse van J2 Staatsrevieren in (kieren 
(Münchner Verfahren) kwam Hofe .. tot de volgen
de formule: 

P.mcoo~r* : 3,94 + 1,46 J BRO + 0,04 x lHO - SC ' RdJr • CoIrr. 
( BRO : bov~~Mlokte (10 ~Itr \11001:) ,n %ft'titrlW-) 
(lJlO ~ ~;oo~ loofhout i~ <b It'IitroppJ 
( SC : m t.ll dlgt.1 mei mm !bn 20 on WfIIW) 

(IItOr : rtO"!.tÎtdrill: >5D-ll miM I pIIl1 l) 
(Cortt : crlllcurrtnt e .... n d.m- en roodwild: 
minus I punt bij .Mot 1'/>ItJ;,}IOO h{j~r) 

Men moet bij deze Gc:rekeningen onderseheid 
maken lUssen de biotische en economische draag
kracht. De eerste heeft betrekking op het ree zelf, 
de laatste heeft te maken met de IC tolereren 
bestandsgroalle ten aanzien viln schade aan bos-, 
land- en tuinbOUW die nog acceptabel is en is 
meestal - tot wc! 4OC!b - lager dan de biotische 
draag1<racht 
Ueekermann: de stand waarbij lomerschade zo 
gering is dat geen extra maatregelen nodig ~ijn. 
Wagenkneeht: het maximum is tOOkl schade aan 
de aanwezige beplanting. 
Mliller accepteert 10- 15% schade in S-jarige cul
lUren van de btlangrijkste boomsoorten. 

PlJtnENAANl1Il AA~111l REEËN PER 100 HA BOSGfBIEO 
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Poutsma', legt de nadruk op het voedsel (kwaliteit 
en kwanllteit): wat rs het m~ximl.lm aant~1 reeen 
dat blijliCnd gebruik kan maken van een g~bied 
xonder dat het bodem- en vegeta tiecompfex nega
tid wordt bci"nvloed. Vanwege de w~zenlijke ande
re benadering is de methode PolJtsma, in dit artikel 
niet vergeleken met de genoemde modellen 

Het model dat stamllJ it de Gelderse Achte rh oek is 
eenvoudig en geeft tamelijk grove uitkomsten. 
Voor een optimaal populaticbeheer is di t model 
minder geschikt. Het houd t echter als enige reke
ning met het begrip 'rust'. ctn van de pijlers van 
de draag~racht die in de andere modellen wel wal 
wordl onMrgesneeuwd. Toch is die rust misschien 
wel de be langrijkste factor omdat he t de andere 
twee factoren: düking en voedS!:I, relativeert. Als 
er we inig geschikt voed:;cl is, maar de dieren de 
tijd hebben het rustig te loeken (ook overdag!) 
zonder gtltoord te worden door wandelaars, 
blaffende hGnden, motorcrossers, paarden cic en 
rustig ku nnen herkauwen dan bcg,ijpt icdereen dat 
de draagkracht hoger is dan \"Cn ander populatie
model zou aangeven. We weteo niet vee! van de 
wilddichtheid in vrocgere tijdeo maar mogel ijk was 
die groter dan nu io het algemeen wordt veronder
steld ten gevGlge van de rust en ontoega nkelijk
heid v~n natuurgebieden. 
Uil eigen ervariog is bekend dat jo betrekkel ijk 
kle,ne te rreinen die slecht toegankelijk zijn voor 
publiek een standpopulatie jaar-in/jaar-uit 16 per 
100 ha dekking kan bedragen. In het 
Achterhuckmudd wordt voor voedsel O-g punten 
gegeven per ha, 0-9 punten VOO! dekking en -20 
tOl ... 20 voor rlJsl. llet laalste getal wordt mogel ij k 
te hoog gewaardeerd en is ook vrij subjectief. Het 
gevonden aantal wordt gedeeld door het aantal 
reei.'n dat gedurende 3 jaren gemiddeld aanwezig 
is. Men komt op die manier tOL e~n aantal punten 
per rec. De uitkomsl van dit 'kapstok' gebied wOldl 
dao to~epa.st op de ,est van het beheergebied c.q. 
WBE. Ploos van Amstel' gaat uit van het aantal 
territoria in \"Cn bepaald gebied en de netto-aan
was en baseert daa rop zijn regula tieplan. He t 
zwakke punt in xijn opzeI is dat dez~ uitgaat van 
voorjaarstellingen die zoals btkend onbetrouwbaar 
zijn en het geregistreerde valwild dat eveneens een 
onbetrouwbaar getal is. Welk model men gebruikt 
is naar mijn mening niel lO belangrijk. Ui teindelijk 
komt men in Nederland toch uit op een biotische 
draagkrach t van 6-13 stuks pc, 100 ha dekking, 

