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Van de voorzitter
Reewildbeheer in de toekomst
Zoals genoeg7A1.am bekend is de Vereniging "Het Reewild" tezamen mei de Koninklijke
Nederlandsejagers Vereniging, al sinds 1986 inlensiefbetrokken bij een overleg inza-

ke het reewiJdbeheer in de toekomst met de Directie NalUur, Milieu en Faunabeheer
van W:H sinds oudsher heette: het i\'linistcrie van Landbouw en Visserij. Sinds de fornntic en installatie van hel nieuwe kabinet siert dit ministerie zich mei de naam
Ministerie van L1.ndbouw. Naruurbeh eer en Visserij.
Men zou, waar immers het reewildbeheer in genoemd overleg aan de orde is, ertoe
geneigd kunnen lijn de consequenties van deze naams\'erandering van het ministerie
mei spanning en zeer zeker oplimisme legemocl1e 7.ien.
1\Is de tekenen niet bedriegen is daar echter allenninst aanleiding toe.
De omwikkeling binnen het overleg, maar voor w:n het departement, of ::lIs U wilt het
ministerie, betreft, daar voorni buiten of boven geeft in tegendeel aanleiding tot toenemend onbehagen, om niet te zeggen teleurstelling. misnoegen en zorg.
Deze ontwikkeling dwin'gt mij dan ook tot het hier kort - soms puntsgewijs - samenvatten van de voorgeschiedenis, de huidige stand van zaken voor zover dew mij :Ilthans
bekend is, en de verwachtingen voor de toekomst.
Sinds de vijftiger jaren is de jacht op het reewild ges101en, maar vindt, zoals bekend,
het afschOl pl:lats middels hel zogenaamde vergunningenstetsel annex merkenregeling.
Alleen aJ op grond hien'an is het dus volstrekt legitiem d,l\ de overheid dit stelsel in
de tachtiger jaren evalueert en - naar mij later bleek - al sinds 1982 aan een heroverweging onderwerp!.
liet ~treven van de overheid is erop gericht inzake de jacht IJ) het algemeen en ook
ten :tanzien van de bejaging van hel reewild meer ver:lntwoordelijkheid bij de jacht
houder te leggen en zelf geheel of ten dele terug Ie treden.
Dit klemt ten aanzien van het reewildbeheer in haar ogen temeer, daar de overheid
middels het van kracht zijnde vergunningenstelsel daarin een centrale en COnsistente
rol speelt.
Dit w:uen de uitgangspunten bij het begin van her o\'erleg in 1986 en zijn dat onver
kort tot op vandaag de dag.
Het aanvankelijk voornemen Vlm de overheid was dan ook de jacht op het reewild
open te ~tellen, zij hel voor bokken en voor geiten en kalveren beperkt tal bepaalde
perioden.
De Vereniging ' Het Reewild" en de K.N.).Y. hebben hicnegen met kracht van
:lfgumemen stelling genomen en en 'oor gepleit het vergunningenstelsel annex
merkenregeling in principe te handhaven, zij het waar mogelijk in een gestroomlijnde en effici~ntcr vorm
Vanuit deze uitgangspositie zou dan, aldus beide organisaties, gezocht kunnen
worden naar nieuwe regelingen, organisatievormen en procedures.
De overheid leek gevoelig voor de door ons en anderen aangedragen argumenten en
kwam lerug op h:tar a::lnvankelijk voornemen de jacht op het reewild open te slellen.
Het vergunningenste1scl zou in enigerlei vorm gehandhaafd blijven, maar dienen te
worden geprivatiseerd.
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Via diverse tu~Senstadia en verschillende I'oorstellen over en weer, geeft de overheid bij de privati~(:!ring de I'oorkeur aan de rcchtsvonn van een Stichting.
In hel beStuur I'an de Stichting zullen de beide verenigingen op basiS v:ln pariteit
I'erregenwoordigd zijn. maar de m·erheid nadrukkelijk niet.
Op basis van een beschikking en (:!en jaarlijkse m:lchtiging door de minister zou het
bestuu r V:ln de Stichting uitvoering geven :lan het vergunningensleIsel :l!Incx de
merkenregeling.
De Vereniging "I-kl Reewild" bereidt op basis I·an de boven omschreven verwachting
het concept wn de statUlcn voor de op te riclllen Stichting voor.
Een gecombinecrde w<:::rkgroep wordt gefonneercl, welke als taak zal krijgen het
ontwerpen van een reglement ;lls uitl'lodsel van de statuten van de Stichting. Hierin
zullen voorstellen worden gc..··d;I:m inzake de organisalie, de personele consequenties,
te volgen procedures etcetera.
Van meet af aan hebben de OIerlegpartners veel waarde geheeht aan de volgende
1 punten:
het opzenen van een gedegen landelijk systeem voor de jaarlijkse inventarisatie
I'an het rcewild als basis voor een verantwoord afschotplan.
het stelselmatig bevorderen vln santl!nwerkingsverbanden voor het beheer en dus
ook de reguJ:ttie/ bejaging van het rcewild, m.'1 11'. SlfCven naar grotere beheereenheden.
Het bovenomschreven model van een geprivati ..eerd lergunningstelsd :ll1nex merkenregeling was in een vergevorderd stadium van I'oorbereiding.
Inmiddels 1\ ijst a lles erop. dm de tOp van het ministerie thans ernslig overweegt terug
te komen op een eef(ler uitgezeue en gefiatleerde koers. namelijk
het gesloten houden I'an de jacht op het rcewild - handhaving van het vergunningen
stelsel - pril·atisering middels een op tc richten Stichting.
-":1,1 zou men toch weer geponeerd zijn ~·oor het openstellen van de jacht op hel rcewild.
zij het gebonden aan bepaalde voorwaarden.
A:m welke voorwaarden men e.e.:!. zou willen I·erbinden is nog onzeker en mij slechts

