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Mevrouw Janneke Snijder-Hazelhoff 
neemt eerste exemplaar jubileumboek 111 ontvangst 
H~t jubil~umbol!k ' D~lt3plan voor R~t~n' is ~tn mooi buit. Als u het nog nil"Î heeft. dan mist u itts. 
Wacht niet. Bestel het nu. www.rc:cwild.nl. Het is ccn prachtig kijk- en leesboek geworden, mooi 
VCf"l'orgd en leuk om tc leIen. Het ~ wordt natuurlijk uitgebreid besproken, zelfs ervaren r~ën 
beheerders lieten al weten dat zc veel uil het boek leren. De terugblik op 60 jaar Vereniging Het 
Reewild leert ons hoe het allemaal begonnen is en dat de doelstelling van tocn nu nog steeds 
het fundament onder onle vereniging is. Visie is nodig voor de toekomst. Hd staat nu allemaal 
opgeschreven in het bod. Een boc:knd verhaal, ccn belangrijk verhaal met vele maatschap~lijtc 
clemenun. 

Het eerste exemplaar h~b ik tijdens d~ ALV op 14 m~i t~ Vord~n 

uitgereikt aan mevrouw J. Snijd~r- Haz~lhoff, lid van d~ Tweede 
Kamer voor de fracti~ van de WD. M~t d~ uitreiking he~ft de 
ver~nigin9 de aanzet g~geven voor d~ r~alisati~ van onz~ visie 
op h~t b~h~er van re~ën În de toekomst. 

De tijd van denken h~bben we gehad. Nu aan het w~rk. Als 
ecrst~ d~ I~den van de vereniging inform~r~n en mete~n d~ 
vcrenigin9~n waar we nauw me~ sam~nwerk~n binnen o.a. h~t 
voorzitt~rsoverl ~g Landelijk Ov~rleg Fauna 8ehe~r (LOF8). Dat 
zij n d~ KNN, NOJG, V~reniging Het Edelhert en d~ Vereniging 
Wildlxhe~r Veluw~. Maar ook all~ andere bclangh~bbend~ 

partijen in hl':t Vf:ld, zoals h~t Ministerie. Provincies. gemeenten, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonum~nt~n, de Landschappen, Den:nsic, 
LTD, etc .. zullen we doordringen om het noodzakelijke b~h~er 
van rel':~n op basis van de VHR-visie uit tI': vlH'ren. 

De Vereniging H~t Reewild heeft dit jaar nodig om h~t D~It3plan Vf:rder uit te w~rkl':n. In dezelfde 
p~riod~ wordt de marsrout~ bepaald om tot h~t do~1 te kom~n. Ve~1 werk aan de winkel dus. Oe tijd 
en energie hl':bbcn wc cr graag voor over, immers wij doen het allemaal in hl':t bl':lang van het 
re~wild. Daar gaat h~t om, voor dat belang is 60 jaar gell':den onze Vf:rl':niging opgericht. 

Wij kunnl':n hl':t nj~t all~en. Ook u als reei'nb~h~erder zal uw 'steen' moeten bijdragen. 
Daarme~ bl':nt u overig~ns al bezig, namelijk met het r~aliseren van l00tV0 van h~t tlH'g~w~zen 

afschot. Een taak dil': u is opgedragen, ctn die u graag wilt vervullen. Ik wens u daarbij veel succes. 

Wij houden u op de hoogte. 

Marien Greep 
Voorzitter Vereniging Het ReewiJd 
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Vierin!! 60-jarl!! bestaan Vereni!!ln!! Het ReewIld 
afdeIIn!! Overijssel-Flevoland 
Op 12 en 13 februari 2011 heeft de 
afdeling Overijssel-Flevoland bij Caf~
Restaurant De Haverkamp te Markelo, 
haar jaarlijkse beheertentoonsteUing 
op een bijzondere manier gevierd van
wege het 6O-jarig bestaan van de 
Vereniging. 

Op de tentoonstell ing waren diverse 
standhouders aanwezig. De genodigden 

en leden werden dit weeterld getrakteerd 
op een speciaal voor dit dotlontworpen 
gebakje opge5ierd met het logo van de 
Vereniging HC't Reewild. Als extra attractie 
naar aanleiding van het 60 jang jubileum 
was er ten wedstrijd laserschieten gwr
gani5C'C'n:I. Oe deelname was groot en uit 
tien schutter> met het hoogste resultaat 
werden door een no~ris drie prijswin
naars getrokken, 

Ot eerste prijs werd gewonnen door de 
htet B. Wijman, HIJ won een buks ter 
waarde van € 1100. Oe tweede prijS was 
VOOI de heer F, Maatman, hij won ten 
kledingc:heque ter waarde van € 500,- dC' 
derde prijs. een verrekijker ter waan:le van 
€ 500,- werd gewonnC'fl tIoor de heer 
J, Hijink. 

Op de foto ziet u de prijswinnaar> nadat 
zij de prijzen uitgereikt kregen door de 
heer H, lCemperman voorzi tt er van de af 
deling. Het bestuur van de afdelIng kijkt 
met genoegC'n terug op een zeer geslaagd 
weekend, 
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vond de JurllJkR AlV 
plaats. tradi~tTol,lw w __ bij Hotel 
Rakker tc Vorden. 60 Ju, geleden i5; 

in Hotel hk1ler de W:rt.nlglng opge
richt. dil' liggen dus onzt roots. De 
sfeer. de .. "kledIng •• 11es stond in het 
'k:ken Vin het jubileum. 

De AlV; het umdclijk Bestuur legde met 
cen bestuurs- en finanCieel verslag ver
antwoording af ovtr hct verenigingsjaar 
2010. BelilOgrijkt punttn daarin: dc C\l1'SIIS 

rteènbchecr wn OOk dit verenigingsjaar 
weer dt btlangrijkste leden trekker. Van 
dc "IWwt Itdcn via dc cursus conti
nu«ft maar etn klein peKtnt. liet 
lidINatschap. cr komen spontaan Icdtn 
bij en helaas ontvalltn ons leden_ Ptr 
saldo blijft liet lt(kntJl schommelen 1000 
dc ebic duiund. Op regionaal en landelijk 
niV'!'au is rf in 2010 intensief overltg ge
weest met zustcror(Janisatics als I(NN en 
Vcrcniqinq WildbtIleer Veluwe en dc 
F8E's, WBE', en dc terreinbellerende 
organisatin,. Op financieel gebied staat 
de ~nlging tr gO«! 'lOOf, mtdc door dt 

Ooor ~ns Hotk 

sponSOfing van PON in dt afgdopen acht 
prtn. Het wrlies van sponsor PON auto
motivc don natuurlijk pijn.. Om dit Vl:rlits 
tt CO!nPf'llstren is ~ aanzet gtgCYI:n dc 
w~ngsactivitttt«l te: intensiwrcn. Het 
jubi~um, lO ~e: ~t bestuur, zal wordm 
aangcgltpen om dc W1tnlglng «I haar 
viSit op het rt«nbdlttT r»g bttr:r op de 
bart te ~ettcn. 

