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De Vereniging "Het Reewild" stelt zich ten doel: 

.... de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het reewild in Nederland; het behart 
van reewildjagers in de uitoefening van het hiervoor omschrevene; een en ander in de 
tracht dit doel te bereiken door: het bevorderen van een goed beheer van de reewildstand, 
ven van voorlichting en ad viezen, het verzorgen van publikaties gericht op de leden, al smede 
op enigerle i wijze bezig houder. met of raak vlakken hebben met hel reewild e%f zijn 
vice aan leden, door hen informatie te verschaffen, met name in een uitte geven periodiek, 
tangens jegens elkaar of jegens de hiervoor gemelde instantie over te brengen en zo mogelijk 
hel coördi neren van meningen, zodal deze voor zo veel mogelijk als uniforme beleidslijn door de 
ing worden gebracht. 
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Van de voorzitter 

Na de verschijning van het 2e nummer van de 7e jaargang van het Medelingenblad van de Ver
eniging "Het Reewild" hebben de leden geen levensteken meer van de vereniging ontvangen. 
Zoals in dit nummer is vermeld, houdt een redactieteam zich bezig met de vraag hoe te komen 
tot een verbeterde opzet van het orgaan, een opzet die meer voldoet aan de eisen van de tijd 
dan de tot dan gebruikelijke uitgave. 
Daarbij gaat het niet alleen of allereerst om verbetering naar vorm en inhoud van het huidige 
kwartaalblad. Ook geheel andere vormen van publiciteit en informatie, zoals incidenteel ver
schijnende nieuwsbrieven, de uitgave van speciale themanummers dan wel de uitgave van een 
meer omvangrijk jaarboek worden in de overwegingen betrokken. 
Van veel belang is hierbij, gezien de beperkte middelen waarover de vereniging beschikt, een 
redelijke verhouding tussen de kosten en de baten . 
Bij de vroegere kwartaaluitgaven waren de kosten duidelijk buiten proportie hoog. 
De uitgave die voor U ligt moet U dan ook alleen maar als een tussentijds bericht beschouwen. 
Omtrent de definitieve vorm van de publiciteit van de vereniging wordt u in een later stadium 
nader geïnformeerd. 

De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft bij haar uitspraak van 18 april 1990 be
paald besluiten tot vergunningverlening tot het met gebruikmaking van het geweer bejagen 
van roeken en rotganzen door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vernie
tigd. 
Deze uitspraak is voor het ministerie aanleiding geweest het gehele vergunningenbeleid binnen 
het kader van de vigerende Jachtwet op zijn juridische merites te beoordelen. 
Hiertoe moet ook gerekend worden het vergunningenstelsel annex de merkenregeling ten aan
zien van het reewild. 
Bedoelde evaluatie ten depatemente is nog niet afgerond. Dit betekent, dat ter zake geen we
zenlijke uitwisseling van inzichten tussen de Direktie Natuur, Milieu en Faunabeheer en de ge
combineerde delegatie van de Vereniging "Het Reewild" en de K.N.J .V. meer heeft plaatsge
vonden . 

Het bestuur van de vereniging bezint zich tezamen met, meerdere vertegenwoordigers van de 
regio's, indringend omtrent de hedendaagse inzichten inzake het reewildbeheer en wat de 
praktische consequenties daarvan voor de bejaging van het reewild zouden moeten zijn. 
Hierbij komen zaken als de samenhang, de wisselwerking tussen het leefgebied, van een ree
wildpopulatie en die populatie zelfe zoal niet uitputtend, dan toch in vele en velerlei facetten, 
aan de orde. 
In samenhang hiermee vindt ook een gedachten wisseling plaats omtrent het doel en de opzet 
van wat jaren geleden begonnen is als reewildtrofeeënshows en de mogelijkheden deze om te 
vormen tot tentoonstellingen waarin het feitelijke beheer van reewildpopulaties duidelijker 
wordt gevisualiseerd. 
Zo zal ook de 3 jaarlijkse nationale trofeeëntentoonstelling dit jaar zeker op bepaalde punten 
afwijken van vroegere presentaties van deze aard. 