globaal bekend. Het is dus prcmatuur hier uitspraken o\cr te doen.
\l;'clke overwegingen hebben er toe geleid dat de leiding van het ministerie c.q. de top
v:tn het dèpartemcnt blijkbaar I'oomemens is terug te komen op een beleid, dat gericht
W:IS op het privatiseren van hetvergunningenstelsel annex merkenregeling?
Ik noem enkele ovenvegingen. voor zover ik dmlr althans enig zicht op heb:
juridische bezwaren, onder !lll..'er 1':In staatsrechtelijke aard. legen een eventuele
privatisering.
een grotere terughoudendheid ten :mnzien I'a n privatisering. gezien de minder
goede, zoal niel slechte en'aringen die men daannee in andere sectoren die onder de
I'erantwoordelijkheid van de minister vallen, heeft opgedaan.
het politiek niet aanvaardba:lr achten van het feit. dat de minister verantwoordelijk
blijft voor zakcn die anderen in de privale sector uitvoeren.
Ik ga daar hier verder aan I·oorbii.
Deze zaken behoren niet tot onze competentie en onurekken zich aan onze waarneming.
3
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\X'aar wij uiteraard wel alles mee te maken hebben is de uiteindelijke beslissing \',1!1 de
minister.
W'al intussen wel heel duidelijk is, is dat de betrouwbaarheid van de overheid als overlegpartner doof de laatste ontwikkeling onder zware druk is komen te staan

Een en ander is voor het bestuur aanleiding geweest een brief Ie zenden aan de
Directeur-Generaal voor Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg, waaronder de
Directie N.M.F. ressorteert. In deze brief hebben wij onze ernstige bezorgdheid uitgesproken over hel kennelijk voornemen terug te komen op een eerder uitgezet beleid,
terwijl wij val) ons misnoegen over de gang van zaken doen blijken.
De regiobesturen zijn ultgenodigd in de respectieve regio's op kone termijn een spe-

ciale vergadering voor de leden te beleggen waarin onderhavige kwestie als centr.lal
thema aan de orde wordt gesteld.
De lijst v,ln deshetreffende datl treft U elders in dit nummer aan.
VOOrtS z31 zo nodig een speciale Algemene Ledenvergadering worden uitgeschrel'en.
\'\'at de uiteindelijke beslissing van de minister ook moge zijn, in ieder geval verdient
het :tanbeveling een aantal nauw samenhangende activiteiten die al zijn opgestart , uit te
breiden dan wel te intensiveren. Ik noem hier slechts enkele:
het invent:niseren v<ln nict :\lIeecn rcewildpopubties. maar in toenemcnde mate ook
van de leefgebieden daarvan,
het stimuleren van de oprichting van samenwerkingsverbanden en de vorming van
grotere beheereenheden.
het verder uitbouwen \'an de huidige cursus Recwildbeheer, waarin nieuwe inzichten worden ontvouwd,
het verder ontwikkelen van nieuwe inzichten betreffende de opzet van reewildt rofeeëntentoonstellingen en in samenh:\ng daarmee van nieuwe beoordelingsnomen.
Dil aUes ongeacht de ,·clc :mdere z;lken die onze aandacht blijven vrJgen.
Het wordt dan ook de hoogste tijd, dat de vele reewildjagers die zich nog altijd niet bij
de Vereniging "Het Reewild' hebben aangesloten, daar nu eindelijk eens toe overgaan.
Door hun lidmaatschap alleen al zouden zij ons steunen en hun welbegrepen eigenbebmg wezenl ijk dienen.

Dubbclnul-kool7..'md
Een tweede zaJk die ons zorgen baart is van heel andere aard , namelijk de nieuw
gekweekte rassen koolzaad. die onder de na:tm Dubbelnul-koolzaad ook in Nederland
op de markt worden gebracht. Elders hebben deze koolzaadrassen vele slachtoffers
onder hel reewild opgeëist. Dil is voor het bestuur aanleiding geweest bijgesloten brochure tc doen vervaardigen, die in o,'erleg met de landbouworganisaties in de bedreigde gebieden zal worden verspreid. Daarnaast zijn middelen gereserveerd IJoor de eerste voorzieningen ingeval zich ook hier calamiteiten zouden voordoen.
1990
Gaarne sluit ik af met u goede en vrolijke feestdagen en een gezond en voorspoedig
1990 tOC te wensen
J\I. de Sa,·omin Lohman.
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RAC's in Noord-Brabant
Voor alles hebben we tegenwoordig
3fkortingen. Zo ook voor R.A.G.'s of wel

reewildadviescommissies. Verschillende
onder u zullen zich misschien afvmgen
wal daar nu weer onder verslaan wordt.
Het antwoord hierop is in feite heel simpel.
U hebt ongetwijfeld als jager wel eens
gehoord wat onder een wildbeheereenheid wordt verstaan.