Htt mlddagg«lttltc stond volledig in het 
teken van de jubiltumviering. Em viering 
mct introductits. voordf1u:htcn over viste 
en toekomst, owr de rtt~n nu en de 
ree~n straks. Voorzitter Marien Greep 
reikte het eerste exemplaar van het 
jubileumtJoek uit aan Janneke Snijder
Hazclhoff, lid van de Twetde KamerlId 
0100' de WD, Uitgebfetd is stilgestaan 
bij ~t vtrled«l van de w~niging. Bij 
de oprichtirtg irt 1951 warert Cf 'sl«hts' 
vijf dUlztnd rcdn in Nederland, nu ZIjn 
het cr maar liefst hOftderdduilcnd. En 
dat getft in ons dichtbevolkte land nogal 
wat problemen. I'ToOlcmen die aangc'lm 
dat bthttr absoluut noodzakelijlt is. 
Professor Jan Vin Haaften sprak over het 
rec, hij btnadrukte nog maar eens dat wij 
er VOOf het rct zijn en het ree is er niet 
voor ons. Roland Ptlner SoChetste de J3~n 
van oprichting tot nu, 60 jaar kleurrijk 

start van 
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tlehee •. En adviseur Rob Borst gaf de ~clc 
gasten de visie van de VHR voor de toe
komst. Hoc willen wc de reefn bchtrcn, 
hoc moeten we de reeën beheren. 
Ot Algemene Ledenvergadering is achter 
de rug, de visie is neergezet en het doel 

hebben wc voor ogen. Nu het Wl':rk inl~
tcn om de doelen tc rC3liscrcn. Dat wordt 
nog ccn hele klus. Maar met de inzet 
van de rcei!:nbchecrdcr met de leden van 
de vereniging. gaat dat absoluut lukken. 

-

PON AutomotiV!: wij danken u voor ~ 
jarenlange steun aan CaprtOlu!o en dus 
aan !k Vtrmiging Het Rttwi1d 

het nieuwe reeën beheer in Nederland 





Door Don31<1 B"'Jlendotp 
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Door Com~ljs d~.bge:r 

De jaaMrgadering 2011 in Hotel Bakker te Vorden mag je gerust de grote 

viering noemen van het 60 jarig jubileum van de vereniging. Een memora

bele dag. zeker. leuk voor de deelnemen. Maar sta je uitsluitend stil bij het 

verleden en je drinkt daar een borrel op. dan, zeker weten, doe je de reeën 

in Nederland ernstig te kort. Niet alleen de reetn, maar ook de jage~ 

beheerders, de grondeigenaren en alle organisaties die iets willen en moe

ten met reetn. Geschiedenis is leuk, maar de toekomst is nog leuker. En wil 

je een borrel drinken op het welzijn van de vereniging, doe dat dan op de 

dat op het welzijn van de reetn in de komende de

Ze hebben het verdiend en ze hebben het nodig . 

Nog even en Nederland zit vol 
met reetn 
Rob Borst, adviseur van de vereniging en 
redactielid, schrijft in het jubileum boek 
'Reetn en de Toekomst in Nrrlerland' dat 
wij er maar rekening mee moeten houden 
dat 4OO.00Cl redn ma~~elijk in Nctlerland 
kunnen leven. Hij sc:hets een scenario da t 
refel is. Het kan zomaar. Nederland heeft 
er nu al 100.000. De verspreiding is zowat 
door heel Nederland. Die overgebleven 
stukjes in Noord-Holland, Zeeuwse eilan
den en Zuid-Hollands poldergebied 
mogen zich verheugen op hun komst. 
Echt, ze komen er aan. En ze komen ook 
steeds dichter bij onze samenleving. Wat 
automatisch inhoudt dat we steeds meer 
rekening met die dieren moeten gaan 
houden. Samenleven doe je met je buren, 
de autodcaier cn de schooljuf, de au
tochtoon en de allochtoon. Maar ook met 
je huisdieren. de vart.~ns en de koeien, de 
vogels uit het park en de grote wilde die
ren. De laatste zitten niet exc!u5Îd meer 
in het grote bos. Net, de rtetn vrctcn de 
rozen uit Je tuin, rceln moeten 0010; elen. 
Ze ~en straks het ;enge opschot dood 
in hel rc<:rtaticgcdcelte van de Vinexwijk. 
Samenleven met reeln gaat niet makke
lijk worden. Kijk naar bijgaande kaarten 
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over de verspreiding van ~eln. Nog twin
tig jaar vtrder en het laatste stukje wit, 
rceloos, bestaat niet meer. Ze staan naast 
je, het zijn letterlijk j e buren. 

Door ccn veel tc hoge dichtheid van dam
herten in de duinen staan deze dieren de 
bloemen bij de Shcll pomp op tc vreten, 
ze spelen in de straten naast het duin, de 
violen worden met Pasen als lekkernij 
gezien. het Casino zal fl"C'quclltcr de bll)(
men van dc bakke!! vernieuwen en tot 
onze spijt neemt het dierenleed op strut 
schrikbartnd toe. Het damhert staat daar 
naast de mensen. Dat is leuk, maar ook al 
tc vaak helemaal niet leuk. En waarom is 
het nkt leuk omdat da l ~e51 aan jouw 
spullen komt, jouw overlast bezorgt 

Met ccn ree lal het niet anders zijn. Dat 
dier wtt\ zich nog bc't~ aan tc passc:n 
aan cic !klmcnleving m('1 mensen. Het rcc 

komt naast je leven. 
H~' r~~ staat in j~ 
achtertuin. Hij eet je 
ro~n. Oe bok veegt 
je nieuwe beukhaag 
dood. En ze lopen 
zomaar onder je 
auto. En dan is 

'leiden in last'. Krijgen we la~t van reeën 
dan worden het vervelende dieren. 
Hebben we geen last dan blijven het de 
mooiste en liefste dien:n met een aai
baarheidsfactor van zder een 9. 

Heel veel reeën meer in Nederland is 
goed mogelijk, maar da t je serieus over 
het beheer van dierem na zult willen gaan 
denken, staat al een paal boven water. 
Neem nu eens dit voortlCeid. In 2011, het 
jubileum jaar, scwrt de samenleving 
10.000 aan rijdingen met ~ën. Hoeveel 
zullen dat er wel niet zijn als de stand 
doorgroe it naar de aantallen die Borst 
ons voorhoodt? Het is niet alleen Borst 
die dit verzint. Collega onderzoeh:rs en 
reewildkennro uit Nederland, Engeland 
en Duitsland !id1etsen gelijke scenario's. 
Overal neemt t1tt aantal ~i!n toe, on
danks de aantallen afschot in die lanlkn. 
BWtnk dat in Duitsland al meer dan een 
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miljoen recfn geschGtcn wordc:n. Meer 
dan een miljoen en daar komt dan nog 
het aantal bij dat door toedocn van de 
auto de dood vindt. 