Een andere problematiek waarover het bestuur zich - ook in het licht van eerder genoemde 
punten - in verdiept is de aard, het wezen van de vereniging en als uitvloeisel daarvan het be
leid van de vereniging . 
Hiermee hangt weer samen het functioneren van het Dagelijks Bestuur en het Landelijk 
Bestuur en van de besturen van de regio's. 



Tenslotte kan ik reeds op deze plaats aankondigen dat de Algemene Ledenvergadering tevens 
Jaarvergadering 1991 op zaterdag 1 juni aanstaande in Hotel Bakker te Vorden zal plaatsvin
den. 
De voorbereiding van de jaarvergadering en de nationale trofeeëntentoonstelling zijn in volle 
gang. Ook zal aandacht worden geschonken aan het feit, dat de vereniging 40 jaar geleden -
op 21 april 1951 - werd opgericht. 
Mocht U in de veronderstelling hebben geleefd dat er sprake zou zijn van enige windstilte bin 
nen de vereniging, dan hoop ik dat U inmiddels duidelijk is geworden dat het tegendeel het ge
val is. 

M. de Savornin Lohman 

REGIO AKTIVITEITEN 

regio Noord Nederland 

Wanneer er sprake is van een zekere traditie, dan zou er in de nawinter van 1991 een geweien
tentoonstelling in Noord Nederland worden gehouden . Maar het Bestuur van Reewild Beheer 
Noord Nederland wil nu afwijken van deze gewoonte om de energie te besteden aan de organi
satie van een themadag . 
Momenteel is er bij de reewildjagers enige ongerustheid over de toekomst van het "reeënge
beuren" . Om duidelijkheid te krijgen over de nabije toekomst stelt het Bestuur voor een the
madag te organiseren. 

Centraal staat "Ree in de WBE, wat doe je er mee?". 
Tijdens deze dag zal NMF haar plan ontvouwen; de KNJV geeft informatie over het inpassen 
van reewildbeheerplannen in de WBE's; Natuurmonumenten laat weten op welke wijze reeën 
in haar .terreinen zullen worden beheerd; SBNL geeft informatie over het verbeteren van bio
topen; Poutsma licht zijn draagkrachtmodel toe; BoeJe stelt zich een toekomstige reewildten
toonstelling voor. 

De inleiders zullen kort en bondig hun standpunten toelichten. Nadat de informatie is ver
strekt volgt een algehele discussie. Door het bestuur is er gekozen voor een breed informatie
aanbod zodat iedereen zich een beeld kan vormen van hetgeen er in de toekomst staat te ge
beuren. 

De datum is vastgesteld op zaterdag 23 maart 1991. Opening: 9.55 uur. Sluiting: 16.00 uur. 
De plaats waar de themadag zal worden gehouden is Hotel Restaurant "De Börken" (Wan
ders) te Lhee.(Drente) Het definitieve programma zal u t.Z.t worden toegezonden. 

Wij rekenen op uw aanwezigheid en vragen u de 23e maart alvast te reserveren. 

Regio Overijssel en Flevoland 

9 en JO maart 1991 
ReewildbeheertentoonsteJling za . 10.00 - 21.00 uur; zo. 10.00 - 17 .00 uur, in Café-
Restaurant "De Haverkamp" , Stationstraat 28, te Markelo. Tel.: 05476 - 1292. 



Regio Gelderse Achterhoek 
22, 23 en 24 maart 1991 
Reewildbeheertentoonstelling vr. 18.00 - 22.00 uur; za. 10.00 - 22.00 uur; zo. 10.00 - 17 .00 
uur, in "Exelse Molen" te Exel. 

Regio Zeeland 
heeft geen aktiviteiten op het programma. 