Wel nu: een W.B.E. betreft in de regel
kleinwild en R.A.C.'s gelden nu specifiek

voor reewi ldgebieden.
[n verband mei een mogelijk ophanden
zijnde privatisering in de nabije toekomst van de bestaande reewildmerkenregeling voor hel reewildafschOl in
I\cdcrland heeft N.M.F. (Natuur, /'I l ilieu
en Faunabcheer), dat ressortee rt onder
hel Ministerie van L1ndbol1w en Visserij
en ige tijd geleden Noord-Brabant als
proefgebied verklaard, omdat wij in
deze provincie reeds verschillende
bestaande telgebieden kenden.
De gehele provincie is vervolgens inge·
deeld in R.A.C.'s en iedere ItA.C heeft
zijn eigen voomnn.
De bedoeling van hel geheel is, da! de
reewildjagers, d ie met hun jachtveld in
hetzelfde tclgcbied lees: RA .C , ressorte ren, onderling contact houden over hel
te voeren beleid c.q. afschmplan en andere zaken zoals b.v. bewakingsregelingen
op lOUW zeuen , aanrijdingen en slIoperij
e.d. aan elkaar doorgeven, reewildspiegels pbatsen, gezamenlijk inventariseren, indien nod ig bijvoeTen, likstenen
pb atsen, voera kkers aanleggen. etc.
De ja:ulijkse llfschotallnvragen worden
dan vervolgens door de coördinatoren
van de diverse ItA.C.'s besproken en
voorgelegd aan de d istrictshoofden en
diens assistenten van Fallnaaangelegenheden van de Directie Natuur,
Milieu en Fallnabeheer.

Het doel hierv:l!l is te komen (Ot een zo
goed mogelijk onderbouwd jaarlijks
afschotpJan, d;u in de praktijk dan ook
liefst voor de volle 100% wordt gerealiseeR!.
We weten allemaal ondanks aJle goede
bedoelingen, dat dit op een enkele gunstige uitzondering daar gelaten , jaar in
jaar uit slechts voor ± 65% geschiedt.
En dat er bovendien bij de bokken nogal
wat foutief afschot gepleegd wordt in de
2, 3 en 4 jarige leeftijdsklasse.
Dit laatste tracht de vereniging "Het
Reewild" in woord en geschrift en door
de diverse jaarlijkse provinciale tentoonstellingen zoveel mogelijk op educ:uieve wijze terug te dringen en te verbeteren.
De ervaringen die jagend Nederland de
laatste j:uen heeft opgedaan in de in eerste instantie m(~l veel moeite opgerichte
wildbeheereenheden blijken heel
bemoedigend
te zijn en bijzonder zinvol voor fauna en
flora , en l:tst but not least voor de sterk
verbeterende onderlinge contacten tussen de van huis uit vaak zeer indi\'idu3listisch ingestelde jagers.
Ook hier geldt weer: een goede buur is
beter dan een veffe vriend.
De tijd is absoluut voorbij, dal iedereen
op jachtgebied maar deed wat hij dacht
dat goed was en dal iedereen dacht zijn
eigen peulen te ku nnen doppen.
D:13rom is het zaak. willen we meI z'n
allen in de toekomst het jachtbedrijf nog
kunnen blijven uitoefenen, d:n jagend
Nederland niet alleen zo snel mogelijk
wordt ingedeeld in wildbeheereenheden, maar óök in R.A.C.'s of rcewildringen.
In feite onnodig de d iverse voordelen
van goede onderlinge contacten nogmaals
de re\'ue te laten passeren, zowel voor
de jager als voor ons (mooisleO wild dat
we in Nederland hebben en waarvoor
onze vereniging zich in de :Ifgelopen
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jaren zo bijzonder succesvol heeft ingezeL
Door met zijn allen daadwerkelijk in de
nabije toekomst samen te werkcn middels R.A.C.'s kunnen we op reewîld
gebied e.e.a. nog beter vervolmaken.
ZES END ER
N.B. Gaarne wil de redaktie ook wijzen
op een vrijwel identieke situatie , die
ten aanzien van het grofwildbeheer op
de Veluwe in de laatste ja ren is
gegroeid .
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Weer enig cijferwerk:
Analyse van de keuringen te Vorden 1988 (2)
[n ons mededelingenblad 'lIet Reewild"
van september 1988 (Se jrg. no. 3) ben ik,
in navolging van het dOOf J. j\'!ekers in
"Reeën 2" op blz. 48 vconelde staatje van
telkens de beste 25 geweien (volgens
het behaalde a:mt:ll punten!) van elke tentoonstelling. hiennee verder gegaan (zie
ook "Het Reewild" , 2e jrg. no. 3).
De waardering van de kwaliteit van de
betere reebokgeweien vindt volgens
internationaal gemaakte afspraken een
eindresultaat in een puntenaantal. Dit
puntemlantal wordt ve rkregen door een
sommering, met aa n ht.1 e ind een mogelijkheid tot aftrek, van bepaalde kwaliteiten van het gcwd, die al of niet, en
dan in meer of mindere m:lte, onafhankelijk van e lkaa r zijn. Deze kwaliteiten:
de lengte van de slangen, het nettogewicht, het volume, dc kleur, parels,
rozen en uiteinden takken, de vlucht,
verlakking e n regelmatigheid worden
bepaald en (volgens tevoren gemaakte
afspraken) in een puntenaantal uitgedrukt. Hie rdoor is de mogelijkheid
geboden o m tOl een totale waardering te
komen. Onvolkomenheden (volgens de
menselijke norm!) in venakk ing of
anderszins kunnen aanleiding geven tot
aftrekposten.
De waardebepaling, die door meerdere
officiële keurmeesters geschiedt, wordt
samengbrncht op een formulier, waafvan
U hiernaast een voorbeeld aa ntreft:

Eell drietal fr(wie gel/Jeien. mooie verlakking meI lange vooreiude//. /ll/me
dI/ebI; hef middelsfe gewei verloonf
duidelijke dakrOZCII.