Schad~ door aanrijdin9tn, 
probleem of niet? 
Borst bcdjfcrt het schadebedrag van ver
kccrwngc lukkcn ml:'t fee!'n op € 2.000,
per aanrijding. S'lj 10.000 aanrijdingen 
vertegenwoordigt dat het forse bedrag 
van 20 mlljocn. Het bedrag za l evenredig 
groeien met de toename van de aantallen 
recto in Nederland als wc niet tot gericht 
ingrijpen overgaan. Beheer! Wie betaalt 
di t b~rag? Deels de consument zt'l f 
en de verzekeringsmaatschappijen. Een 
jachthouder, de wegbeheerder en terrei
neigenaar worden niet verantwoordelijk 
gehouden. Het rce i5 v;!n icdCfccn (Rcs 
Nulius). Wat van ons allemaal is moet 
de Staat maar voor opdraaien. Maar die 
vcrgodt d~ 'lChad~ ni~ l Of ~rzek~rin~
maat'IChappijfn Zifn in htt aantal aanrIJ
dingen nog geen probleem. H~t bedrag 
wat daarmee gemoeid is, is kennelijk ni~t 
important gen0(9 om daar aandacht aan 
te schenken. 0010; geven d~ ~rzek~rings
maatschappÎ}en ni~t aan de schadf Ie 
9'lan vMlalm. Of dat bij 30.000 aanrijdin
gen oot nog zo is. moeten we afwachten. 
Nu is htt nog gem probleem, vanuit de 
scllade gemlerleffil. Als er geen scllade 
is, waarom zal je je darl druk maken. 
Zakelijk g~ljen is een aa,uijding ~t een 
rff niet bdangrijk. Gevoelsmatig is een 
and~re uak. Wif maakt zich daar druk 
om? Voor het ree is dat de VHR Cri al~ 
beheerders,ljaqers. die met maatwerk be-

heer schade 181 voor1comen. Oe ge trau
matiseerde bestuurder lal de verwerking 
In de priv~ sfeer moeten oplossen. 

10.000 aanrijdingen is verschrikkelijk 
~el. veel te veel. De VHR heeft het doel 
dat V<lOr het jaar 2020 aanzienlijk terug 
te dringen. Voor de VHR is 10.000 aanrij
dingen wel een probleem. 
De vereniging hamert haar hele bestaan 
al op etn zorgvuldig beheer van rce~n. Bij 
de oprichting in 1951 werd het doe l neer
gezet: "De instandhouding en verbtten'ng 
van de kwaliteit V<ln het recwild in 
Nederland, te s tr~n naar hel vcwijgen 
en /.Iehouden van een matige moor ver
antwoorde rcewildstond, en bovendien 
middelen aan Ie wenden om de stand zo 
gezond mogel'ï* te houden en op een 
kwalitatief hoog peil te brengen, opdat 
ook VOOf het fl{)gesJocht een der schOOflste 
vertegenwoordigers van de Nederlandse 
fauna behouden blijft~ In 2011 zouden we 
het dOfI zo nooit omschrijven. Niet meer 
van deze tijd. Maar lees goed. Toen ging 
hft de Heren (zie artikel uit Capreolus nr. 
6O) om het welz ijn van cic dieren, om de 
soort en hun aanwezigheid in Orlle maat
'ICIlappij. Zij projlagectden middelen aan 
te w~ndfn om hft doel na te strMn. 
Nou, dat vil'ldm wt nu nog steeds. In die 
zin is ef dus nitts vtrandCl'd. 

Reetnpopulaties nemen nog 
steeds toe 
Middelen aanw~nden is bcheCl' gcwor
den. 5000 dieren zijn 100.000 geworden. 
D~ ~king is ~n 9.8 miljoen gestegen 
naar 16.8 mi ljOfn. Er ligt meer asfi,lt 

Het aantal huizen is vast verdubbeld. 
Il'Idustfie is gegroeid. Wc htbbtn metr 
land. Meer recreatie en mobiele bewe
ging. Wc zijn df he le dllg bezig ons van 
de ent plek in Nedcrlanod naar de andere 
plek Ie bewegen. We leven in een 24-uurs 



economie. We leven met iedereen en 
allcs. Dus ook met reeen. 
lets anders dan in 1951, dat moct u met 
mij eens zijn. Dat je daarom het ~hecr 
anders wilt inrichten, lijkt mij duidelijk. 
Rob Borst gaat ietsje verder en daar heeft 

hij gelijk in. Hij stel t dat we een probleem 
hebben. Een probleem met de veiligheid 
van mensen en het wel~ijn van de ree!!n. 
Dm het tij te keren en een aanzet te 
geven tot de oplossing van het probl~m 
is inzicht nodig, kennis van laken. Een 
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behoorlijk aan jaren (1937) vóór de wa
temoodramp van 1953 w~rschuwde ~n 
man die liet wcten koo, dat de dijken in 
Z~land groot natuurgeweld niet zouden 
doorstaan. Hij bedacht un ~nano hoc 
trg liet zoo kunnen zijn en hoc je je daar 
tegen zou kunnen waPf!nen. Gtlijk huft 
hij gehad. Oe oplossing wa~n wc locn 
vergeten, die bedachten we pas nadat de 
ramp had plaatsgevonden. Borst en con
sorten, GeITi! jan Spek, Bas Worm en Rik 
Schoon 5Che~n zoals urder guegd het 
probleem ~nario. Zij omschrijven het 
probleem, de oorzaak daarvan en geven 
de oplossing en de richtlijnen om die op
lossing na te st~n. Zij noemen het, het 
Deltaplan voor red'n. 
Zoals iedereen weet is het Water 
[kltaplan in Zeeland een langloPf!nd pro
ject geweest, het startte met de invoering 
van de deltawet in 1957 en is nog niet 
zolang geleden afgerond met de waterke
ring in Harlingen. Borst stelt niet voor cr 
zolang over te doen. Als je doordrongen 
bent van de noodzaak dan wil je het 
meteen tot uitvoer brengen. Wat behelst 
dat Deltaplan? 

Het probleem 
Ree~n kunnen makkelijk per 100 Ha een 
dichtheid bereiken van 25 stuks. 
Nederland heeft 2.5 miljocn Ha cultuur
landschap, dus doorgerekend betekent dit 
een totaal aantal ree!!n van 450.000. 
Ongelooflijk veel. Zo ongeveer achter elke 
bOGm een rec. Bij het huidige aantal 
ree~n, 100.000, scoren wc al 10.000 ver
keersongelukken. Schade aan de auto, de 
dood voor het dicr en trauma voor de 
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mens. Met de toename van r«en wordt 
dat alleen maar erger. Dit is geen verzin
sel. Dil is realiteit. Wc vragen cr niet om. 
Het gebeurt gewoon. Dit is hel uiterlijke 
probleem. Het probleem dat wc merken 
en waar wc iets aan willen doen. Dit staat 
buiten het welzijn van de dieren, hun 
leefwijze, natuurlijk gedrag, mogelijkheid 
tot het nuttigen van goed voedsel. Een 
grote toename van de aantallen hedt 
sterk invloed op Qelondhcid, vtlortplan
tjog en welzijn. Zoveel dieren op ccn 
piepklein stukje aarde, gaat wringen. Dat 
is duidelijk. 

