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"Capreolus" is het onafhankelijke orgaan van de Vereniging 
Het Rcewild. De weergegeven meningen komen niet noodza
kelijkerwijs overeen met die van het bestuur. 
De redactie behoudt zich het recht voor, elke reactie te kor
ten of te redigeren. 

Cop}' voor de volgende "Capreolus" vóór I november 
1994 7.ellden aan de redactie Vereninging Het Reewild. 
Antwoordnummer 3268, 3800 ZA leusden. 



Redactioneel 

-Steran Kollc-

Geaclllc lezer. 
Zoals IC verwachten viel. 
heeft de in de \wige uitgave 
geplaatste briefw isseling luS
sen Wil Huygen en hel 
besluu r de nodige reacties 
losgemaakt. Niet alleen in 
~ederland , maar ook in Bel
gië blijkt dit onderwerp een 
stri jdpunt Ie zijn, zoals blljkl 
uil de copie van een brief 
die de voorziller van Oost
WeSlvlaamse jagersvereniging 
aan De Vlaamse Jager stuur
de naar aanleiding van de 
discussie in Capreolus. Deze 
Capreolus staat verder in het 

teken van de wetenschappe
lijke aspecten \'an het ree
wildbeheer. De betrouwbaar
heid van leeftijdsbepa
hngsmethodes en tellingen 
zijn onderwerpen die al snel 
101 discussie leiden. Oe bij
dragen in deze uitgave geven 
nieuwe voeding aan de be
staande twijfels. Ook de re
sultaten van de tentoonstel
ling in Vorden. hier aan een 
historische vergelijking on
derworpen, komen zo wel
licht in een ander daglicht 
Ie slaan. Ik hoop dat deze 
drie bijdragen ook tOl inte
ressante reacties vanuit de 
lezers leiden . ffiIri: .1rlf I'ISSI'r 

Vergunninghouders voor 
afschot van reewild, opgelet! 
De aanvraag vergunning voor hel af
schot \'an rcewild is pcr I september 
1994 gewijzigd. Deze vergunning moet 
thans aangevraagd wonlen bij een dis
trictskantoor van de DUR (Direktie Uil
voering Regelingen). De meeste 
vergunninghouders hebben hierover 
een schrijven ontvangen. lIel traceren 
van alle vergunning~ouders bleek he
laa~ niet mogelijk. zij kunnen zich 
wenden aan de sec retari~ in hun 
regio. 

Bij deze aanvraag ontvingen zij 
adres(sen) van de districtskantoren van 
de desbetreffende provincie. 
Het kan echter voorkomen dat de ver
gunninghouder in een andere regio of 
elders bij een Kamer van Koophandel 
5ta.1t ingeschreven en d,m onjuiste 
adres(scn) heef\. 
Ook dan klllll ti zich wenden aan uw 
regiosecretaris welke in het bezit is 
van een lijst met alle districts
kantoren. 

J 
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Cijfermatig Reewildbeheer 

-A.P,M. Kutten 
I'oorzifter Regio Limburg 

De basis van onze regulatie
plannen is : 
L bwelltarisafie van de 
stand, vastgesteld na een 
voorjaarstellillg of op een 
ander moment na meerdere 
intensieve tellingen. 
2. De ideale stand berekend 
volgens het draagkrachtmo
del van Haaf ten of Poutsrna. 