In mei 1988 werden in \'erband met tle
nationale reewilcltenloonslel!ing te
Vorden VllJl 182 reebokken van diverse
leeftijden, doch voor hel merendeel 5
jaar en ouder (we komen hier in c<:!n volgend artikel op lemg!) die bemachtigd
waren in de j:lren 1985, 1986 en 1987,
een keuringsrapport opgemaakt.
Deze 182 gewden vormen de topkwalileit van de reebokken, in deze jaren
geschOlen. Een uilcrm:lte kleine top,
wanneer we zien dat in deze jaren resp.
3408.3517 en 3461, in totaal 10386 reebokken zijn geschoten. Deze ingezonden
top maakt dus nog geen 2% van het IOla:11
uit! Het allergrootste deel van de afgeschoten reebokken V:llt in de klasse
afschotbokken, waarbij het arschot om
diverse redenen kan p1:mls vinden. doch
wel voor een zeer groot {kei in de
nJbriek j:larlingen (ca. 50%, zoals op de
regionale tentoonstellingen blijkt!).
Behalve de 182 beoordeelde geweien
zullen er nog enkele geweest zijn van
zeer goede kw:tl ileit, die Of niet in
Vorden :t:Hlwezig waren, doordat de eigenaar om een of :tndere reden zijn bok
nie1 wilde inzenden Of dat dc bok tC jong
was en op de regionalt" tentoonst..:1ing
niet voor Vorden was aanbevolen öf dat
het gewei in het buitenland terecht

gekomen is óf opgezet was en verder
niet te beoordelen. Daarover hebben we
dan geen nadere gegevens.
De gegevens van de 182 geweien, waarvan een keuringsr.Ippon was opgemaakt.
vormden eigenlijk een uitdaging om er
eens wat dieper in te duiken en wat
nader te analyseren. Temeer, omdat er
(mij!) ook in de nationale en internalionale lilcr:ltuur wein ig of geen exacte
gegevens bekend zijn over de onderdelen van de geweien. zoals die wel op hel
keuringsformulier lot uitdrukk ing
komen.
Zoals ook laler nog Zlll blijken, is bij
deze analyse gecn rekening gehouden
meI bepaalde uitkomsten als wel of niet

Sterk gewei, mooie zesellde/; goede
verlakking.fra(lje rozelI. iefs fe /lat / lIJ
gesleId.

in aanmerking komen voor een mcdaîl!e,
enz.: er is gewoon uitgegaan van de
beschikbare gegevens van deze 182
7

') N.B. hel geringe verschil met hel aan
het eind vermelde cijfer 97.9 is een
gevolg van afrondingsve rschillen bij
enkele onderdeelpunten.

beoordeelde "lOp'-geweien.
Overigens was bij deze 182 ook een
drietal, da t als valwild werd gevonden.
Van deze drie is ook een keuringsrapport opgemaakt en aangezien het bij
deze analyse gaat om de kwaliteit van de
bokken en niet om het feit, of ze al of
niet werden geschoten en evt . al of niet
voor een medaille in aanmerking kwamen, zijn zi j gelijk met de anderen
bekeken.
Om direkt met een eindconclusie voor de
dag te komen; het antwoord op de vraag;
hoe ziet de gemiddelde van deze 182
bokken er in het keu ringsformu lier uit;
Zie tabel onder aan deze bladzijde.

Nu gaan wij vervolgens wal diepe r op de
verschillende onderdelen in :
De lengte van de stangen .
Deze wordt gemeten vanaf de benedenrand van de rozen tot aan de punt van dat
eind, dat het verst van de roos is verwijderd. dit is gewoonlijk het boven-Cof
midden) eind.
De gemiddelde lengte van de stangen
bedroeg rech ts 23.6 cm, links 23.7 cm.
Dat hierbij een grote variatie aa nwezig
was blijkt uit grafiek 1 en 2 op blz. 9.
Het merendeel van de stangen (resp. 76
en 79%) bezit een lengte van 21 tot en
met 25 cm. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt een lengte boven 27 cm
bereikt; bij ons bedroeg slechts in één
geval de lengte rechts precies 30 cm. Bij

punten
r 23.6 cm

L 123.7 cm

gem. 23.65 x 0.5

netto gewicht 349 gr. xO .l
volume
147 cm3 x 0.3
kleur
parels
rozen
uiteinden takken
vlucht 9.35 cm
x 100 = 39.5%
gem. l 23.65 cm
vertakking
regelmatigheid

aftrek vertakking }
a ftrek overigens

1l.8

11 .25

13.-

349
44.1

61.3
98.4

483
69.-

l.5
l.5
l.5

2.-

1.-

4.3.5

3.;
1.5

2.-

1.4.-

4.-

O.O.-

O.O.-

1.0.5

98.3

J85.45

1.-

0.5

97.8'
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Cn.b. de 2 beste geweien
behaalden resp.)

l.-

184.45

3.-

144 _8
O.144.8

Lengte rechts

Grafiek 1
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Grafiek 2

I
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Grafiek 3
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de betere geweien zijn ook lengtes
beneden 20 cm uitzonderingen. Toch
kwam het gewei met een linkerstanglengtc van 12.5 cm (rechts 23.5 cm) nog
tot een zeer hoog punten:tantal 007.7).

en bereikten er 6 geen 80 punten - de
laagste grens voor brons - de andere 6
kwamen net wel aWf deze grens van 80
punten).

Netto gt.·wicht.
Het gemiddelde ne[(o gewicht van de
beoordeelde geweien bedroeg 349 gram.
De variatie was zeer groot, wat blijkt uit
grafiek 3 op bladz. 9.

Volume.
Het volume van het gewei wordt bepaald
aan de hand van het gewicht van de hoeveelheid door het gewe i verplaatste
water (in cm 3).
Het rekenkundige gemiddelde van hCI
volume van de geweien bedroeg 147 cm3 .
Ook hierbij was de spreiding weer zeer
groot (Zie grafiek 4).