Wij zijn er voor de reeën, 
de reeën zijn Cf niet voor ons 
Reeën kunnen prima voor zichzelf zorgen, 
mits hun [ccfgebied dat toelaat. Ze heb
ben ruimte nodig, dekking en goed voed
~I. Wat dotn wij? Wij pakken steeds 
metr lcdgebied V<lfl de !"Ceel! af, VOO!" 

onzl': huizen I':n bel:Irijvigheid. Echt daarbij 
nadenken doen we niet. En dat zou nu 
net wel mOl':ten. Het ~ kijkt er naaf en 
past zidl aan. Hij gaat op stetd5 klei~ 
stukjes kvl!n en zoekt dekking in onvef
wadlle plaa~ en zoekt zijn YOI':dsel 
daar waar dat nog i~ Waar is dat? Heel 
didlt bij Ik mensen. En daar komen dan 
metttn Ik ronflictl':TL Wat wil dl': vt",ni
ging hiermee? Zo doorgaan is geen optil':. 
Dat is net als vroeger wadlten tot de 
ramp over je: heen komt. 
Duurzaam samenlt:Yen is wal wc willen. 
Met ande", mensen maar ook met ~ën. 
In hetzelfde leefgebied, dicht bij elkaar 
zonder dat wc last van elkaar hebben. 
Het gaat dus om leefgebieden. Is een gl':
bied geschikt koester het. Niet met je 
handen aankomen, niks vcranderen, laten 
zo. Het is goed \loor het fC'e en goed voor 
de mens. lijn leefgebieden ongeschikt of 
ongewenst. \ltC1 vcneer, \leel aanrijdin
gen, dichte dekking van mensen, neem 
dan je maatregelen. Want duurzaam 53-

menll':Vl':n in een ongcschil:t lecfgebied 
\loor bt!ide partijCl1 gaat niet werken. 
Re«:n op een \lliegveld bijvoorbt!eld, zijn 
ongewenst. 

Waar teY~n reeën graag? 
In ons gemaakte landschap. In ons cul
tuurland~hap, in al haar variatie. Dat is 
dus overall Want wij hebben met onze 
handen overal aan gezeten, alles hebbt!n 
wc gemaakt, ze lfs de zogenaamde oer
bossen en natuurlijke ecosystemen. 

BolSt is een gloot \IOOf5tander dat ge
maaUe Nederlands cultuurlandschap te 
behoudl':n. Hrotel wat vcrJortn is gegaan 
I':n stimull':l':r mI':l aanplant dl': biodiversi
teit Het ree is de beste indicator voor de 
biodiversiteit Waar ~en zijn, gaat het 
gOl':d met Ik biodiversiteit Waar ze ver
dwijnen is iets aan de hand. Zie dat te 
voorkomen door beheer. WInken aan je 
biodiversitC1t is werken aan het welzijn 
van !!'ttn. 
De VHR wil net als de Vereniging Neder
lands Cultuulandsc:hap de biodivelSiteit 
in Nederland verhogen, want daar gaat 
het om. Het gaat daarbij niet om klein
~halige lokale gebiedjes. Maar om aan
eengesloten gebieden, van nat tot droog, 
van zand tot klei, gras en heide, stad en 
land. rivieren en sloten. 

Hoe zie je nu of het goed gaat? 
Door Ic kijkcn cn te regist!!'ren. Zie wat 
er gebt!urt, wat de effecten zijn van tcn 
tocname van ree~n . Wordt de conculTtn
til':druk op dc rceën (door anderc grote 
hocfdiefC'n en menselijk medegebruik van 
de Icefomgeving) zo groot dat de popula
tic ~ên stabiliseert of afnecmt, dan be
tekent dit dat dc divclSitcÎt van hct 
gebied ook afneemt. Htt maakt zich dan 

Oflgesc:hikt voor rcttn. Kijk naar htl ree 
tn zit hoc het met jt biodiversiteit ge
steld i~ We gun duS kijken naar heel 
Nederland. We gaan dus kijkcn naar de 
leefgebicdcn. Inventariscrtn hoc het met 
de leefgebitden van ~n gesteld is. Wc 
gaan aan de slag. Jaren er over doen 
heeft geen nut. Mct hulp van alle retf:n
behecdtrs,ljagcrs cn ctn goed ~Istratjc
systeem, tn dat IS tr, gaat dal lu"tn 
binnen afzienbart tijd. 

Dc dynamitk van OflS cultuurlill1dschp 
door continue vtranderingen, door N 

maar stceds mtt onzc handtn aan It zil
ten, is enorm. Zoals bt!kend fC'ageren 
retfn onmiddcllijk op ctn vcrandcring 
\lan hun letfgebied. In negatieve en voor
al ook in positil':Vc zin. Onze ingeluide dy
namiek heeft de aantallen in de 
afgeloptn decennia doen toenemen en 
dat doet ze nu nog sleeds en zal dal ook 
blijven doen. Kijk dus nict per jaar, zegt 
Borst, dat helpt je niet. Ntem ctn mid
dellangc tcrmijn. vijf jaar bijlIOOrbeeld. 
Waar wil Jt naar toe en hoc dcnkJt dat te 
realisc",n. Dat bctckent nict tCn vast 
quotum rcttnafschot per jaar. Volg de 
dynamiek cn rca lisecr maatwerk In het 
beheer. 



Tellingen per I~~fg~bied zijn onvermijde
lijk. N~m daarbij de veranderingen in het 
leefgebied, hoe dat komt en wat het be
tüenl, en je hebt de ingfC'diënten voor 
een maatwerk beheer. Vul de registratie 
aan m~t jaarrondt~lIing~n, dat geeft 
meer inzicht. Je weet op een gegeven 
mom~nt waarom dingen gebeuren, de re
acties van fC'e~n worden voorspelbaar. 

Aktie of afwachten? 
leuk gezegd allemaal, maar hoc ga je dat 
nu d o~n. E~rst nog \"Ven dit. Heel belang
rijk. We moeten af van lokaal, het zoge
naamd~ jachtgebied (mijn veld en daar 
maak ik wel uil wat er gebeurt) , denken. 
Het gaat om de leefgebieden van reefn. 
Daar staat gelukkig geen hek omheen. 
Er zijn geen gfC'nzen van gemeente .en 
provincie. 