Regio Limburg 
22 maart 1991, aanvang 20.00 uur: Reewildbeheertentoonstelling in H erberg " De Troost", te 
Roggel. 
21 februari 1991, aanvang 20.00 uur: Regio-Jaarvergadering in Herberg "De Troost ", te 
Roggel. 
zaterdag 20 april 1991, 9.00 - 18.00 uur : Inschietoefendag te Linne . 

Regio Veluwe 
15-16-17 maart 1991, Grofwildtentoonstelling (Roodwild-Zwart wild- Damwild-Moeflons en 
Reeën). Locatie: " 't Aardhuis" te Apeldoorn . 
Opening vr: 15 maart , 15 .00 - 21.00 uur; za. 16 maart , lO.OO - 21.00 uur; zo. 17 maart, 10.00 -
17.00 uur 

Vereniging Reewildkring Oost-Brabant 
25 februari 1991, 20.00 uur Regio-Jaarvergadering in Café-Restaurant " De Gouden Leeuw", 
Markt 10 te St. Oedenrode. Tel. : 04138 - 72775 . 

vrijdag 12 april 1991, Reewildbeheertentoonstelling van 19.30 - 23 .00 uur in Café-Restaurant 
"De Gouden Leeuw" , Markt 10 te St. Oedenrode. Tel.: 04138 - 72775 . 

27 april 1991, Schietdag van 9.00 - 12.00 uur op de Schietbaan , Volkelseweg te Uden. 

Regio West- en Midden Brabant 
23 en 24 maart 1991, Reewildbeheertentoonstelling za. 20 .00 uur opening; zo. 12.00 - 17 .30 
uur. Tevens presentatie plan Poutsma: Reewildbeheer nieuwe stijl! in Hotel " Bellevue" , 
Dorpsstraat 27 te Chaam. Tel.': 0169 - 1215 . 

Regio Utrecht , Gooi of Vechtplassengebied 
19 en 20 april 1991, Reewildtentoonstelling " Het Koetshuis", Maartendijkseweg 9, 3723 MC 
Maartensdijk. Tel. : 03461 - 3303. 
19 april om 19.30 uur; ledenvergadering en 20.30 uur opening van de tentoonstelling. 

Jaarvergadering Vereninging Het Reewild 
1 juni 199/, Algemene ledenvergadering Hotel Bakker-Vorden 

Nationale Reewild Tentoonstelling 1991 
(Wordt ééns in de drie jaar georganiseerd) 
Hotel Bakker in Vorden,vrijdag 31 mei opening 14.30 uur - 21.00 uur ; za. 1 juni 10.00 uur-
18.00 uur; zon . 2 juni 10.00 uur - 16.00 uur 

Game Fair 
7, 8 en 9 juni 1991, Kasteel Middachten . De vereniging " Het Reewild" zal met een informa
tiestand hier aanwezig zijn . 



De Nationale Reewildtentoonstelling 1991 

De Nationale Reewildtentoonstlling wordt gehouden op vrijdag 31 mei, zaterdag I juni en 
zondag 2 juni 1991 in het koetshuis van Hotel Bakker te Vorden. 

Evenals tijdens de voorgaande tentoonstellingen zal het mogelijk zijn trofeeën in te zenden 
van de diverse in ons land voorkomende grofwildsoorten: reewild , roodwild, damwild, mou
flons en wilde zwijnen. Alleen die trofeeën, die in Nederland in de vrije wildbaan of raster in 
de jaren 1988, 1989 en 1990 zij bemachtigd, komen voor inzending in aanmerking . 
Alle trofeeën moeten uiterlijk maandag 27 mei 1991 in Hotel Bakker te Vorden worden ingele
verd . 
Inlevering van reewildgeweien kan ook bij onderstaande adressen geschieden : 
* J. Spek Boshuisweg 4 Ernst 05787 - 1419 