De spreiding in het gewichtstraject tus·
sen 280 en 500 gram is buitengewoon
groot, met een geringe top tussen 320 en
380 gram. Duidelijk komt ook het uitzonderl ijk hoge gewicht van de
Westerveldse bok 1985 (nu, uitged roogd .
613 gram) tot uiting. Ee n bok, ook ove rigens van uitzonderlijke kwaliteiten, die
voor zover bekend zeker
tot de beste 50 van de wereld behoort!
Ten aanzien van de lagere gewich tsklassen moet worden opgemerkt, dat door
het bestuur verzoelu was alleen die
geweien in te zenden meI een gewicht
\' ,111 tenminste 280 gram. Er is een Iwaa lftal met een (ieis) lager gewicht ingezon
den en verder beoordeeld. Dcze gewcien zijn, omdat ze toch tOl de groep
betere geweien behoren, bij de hele ana·
lyse betrokken (N. B. van deze 12 gewei-

\,\Ie zien, bij deze grote spreid ing, een

geringe top tussen 130 en 170 cm3 . Ook
hier springt de Weste rveldsc bok. met
een volume van 328 cm3 er weer duidelijk uit, al zijn een tweelal Fl evolandbokken met resp. 216 en 2::$0 cm3 ook
uitzonderlijk.
De \'olgende, meer \'isuele onderdele n
\'an de beoordeling leverden. ook vanwege de minder mime rmlrge in de pu ntenverdeling, minder spectaculaire uitkomsten, maar volledigheidshalve zal ik
ze kort behandelen.

Volu me

Grafiek 4
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[

KJc ur.
Bij het toekennen van de punten voor de
kleuf loopt de waardering op van zeer
licht naaf zeer donkerbruin, bijna of
geheel zwa rt. Er werd de volgende
waardering gegeven :
w;>aTderi,, ~.

cijfer
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De gemiddelde waardering waS bijna
l.ï punt,

Parels.
In globale lijnen klimt de beoordelingswaardering op van gladde of bijna niet
beparelde st;lngen tot zeer goed bepareld . In ons materiaal was de waardering:
"',.,.""'rlnW'·
Cijfer

0

(1.5 l

""nl:>l

3

32 5? 41

1.5 2
3(l

2.5

3

3.5 4

7

4
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l

Gemiddeld werd hier (bijna) IA plint
gegeven.
Rozen.

Als ideaal wordcn gezien kransrozen,
g root van omvang, breed aangezet en
hoog.
[n het Vordense materiaalw:ls de beoordeling:

,
,, •
,• .. ..,
""""
Gemiddel d werd 1.3 punt toegekend.

waarderings.

cijfer

;

2.5

3

3.; 4
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aanL"\I

Uiteinden takken.
Alleen die uiteinden worden beoordeeld,
die aanwezig resp. niet beschadigd zijn.
Bij o nze bokken was de beoordeljng:
,..aarderingscijfer

=.,.

0

0.511.5 2

332'K1SOIO

Gemiddeld werd hier 1.1 punt toegekend.

Volledigheidshalve dient nog vermeld te
worden, dat voor deze schoonheidsonderdelen: kleur, parels, rozen en uiteinden takken, serie's voorbeelden voor de
vergelijking en de beoordeling aanwezig zij n.
Vlucht.
Onder vlucht wordt verstaan de afstand
lUssen de stangen, horizonwal gemeten,
van de binnenkant van de Slangen, ongeacht of deze stangen symmetrisch of marcherend staan . Voor de puntenwaardering
wordt een relmie aangebracht tussen de
vlucht en de lengte van de stangen . Deze
puntenwaardering heb ik verder buiten
beschouwing gelaten en niet nader uitgewerkt. Van de 182 geweien werd als
gemiddelde vlucht 9.35 cm berekend.
ToeslagpuIIlen voor \'e rt.uuting en regelmatigheid we rden uitermate sch:urs
gegeven. Voor deze punten komen alleen
kapitale geweien in aanmerk ing. Bij
deze 182 geweien werd voor vertakking
in 168 gevallen géén extra punt toegekend; in 5 gevallen een half punt, in 9
gevallen één punt.
Voor regelmatigheid werden in li5
gevallen gêên pum, in 2 gevallen een
half punt en in 5 één punt toegekend.
Ook llftrekpumen zijn mogelijk, voor:
a. ontbrekende, matige of slecht ontwikkelde einden,
b. voor overige, waaronder 0 .111. vallen :
"lelijke', "onnatuurlijke" geweivormen,
onregelmatige, marcherende of enggestelde Sla ngen.
Voor einden werden afgetrokken: in 106
gevallen géén punt, in 33 gevallen een
half punt, in 30 gevallen één punt, in 8
gevallen anderhal f en in 5 gevallen twee
plinten.
Voor overige: bij 126 geweien géén punt,
voor 34 geweien een half en voor 12
geweien één punt, voor 6 geweien
anderhalf. voor 3 geweien 1wee en voor
1 gewei 1wee en een half punten.
II

lènslotte:
liet totale puntena,1.nt.1.I:
Van de 182 beoordeelde geweien berekenden wij het rekenkundige gemiddelde van 97.9 punten, meI uiteraard een
grote verscheiden heid:
aaot:J1 P"Oletl

7tl·~

· ...." ta1 ge.."Cietl IS
:l:ln131pllntetl

90-99

100-109

J9

46

49

11 0·119 llll- l 29 130-139

· aantal p ·cicn 2:S
a;[nl<>l PUm( n

80-89

14()· "'9
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UlO· Iw.!