Blijf ~ hiinge'l ~ Óf 1It5\1O"%(hr jacll t
vele 5tructw'. !)er I)1l1g je .5te"cn dat 
eer adequaat b,hee' ~'llli5t ben.ce'. 
mei ga~t IlIHt"1 Sr> jlat9a~t (,e n k$~te 
van hel weil,. >'an oe "'-een 1:0 /ti 

ncgatr\"Vc zin teil I(ostt va~ de -bf"aol. 
gen va ~ <lnzt" '"liIlIt5ct;a~pl; en ~e 

is1teractic (jallfVèn met tleo(l (~,~n. 

Realisatie 
Zet nu eerst een aantal belangrijke zaken 
op papier. Start ogenbl kkelijk met een di
gitale registratie in heel Nederland. 
Tel len, monitoren, dat moet echt gedaan 
worden. Denk in leefgebieden ~n vul dat 
praktisch In. Geef de uitgangspuntco voor 
landelijk beleid. Rcali~ee r een werkplan. 
Men wil weten hoe je het gaat doen. Ga 
samenwerken. Het ree is niet gebaat bij 
de welwillendheid ~an het Individu. 
Richtlijnen zijn cr nodig. maar dan wel 
landelijk. Schrijf het op zei ik al. Geef de 
marsroute aan en zeg 10e je die gaat be
wandelen. Vergeet de Inspanningen niet 
te ca lculefC'n en de kosten te becijferen. 
Er is nog nooit een plan doorgegaan zon
der degelijke financiele onderbouwing. 
Ree!'nbehce:r kost ook geld, vergeet dat 
niet. 

Communicatie: 
Ja, de VHR gaat zich 5terk maken dit al
lemaal te realisefC'n primair in het be lang 
van de reetn. De uItvoerders van het be
heer, de jagers maken het waar. De VHR 
initieert, ont ..... ikkelt en adviseert. Zij 
maakt plann~n, geeft input voor d~g~lijk 
beleid en evalueert. Zij stuurt en advi
seert in uitvo~r. Maar voora l zal zij ver-

____ =!I ... _tJ, ......... ~. l 

tell ~n waar het om draait. Waarom het 
moet gebeuren en hoc. De VHR za l dat 
niet alleen doen in haar eigen magazine 
CapfC'olus. Zij zal ook gevraagd en onge
vraagd bestuursorganisaties van advies 
di~n~n. Zij zal de consument voorlichten 
vla haar site en andere publicati\"Vormen. 
~ VHR zal zorgen dat h~t goed gaat m~t 

de rce~n in Nederland en dat de conflIC
terende belangen en gevolgen daarvan, 
zoals het aantal verkeersslachtoffers, 
verregaand teruggedrongen worden. Dat 
noemen w~ nu een uitstekende vorm van 
pragmatische beheer. Maar alleen gaal 
dat niet lukken. Samenwerken! Het moet. 
Wat remmend werkt is onze gebruikelijke 
wijze van polderen wanneer het om 
maatschappelljke vraagstukken gaat. 
Implementlltie van het Deltaplan voor 
r~~~n wordt daarm~~ niet eenvoudig. Het 
helpt door hetzelfde doel voor ogen te 
houden. En dat is al moeilijk genoeg. 
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Hemker ft: Bekking Leimuiden 
heet nu Jachthuis Leimuiden 
De: Flora- en faunawe1: heeft vetl voor ons veranderd. Een ree: en wild lWij,.. is geel'! 
wild meer. Jagen is schadc:bc:strijding. Je: mod tr maar op inspelen. Andcorc: voor
waarden gelden nu. Het is niet meer zoals 10 jaar gcleden, van voor de nieuwe: wet. 
Wc: passen ons dan ook aan. we gaan mee: met de veranderlngcn In de markt, wc 
Innoveren en we adviseren. Vooral dat laatste wordt steeds belangrijker. Onze 
klanten zitten soms meer in het bui~nland dan in Nederland. Ja, c:n elk land kent 
zijn eigen gcbruiken, wetten en omstandigheden. Je hebt andere kalibers nodig, 
andere patronen, aangcpaste kleding. speciaal schoeisel, om maar icts tc noemen. 
Wildbchccr in Noord-Alaska vereist andere zaken, dan het beheer op reetn In de 
AdJtcrhock. Wij kcnn~n d~ omstandigh~d~n t~r plaats~ ~n adviseren dur dan ook 
in, H~t h~lpt dat d~ ni~uw~ ~ig~naar van Jachthuis Lc:imuld~n, voorheen H~mk~r 
Et. B~kking, ttn int~rnationaal jag~r/wildbeheerder is, [).c eNlring van Jad: 
Voortulm wordt dan ook ing~zet. 

Waarom opeens de interesse voor outdoor, 
jacht en wapens? Voorham antwoord 
daarop: "het heeft mijn passie en ik vind 
het een interesSinte markt om in te in
~steren, "Interessanter dan geld naar de 
bank brengen en ecn teleurstellende 
rente onMrlgen", Of: regio waar wc zitten 
is fantilstisch, Op het gebied Yin jacht is 
cr niet zoYttI in IItt westen Yin het land, 
Maar er I~n wel de mCC'Ste jagm wild
beheerders en schadebcsltijdcrs, Het is 
ccn dkfltbtvOlkt gebied met dien over
een~omstig problemen. Oe vraag naar 
snelle kleme kalibers van kogelgeweren 
zijn bijvoorbeeld enorm toegenomen 
Ylnwege de schadebcstrijdlng op ganzen. 
Camouflage artikelen, munitie, gereed
schap en kleding zijn veel gevraagd. En 
zoals al gezegd. een groot gedeelte van 

de jager uit het westen zit meer diln Un 
keer per jaar in het buitenland. 

Het assortiment hebben Jaeob KonWen 
zijn team, waar ik nu onderdeel vanuit 
maak, wecr aangepast. Zo brengen we nu 
hel ttthnische kleding merk Swedteam 
op de markt. Werkelijk high-tee SIlU!. 

Hoog draagcomfort, gemaakt door jagers 
voor jagers, ONsterk, waterdicht en prak
tisch, Zo brengt Swedtcam een broek uit 

die de slagtanden Yin een wild zwijn kan 
weerstaan. Een ideale b~k voor de na
zoeker. Het is mur een voorbeeld van 
wat er de komende jaren gaat komen. 
Blijvend innoveren en blij~nd het assor
timent aanpassen. We gaan niet de kant 
uit van de prijsvechter. We zullen wel 
scherp blijven en ons richten op de juiste 
prijs/prestatie verhouding. Verkoop via 
internet zal toenemen, gezien de vraag in 
de markt. Internet zal ook worden ingezet 
voor advies en wetenswaardigheden. En 
heel belangr ijk. het moet erg gezellig zijn, 
Het moet leu k zijn om naar Jachthuis 
leimuiden te gaan. Kom kijken e~ beleef 
de veranderingen van de winkel, de arti
kelen en het wapenaanbod mee. Van 
harte welkom. 