F.W . Craandijk Blydensteinbleekweg 20 Enschede 053 351667 
J. Brinkman P . van Vollenhovenlaan 16 Vorden 05752 - 1864 

* J. Willems Keyenbergseweg 2 Wageningen 08370 - 17947 
W. van Loenen Aldenhoven 2 Heythuysen 04749 - 2810 
A.J.G. van Kuijk De Kransen 21 WaarIe 04904 - 14624 
P.H. Schneider Jachtlaan 8 Ulvenhout 076 612293 

* H .Ruseler De Pampel Otterlo 08382 - 1218 
H. Eikelboom Nic . Beetslaan 20 Baarn 02154 - 17069 
R. van Baarle Breukelengracht 27 Almere 03240 - 31546 
J. W. Rossingh Kielakker 10 Havelte 05214 - 1969 
N. Loeröp Tolhuisweg 30/ a Midlaren 05905 - 1433 
J . Neutel Hoofdweg boven 74 Haulerwijk 05161 - 1133 

Voor verzending naar Vorden zal dan worden gezorgd. Inlevering op genoemde adressen 
dient, liefst in overleg, uiterlijk 24 mei 1991 te geschieden. Op deze adressen kunnen uitslui
tend reewildtrofeeën worden afgeleverd. Alle andere trofeeën moeten Of bij Hotel Bakker te 
Vorden worden bezorgd Of kunnen ook bij de met * gekenmerkte personen worden ingele
verd, of worden op andere wijze verzameld . 
Ook hiervoor geldt : uiterlijk maandag 27 mei in te leveren! 
Vanaf het moment van inlevering tot dat van terugontvangst zijn alle trofeeën verzekerd tegen 
beschadeging, brand, diefstal en verlies; voor reewild- en keilertrofeeën geldt als verzekerings
waarde! 200, - per stuk, voor de overige, evenals de opgezette koppen,! 500,- per stuk. Overi
gens: professionele bewaking waakt over uw eigendommen. Na sluiting van de tentoonstelling 
op 2 juni om 16.00 uur kunnen de trofeeën direct worden meegenomen . Uitreiking geschiedt 
uitsluitend door de leden van de jury of van het bestuur. De trofeeën, die niet direct na afloop 
van de tentoonstelling worden afgehaald , worden opgeborgen bij de heer J. Brinkman te Vor
den , tel: 05752 - 1864 waar ze na afspraak alsnog kunnen worden gehaald. Overigens verzoe
ken wij de inzenders dringend de trofeeën zoveel mogelijk na beëindiging van de tentoonstel
ling weer op te halen. 
De trofeeën zullen van een puntenwaardering worden voorzien . In dit verband is het absoluut 
noodzakelijk dat alle in te zenden reewildgeweien vergezeld gaan van de daarbij behorende 
onderkaken en indien aanwezig, een namens de vereniging "Het Reewild" aan de hand van 
een slijpplaatje gedane leef tijdsbepaling. Verder dient bij iedere ingezonden gewei een kaartje 
in duplo te worden gevoegd, waarop de volgende gegevens worden vermeld: 

a. naam en adres van de inzender d . naam van de schutter 
b . datum en jaar van afschot e. geschoten in vrije wildbaan of raster 
c. plaats van afschot 



Eén van deze kaartjes dient stevig aan de achterzijde van het schild te worden bevestigd (even
tuele schroefkoppen vrijlaten), terwijl het tweede met een koord aan één van de rozenstokken 
moet worden gehangen. 
Het bestuur verzoekt u slechts die reewildgeweien te willen inzenden, die een gewicht hebben 
van tenminste 300 gram, aangezien alleen trofeeën boven dit gewicht zullen worden beoor
deeld . 
Wat betreft de inzending van opgezette koppen en zeer abnormale trofeeën met een eventueel 
lager gewicht, kan een uitzondering worden gemaakt voor de werkelijk uitzonderlijke exem
plaren. 