• iIl'Ilntal P'(;.,n

In een volgende bijdrage over Vorden
1988 hopen we nog wal dieper in te gaan
op bepaalde ;lspecten, zoals de invloed
van de regio, het jH:lr van afschot, de
leeftijd, alsmede op het soonelijk
gewicht, het voltune en de fonnule van
Vo lz.
H.E.
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Het schot en daarna
Met een goed ingeschoten buks zit de
kogel. bij inachrname van de afstand, o p
d ie plams. wa;lr op hel moment van
afdrukken de na,IJd stond.
Een opschol va n enige centimeters of een
geringe strooiing van de geweerloop
spelen geen rol VHn beteke nis bij reewild. Het komt er niet op aan of de kogel
mogelijker wijze 3 cm, naar huidige
begrippen zelfs bij een matig schietend
wapen" cm, naast hel aangevisierde punt
ligt. Altijd z:ll het bij een zodanig afkomen nog een bJadschot geven.
\\~araan ligt het nu, dat er ondanks onze
uitstekende buksen en richtk ijkers nog
zoveel slechte of doel-voorbijga:mde
schoten optreden. De bela ngrijkste oorlaken zijn: "mukken", j3clukoorts en
lichtv3ardige schoten.
Bij "mukken" wordt de trekker niet met
de zich lanw..:mm krommende wijsvinger
zo z.1cht aangeraakt, dat dc bu ks niet
vertrokken wordt, maar het schot vindt
plaats door een ongecoördineerde nik.
Erg ' mu kkende" schutters knijpen zelrs
de ogen bij het schot dicht. Het "mukken"
ZOIl hoordzakeJijk door de angst voor de
terugstOot veroorz:l3 kt worden. Bij een

r1

niet te zwallr kaliber is de terugstoot
zeker minder, d:m bij het ,lfvuren \:m
een kal. 12 hagelplltroon. Niemand
"mukt" bij het hagelschieten op kleiduiven en zeker niet tijdens het schieten op
wild, ze!f~ nict als mcn de volgende d:lg
een paar blauwe plekken vaststelt.
Schiet men echter met de kogel op de
schijf of op een stuk wild. dan neigen
nerveuze schutters, in alle leeftijdsklassen te vinden. het schot beschamend te
vertrekken.
I\'aast de ·onbewuste" angst voor de
terugstoot komt het beklemmende
gevoel een goede indruk te moeten
maken en juist dan pleegt het mis te
gaan.
Diegene die neiging heeft tOl "mukken".
mocl ZOJgen voor een goede onderlaag.
Het is geen schande, w:lnneer een zich
onzeker wetende schutter een schietslOk gebruikt en probeer! z'n elleboog
te steunen. Het is echter wel een schande als bij \'ertrokken schoten de kogel
steeds weer op de achterhand \'an het
wild zit.
Met zekerheid zou ik het niet durven
zeggen, maar een licht afgestelde vcrsneller hdpt om het nlllkken tegen te
gaan.
De versneller \':m de buks die ik momenteel gebruik heeft een trekkerdruk van
om en nabij 200 gmm, wat mijns inziens
de onderste grens moet zijn.
Kaast het "mukken" komt clan nog jachtkoorts. Ik ken zeer gepassioneerde mensen. die geen last van dez<: ziekte hebben en ,mdere bij wie de hoogzit begint
te schudden, zodra ze de bewuste bok in
hun gezichtsveld zien opduiken. Veel
van deze patienten komen na enige tijd
tot fust. bij enkele wordt het beven bij
lang wachten nog eJger. Zowel bij "muk·
ken" als bij het beven is autosuggestie
hel beste medicijn. Zodra men \'an
opwinding begint te beven, moet men
zich proberen een silllatie Ie herinneren

waarin een moeilijk schot prima gelukt
is. Deze zellbeïnvloeding helpt tenminste vaak.
lichtzinnig afgegeven schoten is het
derde probleem bij slechte treffers. De
zckerste en bes\(' methode is te zorgen
voor een goede onderg rond om op te leggen. Verder moet men de afstand in de
galen houden i.V.m. buks, munitie, ki~
ker. de plaatselijke omstandigheden en
last en not least de schietkunst van de
jager. welke tussen 80 t!m 180 meter kan
liggen. Rond de 100 meter zou ik de
afstand willen noemen die verantwoord
is voor het schot op een ree. Tot zo'n
terughoudendheid wordt men gedwongen
i.V.m. het aanspreken van het reell'ild,
dat altijd \'oomf moet gaan aan ieder
schot. En dat is goed, want mei wat
geduld komt men meestal dicht genoeg
bij de betreffende geit of bok. \Vat de
maximale schotafstand voor iemand is.
kan men het beste ervaren op de schietbaan als men op de reebokschijf schiel.
Hebben we op een ree geschoten dan
moet als het ware hetlVapen fIltlomatisch
herladen worden. Ervaren jagers herladen meestal automatisch zonder cr bij na
te denken. l\'lisschicn is een tweede
schot noodzakelijk. Kan het snel afgegeyen worden, bespaart dit de schUiler een
lange nazoek en het wild \'<:rmijdbare
pijn. \\"Iordt de kop. de hersenen, nekwetyelkolom of het voorste deel van de
ruggegraat geraakt dan ligt het stuk ter
plekke. Nadat is gerepeteerd of herladen blijft men het stllk, dat plotseling in
elkaar is gezakt door de richt kijker in
de galen houden. Is hel stuk zeker dood
clan pas kan men overwegen hoe cr nog
l:cn sleep~poor voor de hond kan worden
geJeg(i. Is er nog ander wild in de nabije
omgeving. dan zal de schutter moeten
wachlen lot dit is afgesprongen c.q. weggetrokken is. liet dier moet het schot en
het voor hem of haar onverklaarbare
gedrdg van het getroffen dier niet in v<:r13