Wat de ill\'enL'lrisatie betreft, 
daar verschillen de deskun
digen van mening. Kolle 
(Capreolus nummer 1- maart 
1993 blz . 12) breekt een 
lans voor uitbreiding van de 
jachttijd en gaat er daarbij 
\'anuit dat de bcsl3.ndsinven
l:lrisalÎes -'zorgvuldig en de
gelijk'· zijn. 
Ploos van Amstel 
(Zsch. f.)agdwissenschaft 
1992; 38: 202) baseert zijn 
zeer interessante betoog o\"er 
populatiedynamiek van hel 
reewîld op de betrouwbaar
heid van achtereenvolgende 
voorjaarstellingen en het 
daaruilvolgende aanL'l1 terri
toria . 
Pclt7.er en Berger loonden 
aan dat een éénmaJige voor
jaarstelling slechts de helft 
van de populatie laat zien 
die er met meerdere inten
sieve tellingen tevoorschijn 
komt. Deze laatste methode 

nam onge\'ccr 4 x zoveel 
tijd in beslag. (Nederlandse 
Jager 1986;23; blz.524) Deze 
bevindingen worden be
vestigd in de literatuur. Zelfs 
in omrasterde gebieden 
wordt nooit 100 % waarge
nomen en meestal slechts 
lussen de 50-70 %. Hespeler 
(Rehwild Heute) vindt het 
verbazingwekkend dat er 
nog steeds jagers zijn die 
menen dat ze reeën kunnen 
lellen: " NUT tote Rehe lassen 
sich zählen". 

Ideale stand? 
Wal de ideale stand betreft, 
bepaald door een waarde
schatting van de bioLOOp en 
de dekking, daar zijn ook 
enige vraagtekens bij te 
plaalsen. Het reewild is zeer 
adaptief en heeft zich niette
genstaande de afbraak van 
natuurgebieden en groene 
ruimte in ons land sleeds 
maar uitgebreid en aange
pasi a..'ln de veranderde om
standigheden. En wie zijn 
wij dal wij menen te kun
nen bepalen hoeveel reeën 
er per 100 ha. mogen of 
kunnen voorkomen? In 
Duitsland worden soms coo-

centraties van 20 per 100 
ha. gezien. In Limburg, be
rekend op 25.000 ha. dek
king waar het reewild mio 
of meer ongestoord 24 uur 
per dag kan doorbrengen, 
wordt de ideale voor
jaarsstand vastgesteld op 
1900 exemplaren, terwijl er 
al jaren meer dan 2000 
worden geteld. En we moe
ten aannemen dat tellingen 
altijd een flink stuk onder 
de reële stand liggen . 

Relatieve waarde cijrers 
De eerste vraag is: kunnen 
wij een effectief rcewildbe
heer uitoefenen dm is geba
seerd op tellingen die 
gedurende vele jaren op de
zelfde manier in dez.elfde 
leefgebieden plaatsvinden? 
Anders gezegd kan op deze 
manier een trend herkend 
worden: stijgen of dalen van 
een populatie, ook al heb
ben de cijfers slechts relatie
ve waarde. 
Hel tweede probleem is hoe 
het komt dat het op boven
genoemde 
(te lage) cijfers gebaseerde 
afschotquotum niet wordt 
gehaald met uitzondering 
van de Ijsselmeerpolder? Als 
we te weinig afschieten van 
een IC laag ingeschatte p0-
pulatie dan moet er toch 
een explosie van de sL'lnd 
volgen! 
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Ook ik kan het niet nalaten 
wat te spelen met cijfers 
hoewel ik me realiseer dat 
het een zinloze procedure is 
omdat het in de praktijk 
klaarblijkelijk anders werkt. 
Maar het dient slechts ter il
lustratie van de ge\'olgen 

val wild, em igratie en ver
minderde vruchtbaarheid. Bij 
verfijndere telmethodieken 
wordt mogelijk een hoger 
percentage als 75 % gehaald 
en de aanwas kan eveneens 
geteld worden en niet bere
kend hetgeen een lagere uit-

Geen uitbreiding 
De meeste Nederlandse ree
wilddeskundigen schatten 
het Nederlandse bestand op 
25-30.000 stuks. Hel is mij 
niet duidelijk waar dit op is 
gebaseerd , want reeds in 
1980 wordt de stand op di t 