llrö;Skrxflt TemÎf1wi.,çlerir.q '""" 
&-1 sledlt .. ~ 
HO ~~ 50-65 
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Hogere aanta!l en kunnen locaal voorkomen, voo ra l 
indien cr rust heerst, maar of dat goed is voor he t 
bestand (en of de jager dat kan en moet accepte
reo) valt nog te IJ.cz ien. 
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draagkracht 

ventarisatie en Regulatie 
Inventari sat ie: 
Inventarisatie van hel ~stand is nood~ak('lijk om 
met de be~ende draagkracht en bNckende aanwas 
tc kunnen komen tot ttn vcrantwoord fC9l1laticplan. 

Nu i~ helaas het tellen van rttfn utr moeilijk en 
in bosgebieden vrijwel onm09c'ijk. Er zijn bekende 
voorbC'eJdcn uil Kalö en het vliegveld van Zürich 
waar driemaal zoveel rec('n bleken voor tc komen 
als (bij herhaling) geteld [Hespelcr'). 
De meest toegepast voorjaarsulling (twee avondcll 
en een ochtend of omgekeerd) liIl nooit meel dan 
SQ..7QCIb Vóln dc wcrkC'Jijkc stand oJ.lI~crcn in de 
b0S9Cbicdcll en dat resultaat is din ~ afhanke
lijk van tal van bekende en onbekende h,elo/cn als 
het wecr en de temperatuur, ,('cente verontrusting 
door recreanten (droppings), bosbouwactivitcltcn 
of oefeningen van de luchtmobiele Brigade. 

Ov~r ~en lang~r~ r~eks van jaren kan m~n wel een 
trendmatig verloop htlkennen: ~tij9ing of daling 
van het bestand en de gcslachtwerdtling. Een 
beter inzicht verschaft de j~a!-lOnd inventarisatie, 
waarbij gedurende he l gehele jaaf alle geobser
veerde swkken worden geregistreerd mei gegevens 
als geslacht, !eeftijd. kenmerxen en locatie. Dit 
vcreist echter een grote mate van discipline van de 
jagers en toczichthouders. 

In 1990 weid in Nordrhein-Westfalen een 
'Hinwdsc zum Rehwih;lab~u5.l:· uitgegeven door 
de Forschungsstelle filr Jagdkunde und 
Wildschadenvcr-hü tung, waarin het inventari5eren 
van het wild In bosgebreden vollcdtg wordt verlaten. 

Het afschot wardt bepaald aan de hand van oilQe
treden schade en regulatie<:ijkrs van voorgaande 
jaren. Het afschot wordt dan ieder jaar verhoogd 
totda t de schade aan jonge culturen binnen aan
vaa rdl;t;ire proporties is gedaald. De belangrijkste 
boomsoorten fTlOClen zich in hel algemeen kunnen 
verjongen londer Il'Chnische ingrepen. Dit lijkt een 
wat grove methode maar het valt te bezien of het 
u,telndclijke resultaat verschil ur tmaakt meI onze 
'vcrfijnde' rekenmethodes. Voorlopig is het in 
Nederland gebruikte systeem onmisbaar om tOl 
een evenwichtig regulatieplan te komen. Daarbij is 
het van bdang om de trendmatige ontwikkeling 
van de popula tit in het oog te hOuden tn in een 
s!echt inventarisatiejaar uitte gaan van het 
gemiddelde v<in voorafgaande jaren zo mogelijk 
ondersteund door jaar~rond inven tarisati~ 