Jachthuis Lcimuidcn, Tu inderij 15A. 
2451 GG Lclmuidcn. 
www.jachthuisleimuiden.nl 

Vtrtcg~nwoordigd ~n brengt op d( markt : 
Diana jachtreiz(n, Umpopo reizen, wa
pens, munilie, camoullagekledlng. optiek. 
$we1:lleam, H:irkil .. , Fj .. 11 Ra~n, foedralen, 
jarntmes5(n, loi(middelen, ~ondenriemen, 

dummy's, sokken, overhemden, laarzen, 
sc~ocn~n en winterjassen. om maar ~en 
gre~p uit he t assortim(nt te noemen. 
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De ~nncndrn: tijd \/iin jagen op ~en vindt pluts in 
dc bronst. Oe methode is Mt fiepen. Je Wfft niet w.t F 
overil:omt w.nneef n. dc eentc f1epscric dc bok In volle 
galop hct bos Llitgcdormd komt. Wild kij kt hij om zich heen. 
Waar is die: gelt7 Jij zit doodstil .chter je camoufl. gc
schermpje:. Sok galoppeert door, stopt, kijkt. lckc:rt tn trckt 
door. Klein flepje .... mtt dezctfde power sprint hct ditr wetr 
terug. Een overwcldigend sc:houwspe l. Iedereen kan dit zien. 
i~crttn kan dit meem.ken. Wit heb je cr VOO!" nodig en wat 
moet jr: doen? 

fiep 
In volle talop stormt de 
bok het bos ult. d -t I 

Waar Is die ~el • 
AJlcrttrStjc eigen veld in kaart brengen. Waar zijn dc territoria van 
dc rccbokkcn? 8ij die territoria, bijvoorbeeld op de plek WUt rtt&l 
vaak uittredm ft! waar jt dus ooit die bewuste ~ htbt gWcn, 
daar Irt jt «n schmnpjc net!' of je bouwt ttn hoogzlt. DIx dat 
rnd in de bronsttijd, maar dot dat bi~ in apri l, Winnetf 
dc bokktn aan dc inridltrng van hun territorium Zifl begor'\n(n 

Ik bronst begint 67 dagen nadat de geit haar kalveren h«ft 
gUt!. Gemiddeld ~int Ik bronst dllS op 2S juli..k pakt het gl!
wel!f, trekt goed gtcamoufleerde kleding aan, j( neemt droge 
takjes mee om te breken en ~f9eet de liep niet. Want dat ap
paraatje moct het doen. Neem ook nog een goede vriend of 
vriendin mee die di t spe:ktakel wil meemaken 

~ actl ter het schermpje zillen. Oot een kwartiertje helema~1 
nids. lut Ik omgeving tOl rust komen. Beg,n meI de eerste 
serie ftepsignalen. Wees alert. Vaak naat de bok (1IOOr.I1 de jonge 
beesten) met een hoop bombane opeens 'lOOf jt. Man OlJdl!fe 
linke jongens ~ het wat YOOrlitht,gl!f, die slUIJII!fl je nthting 
uit. Maar al te vaak heb je nog etn tweede: sent nodig en een 
derde en een Yif'rde. Stttds luidl!f tot en met het geluid van 
'sprenglaut' toe. Hij komt, ook d'e voorzichtige oude bok. En of 
je hem dan schiet is aan JOu. 

Klinkt makkelijk. Is het ook als je het fiepen, de ttdlniek., onder 
de knie hebt. Ot juiste fiep is heel belangrijk. Een heel goede is 
die van Klaus Dtmmel. 11:. werk cr al jaren mee en met SI/tetS. 
~t komt door Kia us Dtmmel, want van hem heb Ik het geleerd. 
Het eerste jaar na mijn rurws bij Otmmel fiepte ik twee bokllen 
binnen, de jam! daarna soms lvSSC1I de acht of twaalf. E~ is al 
geweldig, geloof mI! rn:aa r. 

Wat staat je dus IC ~? K1al/S Or:mmel is weer In het ,",nd. In 
samtnwerking met Hemker Et Bekking orgaruseert hij weer st

mirlill"S. In het Van der Valk ~taurant 'Ot Cantharel' te 
Apeldoorn. Op u lemag 16 en zondag 17 Juli. 's Middags is het 
recfiepen en 's ochtends vosstn en kraaien lokJeen, Wil je beide 
seminars volgen, dan krijg je een korting. 
Stuur een mali naar info@hemker-bc:kking.nl en waag je in de 
wereld van Ik spannendste jacht die er is. 



Op 28 en 29 augu$tus 2010 heeft de 2e editie van het outdoor evenement Groene 
Dagen in Ochtrup, Duitsland, plaatsgevonden. Op een verregend terrein, en md 

gelaarsde buotkers, en toch zeer geslaagd! De reden? Groene Dagen htdt zich 
voor jagers, jachtliefhebbers en natuurliefhebbers inmiddel$ bewacn. Na het 
succes van 2009, waar zo'n zestig deelnemers de primeur hadden meebeleefd van 
het nieuwe outdoor evenement, konden bezoekers In 2010 ruim negentig pagode
tenten bNoeken. 

27 & 28 augustus 20 I I 
Ochtrup Dld. 

voor jagers, drijvers, grondeigenaren, 
jachtopzieners, honden begeleiders & vliegvissers 

WWW . GROENEOAGEN . Nl 

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de derde editie, die op 27 en 28 augustus 
plaatsvindt. in volle gang. Dagelijks melden nieuwe deelnemers zich aan, waarmee 
bezoekers ook dit jaar verzekerd zijn van een fantastisch aanbod van alles wat met de 
jacht te maken heeft. Helemaal net voordat het nÎeuwe jachtseizoen van 5tart gaat, kan 
men bij Groene Dagen zijn hart ophaltn! In het randprogramma dit jaar speciale aan
dacht voor de grofwildjager, met bekende sprekers, discussies en praktijkvoorbecldm 
Een waar 5pectaculair item in het randprogramma: de introduct ie van een nieuwe ont
wikkeling op munitiegebied. Een tipje van de sluier: voor gehoorbescherrning wordt 
gezorgd! Houd u de media in de gaten, of onze webs ite www.grocnedagcn.nl Dagelijks 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Entree oe: 10.-. kinderen tot 12jaar gratis entree. 
Gratis parkeren. 

Deze reebok is geschoten in Tynaarlo in 
Drenthe door GA IIsink. Zoals op de foto 
is te zÎen is de linkerstang bijna geheel 
hol. Is dit nu een parasiet of lartje die de 
gcweistang van binnenui t opeet? Nee, 
dat is het niet. Het komt door 
een honnonale afwijking in de 
periode dat het gewei in de 
bast IS. Het verbenen gaat 
nlct wals het hoort te gaan. j/" 
We noemen het een / 
zogenaamd blaasgewel -(. .1/) 

C,EWfl " 



SEM MET KLAUS D 

I 
• 

Alleen de aanschaf van een lokinstrument Is niet genoeg: 
wij leren u In de semll\aJ'S Me, wannéér en op welke plájts 
u lokinstrumenten het best kunt gebruiken. 