De trofeeën van het grofwild zullen op punten worden gewaardeerd welke in overeenstemming 
zijn met de C.I.c.-normen (Dusseldorf 1954). Volgens besluit van het Landelijk bestuur zuI
len alleen herinnering medailles worden uitgereikt , wanneer een inzender daarom vraagt . Er 
zal dan een (kleine) bijdrage in de onkosten worden gevraagd. 

Bij beoordeling van reewildgeweien wordt uitgegaan van de volgende maatstaven: 

105 - 114,9 punten: 
115 - 129,9 punten: 
130 en meer punten: 

Voor roodwild zijn de maatstaven als volgt: 

170 - 189,9 punten: 
190 - 209,9 punten: 
210 en meer punten: 

Voor keilers zijn de matstaven: 

110 - 11 4,9 punten: 
115 - 119,9 punten: 
120 en meer punten: 

Voor mouflons geldt: 

185 - 194,9 punten: 
195 - 204,9 punten: 
205 en meer punten: 

internationaal brons 
internationaal zilver 
internationaal goud 

internationaal brons 
internationaal zilver 
internationaal goud 

internationaal brons 
internationaal zilver 
internationaal goud 

internationaal brons 
internationaal zilver 
internationaal goud 

Ook trofeeën van damwild zullen beoordeeld worden door de jury. 
Schedels, opgevuld met gips en niet-demonteerbare schedels kunnen niet op punten worden 
gewaardeerd. Ditzelfde geldt voor opgezette koppen, met uitzondering van mouflonkoppen. 
Het bestuur houdt zich het recht voor, indien de plaatsruimte ontoereikend zou zijn, zelfstan
dig een selectie toe te passen op die trofeeën, die niet op punten gewaardeerd zullen worden . 
Het is reewildjagers uit eigen ervaring bekend, dat soms bokken met sterk afwijkende geweien 
voorkomen . Wellicht zijn bij u dergelijke exemplaren aanwezig . Wij zullen op onze ten
toonstelling dergelijke afwijkende exemplaren gaarne tonen, (indien er voldoende ruimte aan
wezig is). In aanmerking komen alle geweien, die een sterk van normale karakter afwijkend 
beeld vertonen. Wij plegen met de eventuele inzenders daarover graag overleg. Enige hulp 
voor dit overleg kan reeds worden geboden, indien een beschrijving dan wel een foto van het 
afwijkende gewei wordt toegezonden. 



De leiding van de geweiententoonsteling berust bij de heren J.F. Erdmann te Loosdrecht en J. 
Schoonderbeek te Bentelo . De jury ter beoordeling van de reewildgeweien wordt gevormd 
door erkende keurmeesters van de Vereniging "Het Reewild" . 
Voor de beoordeling van de overige trofeeën ijn terzake kundige (en erkende) keurmeesters 
aangezocht. Het ligt in de bedoeling de inzenders van trofeeën, waarvan een puntenbeoorde
ling is gemaakt, een afschrift van de beoordelingsstaat te doen toe komen. Tevens zal er weer 
een catalogus verkrijgbaar zijn, waarmee u tijdens een verloting een demontabele hoogzit 
kunt winnen! 

De openingstijden van de tentoonstelling zijn: 
vrijdag 31 mei: 14.30 - 21.00 uur 
zaterdag I juni: 10.00 - 18.00 uur 
zondag 2 juni : 10.00 - 16.00 uur 