Geslachtsverhouding en leeft ijdsopbouw. 
Er is een overschot aan vrouwelijk wÎld. er lijn cr 
teveel en cr worden Cl te weinig gereguleerd. Oe 
gewenste verhouding ... ao 1:1 (geit-bok) wordt 
bijna nergens ben::ikL En dan Ic bMenken dal cen 
verhouding van 1 : 1'h (geit/bok) cen veel be\cfe 
Iceftijdsol'bouw te Zien geeft [lie Wildschut') 
omdat de basis van de leeftijdspyramide smalle r 
wordt door een vefminderde aanwas. De jager 
behodt niet loveel te scnie len, hel valwild neemt 
af en het rcewild krijgt de kans oud te worden. En 
dat is toch precies wat wij willen! 

BOGe,1 ~(~i~~ 40Bok 
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Regulatie ; 
Het aantal te reguleren dieren wordt vastgesteld 
door he t V(lorjaarsbestand (1 Allril) vermeerderd 
met de aanwas (0.85-1.00 ~ aantal geiten) te ver
minderen met de draagkracht. 
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I _ Vergunning - 0 - Afschot I 
Dat is in theorie juist maar wordt in de praktijk 
zeiden af nooit gerealiseerd omdat het afschot 
vrijwel altijd ben~en de 100% blijft. Daarom blijft 
het aantal geiten te hoog. de aanwas te hoog en 
worden we overspodd met jaarlingen tn smal
reeën van suboptimale kwali teit. Da t wordt nog In 
de ha nd gewerkt door de te korte afschotperiode 
van yrouwelijk wild en schroom van de jagers om 
een drachtige geit Ie schieten. Het zou vccl beter 
lijn me t het afschot van vrouwelijk wild vóór de 
winter te beginnen ~oals ook gedaan word t In 

onze buurlanden. Men heeft meer tijd en de 
geschoten stukken bchor:ven niet meer mee te 
delen in de karige wi nTNdis.. Gehen zijn natuurlijk 
altijd drachtig duor de ve!lengde draag t ijd, behalve 
in de periode lussen h~t zetten van de k~lveren en 
hel beslag [ I juni- 15 aJgustusJ ~n in die t ijd kan 
tk mocrler niet gemi5t word~n bij haa , jOlige \:.31-
ver~n. Ecn andere f~ctor voor hft on~oldor:nde 

afschot is teveel de nadr~k I~ggen op selectie. 
'Zahl geh t übcr Wahl: Bewaren van afschotmerken 
om tijdens de bronst ~en echte afschotbok te kun
nen bemachtigen, resulteert te vaak in te weinig 
geschoten. Ooor hft overschot aan gei ten immers 
word~n de oudc bokken scIlaars (zie Wildschut) en 
we schieten dan ook, g(dwongcn door de regula
titgetallen, teveel goede jaarlingen. 
~Iectic maakt een belangrijk deel uit van de char
me van de ree\llildjacht, tn we willen het ook nie t 
kwijt. maar het is belangrijker aan populatiebeheer 
Ic dor:n en dus: 

Hn 3i~bI gtilnl m b!w:ltn rlmtildt rtdumr!l, ~ 

botim rtlj~ ,rnn zooJl Ik gtSbdt~ t«ug gut ~I 
I: 11lfbtttt I\O!Itl/,boI;:: 1 geil 

Conclusie : 
Het resultaat van de diverse draagkrachtmodellen 
komt ongeveer gelijk uit. Een bestand variëlend 
van 6-12/100 ha dekking afhankelijk van de kwa
littit v<in de biotoop is in Nederland gebruikelijk.. 
Bij de kwaliteil (voedsel!) dient men ook de factor 
'rust' aandacht te geven. Oe economische draag
kracht is belangrijk voor de bos- en tuinbouw. 

Inventarisaties lijn on~troywbaar en doorgaans 
te laag. In bm.gebieden haast onmogflijk. Men 
moel dan vertrouwen op rontinue observatiCS (zie 
ook K.Peltzer ). 