binding met mensen brengen. \'\'orden de
dieren weer ruslig en beginnen ze weer
tel:lveien. probeer dan door Ouiten of
een steeds sterker wordend geluid ze af
te laten springen.
Laat nooit uit gemakwcht of nonchalance
het geweer op de aanzitplaats achter.
omdat men er toch langs terug moet met
hel geschoten ree. Steeds komt het weer
voor dal hel ree n:1 enige minuten voor
dood te hebben gelegen· plotseling
overeind krabbelt en er vandoor gaat·
een vangschot kan dan niet afgegeven
worden, omd:lt men het wapen achter
gelaten heeft en het beschoten stuk zien
we meestal nooit terug.
Als voorbeeld wil ik u het volgende \'crhaal schilderen: Een jachtgast 7~1 t samen
met iemand van het jachtpersoneel aan op
een bekende sterke bok. De bok verscheen volgens plan, de gast beschoot de
bok . welke als door de bliksem getroff{!n in elkaar stome. Jager en j:lchtopzichter gingen naar hel sluk walloen ze
het aan de loper vaslpakten in eens weer
lot leven kW:lm. Gelukkig kon de jachtopzichter met een mes de bok afvangen.
daar de buks op de aanzitpbals achter
gebleven was. Bij onderzoek bleek de
kogel een keurig g:11 in één van de

geweistangen te hebben geponscl. De bok
had alleen een hersenschudding waardoor hij e\'en verdoofd was geweest.
Vall het sluk na het schot Ier plaatse en
slaat dan wild mei de lopers. waarbij in
plaats van dal de bewegingen minderen,
ze alleen maar levendiger worden dan is
er sprake van een krelschot. Van de hoedanigheid \'3n de verwonding hangt het
af of het stuk ter plekke blijft of weer
op de lopers komlom in eerste instantie
slingerend te lopen, maar allengs sneller
en zekerder worr!t om tcnslolte schijnbaar gezond Ie verclwijnen. In zo'n geval
spreken we van een krelsch01: hierbij
wordt alleen een doornuitsteeksel van
de wen'elkolom geraakt.
Er is mij een verhaal bekend dat een hen
door middel van een krclschol niet binnen kwam en ±90 minuIen laler met een
bladschOl gestrekt werd. lIet desbet reffende stuk liep schijnbaar gezond Ie
laveien in een hCrlcnroedel. Bij de poelier bleek de hele rug waardeloos Ie zijn
daar splinters van de kogel zich een weg
langs de wCf\'cJkolom naar achteren hadden gezocht. Bij schottekens die op een
krcJschol duiden moet men uilerst waak7"I<Ull zijn: houdt mei de buks in de aanslag het stuk in de kijker om zonodig
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een vangschot te plaatsen. Duurt het
slaan met de lopers langer dan 3 minuten,
zonder dat het ree in de benen kan
komen, dan kan men de hoogzit verlaten
(vanzelfsprekend met een ontladen buks)
om een vangschot van dichtbij te plaatsen. \X/ees er hierbij op verdacht dat als
men van zeer nabij door de kijker schiet,
hel schot dan veel lager zit (liefst kijker
er af). Is de afstand voor het plaatsen van
een vangschol niet te ver en is er tijd
genoeg dan kan men het beste aangestreken langs een boom het schot op de hals
plaatsen. Is dit niet mogelijk omdat het
ree zich heftig beweegt, wat men bij een
ruggegraalverwonding vaak ziet, dan
moel men op het blad schieten. Komt het
stuk na aanvankel ijk in elkaar gezakt
zijn van voren hoog en probeert moeizaam, met de \'oorlopers zich voort te
bewegen, waarbij de achterhand verlamt
meegesleept wordt, dan zit het schot op
het bekken of zijn de beide achterlopers
kapot geschoten.
Ook bij een schal op de voorloper zakt
het stuk vaak voor korte tijd in elkaar.
Het kOlllt echler vrij snel weer op de
lopers om in eerste instantie wat versuft
door te lopen om echter spoedig weer te
herstellen en op drie lopers zich snel te
verplaatsen naar de dichtsbijzijnde dekking Een moeilijke nazoek is er dan in
het verschiet. Een bladschot is iedere
treffer waarbij de kogel in de kamer
komt en longen of hart raakt.
Alllanke!ijk van de omstandigheden zak!
het stuk in elkaar of stormt weg om voor
steeds dichter bij de grond Ie komen.
Deze afstand kan we! 100 meIer bedmgen. De oorzaak voor het verschil in
schOlleken is te zoeken in: a: het aantal
joule's van de kogel of b. of het stuk zich
tijdens het incasseren van de kogel in inof uitgeademde toestand bevindt en of
het han vol met bloed is of net leeg was.
Het is goed mogelijk dat een kalf van 9
kilo verder doorloopt dan een bok met

het dubbele gewicht. Raakt de kogel
geen rib bij hel kalf dan glijdt het als het
ware zonder veel weerstand te ondervinden door het lichaam van het relatief
kleine sluk; om zo een groot gedeelte
van de energie nutteloos te laten verdwijnen in hel achterland.
G.\V.B.

Mededelingen van de
regio's
Regio limburg

De volgende activiteiten staan op het
progr<nnma:
a. Ledenvergadering Regio, 16 februari

1990.
b. ReewiJdtentoonstelling, 30 maart

1990.
c. [nschietoefening, 21 april 1990.
Regio Overijssel cn Flevoland
Op 9, 10 en II maan 1990
Reewildlentoonstelling Overijslicl in
Café-Restaur.lnt "De Ha\'erkamp",
Stationsstra:tt 28, Markelo.
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Voorlichting privatisering reewildmerkenregeling
Voor het geven van nadere voorlichting
betreffende de gang van zaken rond de
privatisering van de reewildmerkenre·
geling zijn in de regio's de navolgende

vergaderingen belegd:
I. Regio West~ en Midden Brabant
Donderdag 4 j:lnuari 1990, aanvang 20
uur in Hotel Bellevue, Chaam.
2. Regio Overijssel en Flevoland
\Vbensdag JO januari 1990. aanvang 20

uur in Café-Rcst3U r.l!lt "De Haverkamp",
St:uionsstraat 28, Markelo.
Op deze :Ivond zal ook de heer J. J. Meisner een inleiding verzorgen over
"Vonning \'all grotere fcewildeenheden".