I. De voorjaarstelling levert twee mogeli jke 
uitslagen: 

6. Bij de volgende telling is de werkelijke 
stand 142 - 3 ~ 139 

a. 50 
b. 75 

2. Aanwas wordt berekend door 85 % van 
het aantal geiten: 
a. 85% van 2S = 21 
b. 85% van 37 = 31 
Werkelijke aanwas = 85% van 50= 42 

3. Zomerstand wordt berekend: 
a. I + 2 = 50 + 21 = 71 
b. 75 + 31 ~ 106 
Werkelijke zomerstand 100 + 42 = 142 

4. Regulatie voor hel volgend jaar wordt 
berekend door wmerstand - ideale 
stand: 
a. 72 - 100 ~-29 

b. 106 - 100 ~ 6 
De werkelijke regulatie 7.oU moeten zijn 
142 - 100 = 42 

5. Afschot wordt in a. nagelaten . 
In geval b. , rekening houdend met val
wild, wordt 80 % van de regulatie toe
gewezen = S. Slechts 65 % daarvan 
wordt vervuld = 3 

7. De volgende telling levert dan op: 
a. 70 
b. 104 

8. Aanwas in volgend seizoen = 
a. 85% van 35 = 30 
b. 85 % van 52 = 44 
De werkelijke aanwas is 
8S% van 70 = 59 

9. Zomerstand wordt berekend: 
a. 7 +8= 70+30 100 
b. 104 t 52 = 156 
Werkelijke zomersland is 
139 + 59 ~ 198 

10. De regulatie wordt berekend: 
a. 100- 100 ~ 0 
b. 156- 100 ~ 56 
De werkelijke regulatie zou moeten lijn 
198- 100 ~ 98 

IJ. Afschot wordt in a. nagelaten. 
In geval b. 80 % van 56 = 4S 
Slechts 65 % wordt vervuld: = 29 

12. Bij de vo!gende telling is de werkelijke 
stand 198- 29 = 169 

---------------------------------------~ 
van een structureel te laag 
afschot gebaseerd op te lage 
inventarisatie. 
Stel we hebben een " ideale" 
situatie: de werkelijke stand 
in een gebied is gelijk aan 
de ideale stand = 100 (zie 
bovenstaand model) 
In dit model zou de stand 
dus steeds toenemen, zij het 
minder dan berekend door 
6 

komst geeft (Ploos van 
Amstcl) 
Ploos van AmSlel (Capreolus 
nummer 2- juni 1993 blz. 8) 
meent dat de op de gebrui
keli jke manier vastgestelde 
regulatieplannen tOl een te 
hoog afschot zouden kun
nen leiden als de Nederland
se populatie inderdaad 
slechts 25 .000 bedraag\. 

aantal geschat (Wildschut) 
en dan zou er sindsdien dus 
geen uitbreiding hebben 
plaatsgevonden. 
Peltzer en Berger (Reewild 
1987; 4; 9) komen na enige 
cijfemlatige exercities met 
arealen bos- en natuurgebied 
op een minimum stand van 
23.000 exemplaren. Op een 

andere manier berekend 



- namelijk uitgaande van 
een territoriumgemiddelde 
voor bok + geit \'an 10 
ha.- en een areaal voor ree-
wild geschikt bos- en na-
tuurterrein van 300.000 ha. 
komt er een getal van 
60.000 uit de bus. 
In die berekeningen zijn w-
veel aannames en ongewisse 
cij fers, dat het !liet meer 
dan een exercitie lijkt , die 
best wa.,'l r kan zijn, maar 
mij niet kan overtuigen . 

lIoc is nu de situatie in 
Limburg? 
In 31 leefgebieden met ccn 
totaal van 25.000 ha. aan 
pemtanente dekking (waar 
het recwild 24 uur per dag 
min of meer ongestoord kan 