Regulat ieplannen worden zelden tClOClb vervuld. 
Om een Ie hoge STand aan vrouwelijk wild te voo/
komen, mor:t drastisch worden ingegrepen in hel 
afschot van geilen cn kalveren. Beter een gehele 
fa milie afschieten dan her en der in het levier een 
kill f of geil proberen te bemachtigen. Door alle 
auteuls wordt aanbevolen 50% van het afschot in 
de jeugdklaS5-C te realisflen. laten wc aannemen 
dat t~ val t in de ouderen >4 jaar dan moel nog 
steeds 40C1b worden ge reguleerd in de groep v<in 2 
en 3 jaar. Beschikt men nie t over een cnigszins 
betrouwbare inventarisatie dan dient het afschot
plan te worden gebasc:efd op getallen van vorige 
jaren tn het voorkómen van schade. In hel alge
meen moe t men bij het opstellen van een regula
tieplan naast draagkracht en invt;ntarisaticgege
vens vooral rekening houden met de interne en 
e~terfl(' gegevens random een populatie loals de 
conditie, gewichten. vttgehalte van beenmerg bij 
kalveren. voorkomen van ziekten. schade aan cul
tures. frequentie van verkeersongevallen. 

, Dr.J.L>óln Ibo!tm: ~.ild m Iffwildbtli«r. 
' E.lltcktfTlljM, t982: [)er ftdlwili1itrldttl\l. 
1 PrDf.Dr.Clu~LSMtbr; 1~39; ~hwild. 

' liokr O. So:b~lt '11.: SUI/Itung >'On Reltr~;.m t.I~ndliJer 

Vt~hrt!l. 

• lf'oll~; H~t !!thw vin ttdrlpopalllÎt. NtcLUstt 3/96 
• JJ.A.f'lOO! Vin Arnltd: Rr:h"ilrll~nsr~umt lis Gr\l'lll!0Ig( fiIr dit 
Ab\dlU\sp~nurg. ~d~;I~ 38(1S92), lO2-2t1 
!lIuno rlespi'krt983: ~wild !!aI1t. 

• Dijn Vlikfsd!.~t; Rtffn IIH'I1tt 9MJI. 1980 
• K.H.M.1't:IIlfl: Rtt ... , GIMfllirilitic\. NnlJigrI 1986:23:524 
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Alle kogels vliegen 
Door J.M. Smir 

Invloeden op de kogelbaan {cen traalvuurl 

Gemiddeld trefpun t 

Als je vaak op papiertjes schie t, dan za l duidelij k worden, dat het gemiddeld trefpunt van de ene dag op de an dere 

ie ts kan verschillen. Bij het benutten van de verschillende schietposities werd al duidelijk, dat wa nneer een buks op 

een bepaalde manier wordt vastgehouden, het trefpunt kan veranderen, zelfs bij het opgelegd schieten. Indien bij

voorbeeld het steunkussentje op de schietbaan vlak achter de voorste riembeugel wordl gelegd, is het afko men anders 

dan wa nneer deze s teun vlak voor het magazijn gezocht wordl. De voornaamste oorzaak van de Irefpu ntvera nderin 

gen is de reactie van hel wapen op het afvuren. De terugstoot kan door een iets andere wijze van ondersteuning op 

ve.rschillende manie.ren opgevangen worden. Door veel te schiet'en leer j e op het laatst, hoe de buks zo gelijkmatig 

mogelij k kan worden vastgehouden. Soms zijn er ecbter trefpuntverschillen in het spel, die we niet geheel in de hand 

hebben . Eén facto r kan op zich na uwelijks invloed hebben, werken cr enkele sa men, dan kan het bedoelde trefpunt 

behoorlijk gemist worden. 

Twee wort~n 
W~ matt~n onderscheid maken tUS$C:n twe~ soor
ten trdpuntveranderingen. 

I. (k; afwijkingen. die van schiJt tot schiJt voorXlJ
men en die afhan kelij~ zijn van klJg~llloop (IJm
binatie ('interne balli~liek'). schietJlOsitie en de 
g~mlJedstlJestand van de jager. 