3. Regio Zeeland
Maandag 15 januari 1990, aanvang 20 uur
in "Hel Huis van Nassau·, Lange

Nobelstraat 2, Zierikzee.
4. Regio Gelderse Achterhoek
Maandag 15 januari 1990, aanvang 20 uur
in Hotel-Café-Rest:lUrant "Exelse
Molen", Exel.
5. Regio Veluwe
Dinsdag 16 januari 1990, aanvang 20 uur
in Nationaal Jachtschietcentrum
"l3erkenhorst", Elspeet.
6. Regio Utrecht. Gooi en
Vechtplassengcbicd
Dinsdag 23 januari 1990, aanvang 20 uur
in Motel "De \'\'i tte Bergen". Rijksweg
A2 , Laren.
7. Hegio Noord-Nedcrbnd
Donderdag 25 januari 1990,
aanvang 20 uur in "De I3Örken".
(\Xfandcfs) Ic Lhee (Or.).

net 'Bestuur en ie 'R.gáactiecommissie wensen '11
Prettige ~rstáagen en een %orspoeáig 1990
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Adressen districtshoofdelI etl assistentelI
Fauna-aallgelegenheden van de Directie Natuut;
Milieu en Fautlabeheer
Pro vincie Groningen

Provincie 1'Ic.:v oland

DblriCllihoofd:
C. L /11 . \"tL R"kl

Di..~triClshoofd,

Di~trict,.hoofd:

J.

J.

Assj,;{el1l:

l. TCIyddtEnjotdsckalllP 6

Provincie Zuid ·Ho Uand

Ebmg

VerhuIst

A Dekker

AsSist...'JlI:
J. \X'oUdslr:l

Macrlant 16

MlI7.cn~tr:I:1I

AsSI"IL'fll:

Tel.: O;Q-Z.Wlll'232}28

" oSlhus IOll
8200 BA Lelystad
Td.: 03200-22666

30
30 119
2500 GC Den J la,lg
TeL: 070-62'1611

Provincie ft'icsl1.nd

Provincie Ge ld e rla nd

Provincie Zeeland

Posthus 30027

9;00 R:-'l Groningen

pl\'_

[)i.~l rictsh()()fcJ:

I I. J.I...,crink
A:<.sbtc11l:

A.). Smi!
T<.·...<;Clsch:tdé"lr.l~( 7
I>osthll~ 2003
l'I901),\ l<.:cuw,u<l!.:n

Tel.: 051:1-1);51')5
Provin cie Dre nthe
1)i.~1 rin <hoofcl'I. A. Roeren S!L"Cnhruggcn

Poslbu~

[)blrk1~hoofd:

Dblrictshoofd:

H. A. l\;trdocl

P. C. Remijnsc

A~j~(CnL

t\:...~btenl·

MI,. W

,'~n

!k'bl)<.'f

11. s. Z,mdstr:L

\)b!lin~h()()fd:

\X"csl~ingcl

T. A \1. Dikker

1 iól D\ I Goes
TcI.: 01100-37911 37251

A>:.isll:'n!:

T !Î. P \toolcn~ar
Ito:-<.:nd'lalo;cstraat 61
Prn.tou_ 90"79
6IiOO ED ArnlK-m
Tel.: ()RS-S-9111

Pro vInc ie Noord-lIrnbant
Di~triC\~!I,>Ofd:

G. A.). M. Sdu-:un
ni~tri(1~hoofd·

I\.,,-,i~(cnt :

R. SChuit.... nakcr
\I:1ndcnl:Ul 3
1'0..-.lhu,,111

9..00AC A __ n
TeL 0"i9;!Q·r:\2!
PTo \'Încic (R-crijssd
Di_uidShoofd

L C. \\""iilaa'"
Provinci~

A. M ,\I , .. n Mierlo

prof. Cobbenhagcnlaall 225
I'o"tbus llSO
';O(}l 1lI) Tilhul"R

3S81 11K \:trechl
Tel.: 030-SZ0031

Tcl

Provincie Noord_ Ho lland
Di,'IIict.~hoord·

R Hoc\<,:

A \\'. Kamming:l

DL'lrit1.'huofd

t\.<,;;i~lem:

On:riis~d-Zuid:

1'.I'ilk..s

W. '\ab

[)i.<!riCl.~hoofd

A.",.,nourlx-r<.lijk 2

A!>.~is(enl

Ul r<.."C11I
DhtriC1hoofd:
G. Kr<::lon
_\I\J".,umt:!~n 2

O\·cri~,-.c!-I'OOfd:

l'o.,dm" IOOS I
8000GB Zwolle
Tel.: 03&210'533

'iS

J

013-67~P55

Provincie lJlllb u rg
Disnict.<hoofd:
,"""isl<'llI:
l.. J. J. llqkcrs
l.indmllMLr;I:n 2 A
l'n:-thus 103
60·10 AC Rocmlond
TcI.: ().17SQ-3of2S1

Ei~in!l

Assi~lcnt:

A. Dekker
lîlln:lc(l~b;m

2

l'rn.thlls 300')
2001 DA I r..afkom
TeL 02.}-IH(,I(,Q
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