Van der va. hetel '0. Cantha .... ' (rijkswegA1 afslag 19) 
Seminars op zaterdag 16 en zondag 17 juli: 
01.00-13.00 .... Seminar -V ....... kruien 1IIdtIn' 
14.0.18.00 .... Seminar 'RMI.,en' 

Kosten par SIlIriIl'lr. € 45,- Wie v«x 1 juni ilsm;tt. krijgt 1 0% kt:m1g. 
Als u voor beide S8fT'inn ilsctvijtt vIh 1 ~nI, beta3t u € ZO.-
?er sanm is plaats voer nwimaal3S deainlllleB.. 
Meer idtml!tie 11 ~ Su1 dan naar www.hlnlker-bellkJng.n1 



Door Jan M. Smll 

Deer, winter 20 10 

Neergang en opkomst van het ree in 
Engeland een artikel van Karis Baker. 
AI uil de tijd van 750.000 tot 450.000 
jaar geleden zijn fossiele botten gevon
den van het ree. Niet zo'n groot wonder, 
want in die tijd was er nog geen sprake 
van de ~Iendid isolation, zoals de Britten 
dat graag uitdrukken. Engeland was mei 
grote delen van de tegenwoordige Noord
zee, via Nederland en Denemarken ~er

bonden met het ~asleland ~an Europa en 
dat maakte migratie van het ree mogelijk. 
In de ijstijden migreerde het ree met de 
boomgrens mee en trok zich terug in zui
delijker streken. Pas na de laatste ijstijden, 
van 23.000 tot een 8000 jaar geleden, 
Kwamen de Britse eilanden door de ~er
hoging van het waterpeil vrij te liggen. 
Met de radiokoolstofmethode is aange
toond dat ~cle ree~n daar toen voor\(wa
men, men schatte de totale populatie op 
800.000 stuks, een didltheid van 4,7 per 
100 hectare. 
In het Neolithicum, 5000 jaar geleden, 
verscheen de mens en waar de toenmali
ge mens verschijnt. daar verdwijnt het 
wild. Toen ook nog de Romeinen zich 
daar vestigden, 43 jaar \fOor de jaartel
ling, werd ~ee l bosopstand opgeofferd 
voor cultuur, het ree kreeg het steeds 
moeilijker. Maar ti jden veranderen. Het 
ree werd aanvankelijk behoorlijk bejaagd, 
maar die belangstelling nam geleidelijk 
to t ongeveer de negende eeuw af en de 
ree~npopu latie nam (dankzij of ondanks?) 
toe. Vanaf de 101' eeuw werd de jacht op 
dit dier weer populairder en de populatie 
nam af. Daarnaast nam het areaal land
bouwgrond toe. Omdat men dacht dat 
het ree schadelijk voor de landbouw zou 
zijn werd het beschouwd als een soort 
schadelijk wild. Dit zette zo ster\( door dat 
in de 16c eeuw nauwelijks nog reeEn in 
Engeland ~oorkwamen. In de 18e eeuw 
waren hier en daar in Schot land en Zuid
Engeland nog enkele kleine restpopulaties. 
Dele blüen voldoende om de stand, ook 
door beschermende maatregelen, weer te 
laten groeien. In Zuid-Engeland hielp 
men dat in de periode van 1800 tot 1892 
door ree~n ~anuit Europa in te voeren. 
Maar dat waren minimale hoeveelheden, 
al met al enkele tientallen. In 1915 ten
slotte nog een twaalftal uÎt Oostenrijk, 
die noordelijker werden uitgezet, in 
Cumbria. (dIe import heeft de stand niet 

doen groeien. Een bestand van f~n bok en 
êên geit kan uitgroeien tot Un miljoen 
dieren. Redactie) 

Daar, ook in Engeland, het tellen ~an 

reeën tot een bijna onmogelijkheid be
hoort, neemt men aan dat vanaf 1900 de 
stand nu is opgelopen tot (naar grove 
schatting) 500.000 exemplaren. Dit 
benadert de aantallen van ver vóór de 

jaartt'lling. Interösant is te w~ten ho~ 
het Engelse ree genetisch tegenover het 

Europese staat en In hoeverre de ver
meerderingspatronen a1aloog zijn met de 
prehistorische t ijden. De vraag wordt 
geopperd of inteelt, in de tijden van de 
bijna uitstervende status in Engeland, 
enige rol heeft gespeeld. Hiero~er wordt 
nader onderzoc~ gedaan door de Univer
si teit van Durham. 

Het Edelhert, lente 2011 

Jozef Linthorst maakt melding van een 
aanmerkelijke verbetering in de onder
handelingsresultaten, omdat de Vereni 
ging Het Edelhert een çoede positie heeft 
verworven om haar intreng te leveren in 
betere leefomstandigheden voor de die
ren in de OVP, vooral voor het edelhert. 
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Overeenstemming is bereikt o~er een pro
tocol van aanpak waaruit het ~ol gende 

citaat: Vroeg reactief beheer heeft als 
primair doel om onnodig en langdurig lij
den van de grote grazers maximaal te be
perken. Onder 'lijden' wordt hierbij 
verstaan, dat dieren aan omstandigheden 
worden blootgesteld, die hun natuurlijk 
aanpassing~rmogen overschrijden. ( ... ) 
Onder 'onnodig langdurig lijden' wordt 

vmtaan, als ~r niet ingegr~pen wordt op 
het moment dat ( ... ) dit voor het dier nog 

wel mogelijk is.' Er zijn afspraken ge
maakt voor verder overleg en begeleiding. 

Wat voor het ree ook erg nuttig zou zijn 
wordt bij het edelhert gedaan, een mine
ralenonderzoek. Bas Worm vertelt dat dit 
onderzoek op de Ve luwe wordt verricht. 
Het doel is om inzicht te verkrijgen In 
de verandering in de mineralenstatus. 
Oaartoe zijn verschillende gebieden aan
gewezen: het Deelerwoud, Staverden en 
ook de Oostvaardersplasscn. 

Margriet Montizaan benadrukt de gevaren 
van de teek. Deze kunnen actief worden 
zodra de buitentemperatuur een paar 
graden boven nul is. Er zijn verschillende 
stadia, de larve, de nimf en de volwass.cn 
teek. De larve kan nog geen ziektes o~er-
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brengen, de nimf en de volwassen tcd 
wel Eigmlijk is de nimf het g~aar1ijkst. 

want deze lit je lIiIuwclijks, spcldcknop. 
Controleer je naaktheid na Itdcre wandt
ling dOOf bos of duin, of doe dat in ieder 
geval '5 avonds. Vnwijdcring wn cm 
teek binnen 24 uur is het beste, al kan 
een eerdere btsmcttîng wel g~uren. 