Jaar Telling 
bok 

1989 693 
1990 88; 
1991 1024 
1992 1185 
1993 1121 

vcrblijven)-bepaald volgens 
een nau wkeurige biotOopin
ventarisatie tezamen met de 
plaalseli jke jachthouders
wordt al jaren volgens de 
aloude manier jaarlijks ge
leld gedurende twee avon
den en één morgen , 
eventueel aangel'uld met ex
Ira gegevens vaIl de jacht
houders. Deze inventarisaties 
tonen al jaren een langzame 

f'J)fUJW76 flF.V /IDRl/lWl 

Afschot 
geit bok geit 

825 2JI J07 
1054 271 278 
1291 269 J24 
ISIJ 298 408 
14 27 416 SJ I 

stijging mei name sinds 
1989. Ook het afschot (65 % 
van het vergunde aantal) 
gaat op dezelfde manier om
hoog (zie grafiek). 

Uit deze gegevens menen 
wij te moeten concluderen 
dat hel afschot I'an 65 % 
inderdaad te laag is, met 
name het geitenafschoL 
Als de regel I'an 2 stuks per 
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10 ha. territorium opgaat Rl' R 'ld 
dan is de populatie in Lim- egu erlng eeWl 
burg ruw geschal 5000 
stuks. De telling haalt dan 
50 %. Op deze wijze moeten 
ook redelijk betrouwbare po- LIMBURG 
pulatiecijfers uil de andere 
regio's kunnen worden ge
produceerd en dan kunnen 
wij misschien komen tot 
CCIl totale populatie voor 
Nederland. Het zou de moei
te lonen om de afscho!- en 
telgegevens van de andere 
regio's eens kritisch met el
kaar Ie vergelijken en er zo 
misschien achter te komen 
wal de verschillen zijn en 
hoe reeël ollZe regulatieplan
nen zijn . Als we ieder jaar 
dOOf elkaar 50-60 % van de 
reële populatie tellen , dan is 
daar wel degelijk een wild
beheer op te baseren , als 
men ook een een oog heeft 
'lOOf de leeftijdsopbouw, 
geslachtsverdeling en het to
tale aantal valwîld (in Lim
burg 16 % van hel afschOl). 
ZOlang het bestand (inventa
risatie) sUjgt is hel afschol 
te laag. Blij\'en de tellingen 
enige jaren gelijk dan hou
den afschol en valwild de 
aanwas in evenwicht en zijn 
we op de goede weg. Emi
grmie van reewild speelt een 
geringe rol indien de inven
tarisatie wordt gedaan in 
een groot genoeg gebied (re
gio). Om het vaJwild terug 
Ie dringen moel hel afschot 
echter om hoog en één der 
manieren is verlenging van 
de jachnijden op bok en 
gei t. , 

1989 1990 1991 1992 

• Afschot bokken 

Telling bokken 

• Afschot geilen 

0 Telling geiten 

1993 



RI/u J<*e Hem/rills 

Vragenrubriek 

-R.J . Arends-

Naar aanleiding van mijn reacties op 
de vragen die gesteld zijn in Capreolus 
nummer 3- oktober 1993, wil ik nog 
het volgende opmerken : 
vraag I: na het eerste gec11chtestreepje 
had ik voor 5000 ha . dit leken> ge
zel. Hiennee bedoelde ik meer als 
5000 ha. ma,lr in de vragenrubriek is 
dil teken weggelaten. 
Na het tweede gedachte streepje had ik 
voor 5000 ha. dil teken < gezel. Hier
mee bedoelde ik minder als 5000 ha., 
in de vragenrubriek is dit teken weg
gelaten. Hopelijk beruSI dit op een 
misverslnnd! 

Reactie op bel scbrijvell 
van dierelIaris 
H. Stigler. 

Oe vragen die de heer Stigter stelt le
ven bij mij ook al langere tijd. De 

oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat 
ik 17 jaar ervaring opgedaan heb als 
keurmeester van slachtdieren en vlees 
en nu werkzaam ben als controleur 
van de Regionale Veterinaire InspCÇlle 
Noord. 