Mededelingen 

Reewildbeheer en de Raad van State 

Schouwen Duiveland december 1990 

Op 14 december 1990 diende voor de Raad van State, afdeling geschillen van bestuur de bo
demprocedure in het geschil tussen o.m. de Minister van landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
de Wildbeheereenheid Schouwen Duiveland, de Stichting Duinbehoud en de Nederlandse ver
eniging tot bescherming van Vogels. Oorzaak voor dit geschil was het beroep dat door appel
lanten was ingesteld tegen een vergunning die door de Minister van L. N. V. was verleend voor 
uitoefening van de jacht in het beschermd natuurmonument "Kop van Schouwen" :. Een eer
der door deze Wildbeheereenheid gedaan verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening
en in dit geschil was ca. anderhalf jaar tevoren door de voorzitter van de Raad van State afge
wezen. 
De appellerende natuurbeschermingsverenigingen hadden o.m . bezwaar gemaakt tegen de 
jaèht op reebokken die samen viel met een gedeelte van het vogelbroedseizoen in het be
schermd natuurmonument. 
Mede dank zij de bemoeienis vanuit de vereniging "Het Reewild" die bij monde van haar des
kundig bioloog ir. J. Poutsma een referaat uitbracht pleitende voor een verantwoord reewild
beheer in genoemd gebied, overwoog de Raad van State dat gezien de lage intensiteit van beja
ging niet gevreesd behoeft te worden dat de rust in het natuurmonument door bejaging van de 
reebok wordt verstoord. 
De "Schouwse" leden van de vereniging "Het Reewiid" danken haar (hoofd)-bestuursleden 
bij deze dan ook hartelijk voor de deskundige bijdrage geleverd in dit voor hen zo delicate ge
schil. In het bijzonder spreken zij dank uit aan ir. J. Poutsma die na een eerder met dhr. Boele 
gedane biotoopinventarisatie in bedoeld beschermd natuurmonument zijn daar gedane 
constateringen aan de Raad van State kon verwoorden. 

De secr. van de regio Zeeland, 
Rinus Jeremiasse. 



Valwind 

De laatste tijd ontvangen wij met name uit de regio Brabant nogal wat telefoontjes van leden, 
die in hun veld reeën dood vinden. Ogenschijnlijk vaak nog in goede conditie (geen ver
keersslachtoffers of met schottekens). Men vraagt zich dan af wat hiervan de oorzaak is en 
waar men voor een eventueel onderzoek hiermee naar toe moet. 
Hieronder volgt een adressenlijst per provincie, waar u, óók voor andere wildsoorten in bo
vengenoemde gevallen contact mee kunt opnemen. 

Instituten waar tegen betaling onderzoek aan reeën kan laten worden gedaan 
cm, Gezondheidsdienst Velp, 
Postbus 6500 Rozendaalselaan 30, 
8200 AB Lelystad. 6881 LD Velp. 

Gezondheidsdienst Zwolle, 
Zwartewaterallee 8, 
8031 DX Zwolle. 

Gezondheidsdienst Gouda, 
Ronsseweg 553, 
2803 ZK Gouda. 

Gezondheidsdienst Boxtel , 
Molenwijkseweg 48 , 
5282 SC Boxtel. 

Gezondheidsdienst , 
Leveroyseweg 9, 
6093 NE Heythuyzen. 

Gezondheidsdienst, 
Morra 2, 
9204 KH Drachten. 

Keuringsdienst voor Waren, 
De Stoven 22 , 
7206 AX Zutphen. 

De secretarissen van de diverse regio's worden vriendelijk verzocht de aanvragen voor keur
meesters t.b.v. de regionale reewildbeheertentoonstelling tijdig te richten aan: 
Dhr. J. Schoonderbeek 
Meidoornstraat 16 
7497 MG Bentelo 
Tel.: 05472 - 228 

Wilt u een oorkonde of een verklaring 
aanbieden of misschien een diploma 
uitreiken, dan is het heel fraai als 
u deze laat calligraferen. 

Vrijblijvend wil ik u hierover graag informeren 
Mevr. J.E. van Herp-Bruynius , 
Landjonker 19, 
3834 CL Leusden, 
Tel.: 033 - 942032 . 

Mededelingen of kopy voor de volgende nieuwsbrief van de Vereniging " Het Reewild" kunt u 
zenden aan: P.H. Schneider - Jachtlaan 8 - 485 1 AM Ulvenhout. 