2. Oe afwijkingen, die liggen aan fa~tlJren di~ p;r.; 
kunnen inwerken nadat he t prlJje~ticl de loop
mond hteft verlaten ('externe ballistiek'). Over 
etn aan tal van deze laatste grlJ( p wlkn we het 
nu hebben. Is de buks volgens de aanwijz ingen 
ingeschoten. dan is er reden IJm aan te nemen. 
dat je kunt vertrlJuwen IJp een correct (hlJliZlJn
taa l) afkomen. Richtpunt ~n kIJgeibaan snijden 
elkaar voo, de tweede keer op S •. In vlJlglJrdc 
van belangrijkheid hebben de vlJlgende factoren 
Învlocd op het trefpunt S •. 

• De kwalit~i len van de schutter. Idi~ zijn 
uiIgebreid behandeld). 

• Verschillen in ballistische coëfficiënt (is cven 
eens behandeld). 

• Windinvlatden. 
• Hellingschie ten. 
• AtmlJsferische inv llJeden. waaronder luchtdruk. 

regen. temperatuur. 

De laatste twee faetmcn lullen in dee l 11 van de 
vlJlgende Capr~lJl us wlJrden behandeld. 

Wind 
Oe wind werkt meer op de baan van de klJgcl in 
dan je in eerste instantie ZIJU denken. In sommige 
ballist ische tabellen wordt melding g~maakt van 
de invloed. die de wi nd !lp de ko.gelbaan kan heb
ben. 'kderal' b.v. geeft de afwijkingen op bij o.a. 
een dwarse windsnelheid van 10 mph. dat is 
omgerekend ;t 4 - 5 mls~e. Vertaa l je dat naar 
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Kaliber tOO meIer 200 meter Kaliber too meter 200 meter 

.22 long rifle. 40 grains 11 cm Tc vcr .270 WIN .. 130 grains , ,m 8,m 

r--n=.250, 55 grains l<m 13= .308, 150 grains 3cm ,,= 
~50grains <om 17 cm 30-06. 150 gra ins -+- 3em "= 

.243. 80 grains 3 cm 11 em .338 3,m 11 ~m 

.243, 100 grains , ,m 9,m 

Verandering ke>gelbaan bij dwars~ wind van 4 - 5 ml~c (afgerond IJp cml 

windsnelheic in Buufort. dan kom je uit op circa 
windkracht 3. Da t is niet zoveel, maar het veroor
zaakt toch een verandering van de baan. wa3r je 
rekening mee mlJet hIJuden bij het schieten IJp 
grotere afstanden. Even een paar vlJlJfbCl:lden van 
enk~le patmnen. Het is n'et d~ bedoeling om die 
ui! het hoofd IC leren. maar heel glJed is te zien 
hoc de afwijkingen ten IJpzkhte van elkaar en van 
de afstand zijn. 

8ckij~en wc he t tabelletje voor de c~ntraalvuurpa
tmnen, dan valt hel lJp, dal de afwijkingen door de 
wind niet elg samenhangen met het kIJgeigewicht. 
De 'ballistische coHfieï::nt' telt mee. sommige 
ko.gels zijn bij ccn hoge SC minder windgevatlig. 
In de h~rlaadg'ds vanlYMAN (zie eerdere litera
tuuropgave) ku n je alle coëfficiënten terugvinden. 

Windkracht beauflJrt M/~ec Aanduidingen 

Vraa!l ze anders op bij een grotere firm~ op het 
internet. Wc zien. algemeen gesteld. da t de afwij
kingen op 200 meter on!le~eer 4 )( ZIJ gWlJt zijn als 
op too meter. PrIJbeer vlJor d~ eigen pa lwon uit 
verschillende boeken of folders de afwijkingen bij 
enkele windsnelheden te verzamelen. Als je h~el 
precies te werk wilt gaan. kun je de afwijkingen IJp 
bepaalde afstanden tn voor verschillende wind
sterktes (die echter altijd in meter of vat l per 
seconde worden aangegeven) in een rijtje weerge
ven. Dat is alleen voor de theorie. wan! op jacht is 
dil veel te veel gereken. Voor de meesten is het 
ook niet datnlijk om te schatten of de wind met 
een snelheid van 3, 4. 8,2 of 13.6 meter per 
seconde waait. En wat dan nog? Vee! handiger is 
het IJm in windkracht BcauflJrt te rekenen. daar is 
iedereen beter mee IJp d~ hoogte. 