Haal de ttt~ weg mei een instrumcnt~. 

of, als je handig bent. kan het ook met je 
vingers. Niet draaien, daar dan de maag
inhoud via dt tcckmrmd in je lidlilam 
belandt en dan btn je verder van huis. let 
de cc~tc dagen op een rode rand om de 
plaats van de beet, maar die hoeft niet 
altijd op tc treden. Bij onnavolgbare 
hoofdpijn of een beetje griep als dat niet 
voor de hand ligt, denk altijd aan ccn 
tekenbeet en ga naar de huisart5 voor ccn 
kuur. Het zijn zeer hardnekkige beestjes. 
alleen stringente droogte maakt ze na 
een paar dagen dood. 

Wild und Hund, 5/ 2011 

ArMlreas David geeft zijn visie op de her
kenbaarheid van de reebok. Hij verwijst 
vele '~enteken-en' die een aantaL jagers als 
betrouwbaar aanhouden naar het tijk der 
fabelen. Sommige jagers denken zo ~ker 
van hun herkenning te zijn dat ze Ik 
boIc zelfs etn naam g~n. Er zijn vele 
herkenningspunten, maar zijn ze alle 
betrouwbaar? 

Het gewei. In de grondvorm zijn enkele 
karakterist ieken tI': onderkennen, een 
~nwijdige, een divergerendl': en etn 
vaasvorm, bijvoor1>etld. Dit is etn rerlelij
kl': tonst1nte vorm, die ziet! over dl': jaren 
kan manifl':Stl':ren, maar het staat niet 
vast I Een onderzoek in 1939 van 
Voormann aan gemerkte jaarlingen, 
maakte dit toen ook al duidelijk. 
Dat alle bokken de veronderstelde ont
wikkeling doormaken van spitser, via 
gaffel naar zesender en dan weer terug
zetten, klopt niet altijd. Een leerzaam 
ZwÎtsc:rs onderzoek uit 1973 geeft dat 
aan. Toen werden 346 gaffels geschoten 
en op leeftijd onderzoc:ht. Daarvan was 
6&lb drie- tot zesjarig, de overige mel':St
al jonger en een paar wat ouder. Van jaar 
tot jaar kan de opzet wisselen en het kan 
een oorzaak zijn dat die mooie zesender 
die je wilde 'sparen' nOOit mel':r terug
g«ien wordt, omdat het inmiddels etn 

gaffeltjl': is gl':worden. De tendens bestaat 
dat een bok van drie tot vier jaar het 
grootst opzet Aan een specifieke vorm 
van een gewei is een bok In een bepaald 
seizoen te herkennen, maar een meer
jarige herkenning aan het gewei is onmo
gelijk. 

(Grote vetilrMIeringcn kunnen altijd op
trtllen. Daar zijn voorbetlden genC1t9 
van. Vaak is er wel een OOfZaak. Oe vorm 
is genetisch bepaald. die blijft dus. 
Aan het verschil lussen de eenjarige en 
tweejarige bok mag je geen aandacht 
schenken. Daaraan leC$ Je niels af. 
Redactie) 

Bij de opzet is het wel verstandig om op 
de rozenstokken tI': letten. Deze worden 
na enige jaren breder en korter. Wjkt het 
gewei direct uit de hoofdhUid te groeien, 
dan is het meestal een wat oudere bok. 
Nal1Jurlijk is er ook verschil in de jaarlijkse 
gewei-ontwikk~ling. Werd de bast b~· 
schadigd, dan kan dat abnormaliteiten 
veroorzaken, die ~hter alleen voor d;!t 
jaar voor herkenning van belang zijn. 15 
de rozenstok beschadigd dan kan dit weer 
wel dezelfde misvorming van jaar tot jaar 
opleveren. 
De gezichtstek~ning. Er zijn jagers die 
aan het 'masker' kunnen beoordelen hoe 
oud een bok zou zijn. V~rgeet dat orn:n 
snel als dat j~ dit hoort. Zelfs pcr jaar kan 
dat masker aanzienlijk wijzigen. De ver
kleuring spetlt een belangrijke rol, maar 
ook de inwerking van de zon enlof de 

lichtval tijlkns de waarneming kunnen 
erto~ bijdragen dat etn onduidelijk mas
ker in juni Cl hetl anders uitziet dan etn 
paar maanden la~r. Binnen ~en seizoen 
kan het soms ~I een aanduiding g~n 
in zeer uitgesproken geva llen. Maar dailr
uit mag niet gec:oncl ud~rd worden dat 
een bok meI nu een duidelijk masker dit 
etn volgend jaar ook zou hebben. De 
kleur z~gt per seizoen wel iets. Een bruin
rode bok zal niet zo veel vertleuren dat 
hij hetzelfde jaar lichtrood wordt. De 
kleur van de dos en de spiegel kunnen per 
seizoen een duidelijke aanwijzing geven 
dat het om dezelfde bok gaal. 
Uchaamsbouw. Om te weten dat een 
tweejarig~ ook dez~lfde is als de jaarling 
daarvoor, is onmogelijk. Te zien is of het 
oudere dier behoorlijk massa in het voor
komen heeft Zit de massa voorin. is de 
nek kort en krachtig, dan is dat wel een 
aanwijzing voor de leeftijd en dat blijft 
bij ouder worden ook zo. Met andere 
kenmerken kan dit ~en redelijk tü~n voor 
een herkenning vormen. Een kenmerkende 
verkleuring of vlekken zijn wel bepalend 
voor een herkenning. Een witte vldt. een 
zwart dier of een bijzondere pigmentatie 
e!1lens op tiet lichaam. Een k~Mdc. ter 
herkenning zegt ~hter wetr helemaal 
niets. Ingescheurde of beschadigde oren 
WW" wel. ook langjarig. 
Verblijf binnen etn lerritorium. Bokken 
l ijn vaak temlanumtrouw. Meestal rijn 
gebieden van StOl 3S hectare normaal 
(afhankelijk van de dIchtheid van ruim 
200)(200 meter tot 5(0)(700 meter). 
'o'OOfa1 van mei tOl augustus. Denkl dl': 
jager dezelfde bok ten kilometer verder 
ook Ie zien, dan is hel hoogstwaarschijn
lijk etn vergissing in het aanspreken. 
AI met al is een langere herkenbaarheid 
dan hooguit e~n seizoen praktisch onmo
gelijk. Daarom sluit David af met Un tip: 
bekommer je niet om het aanzicht en 
schiet wat je lelf goed vindt. Die kapita
le zesender zou zomaar het jaar daarop 
een gaffeltje kunnen zijn. 

Redactie: we vinde~ de optekening van 
Andreas David een beetje onzinnig. Van 
achter het bureau gemaakt. Pralctijk is 
ve r te zoeken. Voor de echte goede 
nformat;e lees je het interessante boekje 
Leeftijdbeoordeling Yin De Verl':niging 
Het ReewIJd. Te ~tellen via de website, 
_w.reew,ld.nl 

jan I .smit@wxs.nl 
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