0 Windstil niets beweegt, rook recht omhlJlJg 

r-;- '.' WIJk bijna recht IJmhol>g 

3.4 Vool het gevatl nét merkbaar 
-

3 5.3 bladeren en kleine takjes bewegen 

4 7.' lwakke WInd. WImpel waait \lit. takjes bewegen 

5 9.5 grotere takken bew~gen, frisse wind 

6 11,8 bIJmen rui~n clJntinu, sterke wind 

7 14,1 stammen bewegen. st~vige wind. niet meer schieten in IJpen veld! 



Een windkracht 4 of hoger, r~cht van voor of van 
achter g~~ft .... el grotere groepen [van b.y. 2 MOA 
naar 3 MOA. zittend), maar lid gemiddelde trd
punt blijft gelijk. Een éergelij~e wind maakt voor 
jachtomstandigheden nict loveeluit Met de 
meeste ccntfaalyuu rpa tronen kun je bij een dwars
wind (d us uit de richtingen 3 en 9 uur) de volgen
de schatting aanhouden, Oe windkracht (in 
Reaufort) is de waarde, die bepaalt hoeveel je 
'teg~n de wind In' maN houden. Gaan we uit van 
een windkracht Beauforl 4, dan krijgen we voor 
een strikte dwarse wind de volgende bere~ening. 

Op 100 mm:r: 1.4 mi k9rnwind ridtkn; 
Op 200 1IIt!!I: 414 cm Ilgmm ridum; 
Op 300 IIItl!r: 10.;f('lI\ t!'gcIlwîrvl rithttn. 
om op hd gtWrnItl trdpunt tI korooI. 

Oe .222, de ,223 en de 22-250 zijn iets geyoeliger 

voor .... ind dan andere patronen. Hiervoor een klei
ne e~tra correctie op 100, 200 of 300 meter aan
houden. Komt de wind uit een andere hoe k, bij 
yoorbeeld uit de richting tussen '4 uur' of '5 uur' 
(kleine wijzer), dan vermindert de afwijking ooge
veer met de helft. Een bijkomende moeil ijkheid bij 
het schieten met wind is, dat ook de jager en de 
ev~ntuclc steunen (bomen) kunnen bewegen, Om 
dan in enkele seconden ui t te rekenen, hoeveel je 
moet corrigeren, is bijna ondoenlijk. Bekijk van 
tevoren de windrkhting en schat dan, hoc je onge
veer moet schieten op de genoemde afstanden. In 
de bergen moeten wC ooI:: meI de yertieale wind 
rekening houden. Deze wind g~elt net zoycel 

afwijl::ing al~ bij horizontale wind. Hel schalun 
van de effecten van een vertic~le wind is erg 
moei lijk, vooral indien ook n09 onder een helling~
hoek geschoten moel worden {dit komt zo d.d~lijk 
in de tekst). 

Naar een origineel. Op het schotbeeld wordt de 
kogel naar rechts 'wcggezct', afhankelijk van de 
wind 4 bI. Dok zien we, dat de kogelbaan op 200 
m~ter gezakt is. Wapen: .270 SAW, snelheid 902 
miste. Dit zijn groepen, die zittend meI riem 
gemaakt zijn, met steun van de linkerhand. Tek. Jms. 

wind 4 bi • 

Tot slot 
Na dit artikelz\llIen nog e~n paar de len volgen. 
Het blijft redelijk stil wat de op- en aanmerkingen 
belreffen. Hier en daar worden m.L wetenswaar
digheden verteld. die over h~t algemeen wat min
der gebwike!ijk ~n/of ~kend zijn, Is geen bericht 
goed bericht? Laat eens wat horen op e-mail: 
janl.smit@wxs.nl of fuxnummcr 0562 44 39 59. 
De verheinerende kritiek kan opgenomen worden 
in 'Capreolus: 

••• • 
100 meter 

ballistiek 

Nadere informatie: 
'Jachtvademecum', (handboek voor het 
jachtbedrijf) 
Koninklijke Vermande b.V. 
Postbus 20 
8200 AA lelystad 
Td: 0320 - 222 944 
Fa~: 0320 - 226 334 

200 meter 

•• 
• • • 

16 centimeter 
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