Binnen het bestuur van een reewild
commissie meI een werkgebied van 
16 .000 ha., waarvan ik deel uit maak , 
heb ik een voorstel gedaan om een 
door mij opgesteld vrngenforrnulier per 
stuk reewild in tc laten vullen door de 
reewildjager. Het vragenformulier is zo
wel bedoeld voor geschOlen wild als 
valwild. Het gaat hierbij om gerichte 
vragen waarop men verschillende anl
woorden kan geven. 

Bij deze zou ik u willen vragen of er 
belangstelling voor een dergelijk for
mulier beslaa\. Tevens is het misschien 
zinvol om eens met de heer Stigler 
van gedachten te wisselen. 

9 



Keuringsresultaten van de 
reebokgeweien Vorden 1994 
-H. Eikelboom-

Er zijn enkele beschouwing
en \'crschcncn over de laal
ste N:uionaJe Reewildbeheer
lenlOonslclling IC Vorden; 

eerst !Ot onderstaande reeks 
over de op de verschillende 
ICnlool1Stellingen toegekende 
punten aantallen van de 2S 
sterkste aanwezige geweien: 

maar tot nu toe is geen jaartemoonstelling: 
aandacht geschonken aan de 
resultaten van de keuring 1957 
\ '3n de reebokgeweien. 1960 

1963 
In aansluiting op de publika· 1966 
lies over de resu ltaten van 1696 
de verschillende voorgaande 1972 
keuringen (zie onder meer 1976 
l'let Reewild Se jaargang, 1979 
nummer 3, september 1988 1982 
en Het Reewild, Nieuwsbrief 1985 
nummer 2, september 1991), 1988 
gaan we hierop nu wal die- 1991 
per in en komen dan aller- 1994 

Dit resultaat leidt lOl de 
conclusie. dat we ook in de 
afgelopen periode op het 
peil gebleven zijn , dal eind 
zeventiger jaren werd bc· 

gemiddelde punten aantal 
25 beste geweien: 
106.7 
102. 1 
107.3 
109.6 
105.0 
lOl I 
107.l 
114.0 
llOA 
115.9 
121.3 
niet bekend 
11 6.l 



reikt. een bewijs dat we met 
het gevoerde reewildbeheer 
en ~ I>cleid op de goede weg 
waren wanneer we de ge
toonde top hien'oor als 
graadmeter nemen. We kun
nen slechts hopen, dat de 
veranderingen in het I>cleid 
geen nadelige gevolgen zul
len hebben op de kwaliteit. 

Grotere deelname 
gewenst 
Naar de vermelding vall het 
gemiddelde puntenaantal van 
de 2S beste geweien , zijn er 
meer aantekeningen te ma
ken. Allereerst was de in-
7.ending van 61 geschoten 
bokken en 4 stuks valwild 
aan de krappe kant. Voor 
een volgende tentoonstelJîng 
(over 3 jaar) is een grotere 
deelname zeker gewenst. 
Van deze 61 geweien kwa
men er. volgens internatio
nale nonnen gerekend, 2 in 
aanmerking voor een gou
den medaille, 8 voor zilver 
en 20 voor brons, lerwijl 31 
geweien niet medaillewaardig 
waren. Opmerkelijk is overi
gen dat de 4 stuks val wild 
(1 uit Noord-Brabant en 3 
uil Flevoland), ondanks hun 
vrij jonge leeftijd (drie wa
ren 3 jarig, één was 6 jarig) 
alle vier voor een gouden 
medaille in aanmerking zou~ 
den zijn gekomen! 

Nu we het toch over de 
leeftijd hebben , deze is ook 
bepaald van de ingC7,onden 
geschoten bokken. Van 59 is 
deze vernIeld. Oe \'erdeling 

over de verschillende 
leef-tijdsklassen is als volgt: 

2 jarig 1 
3 -,- 2 
4 -,- 6 
5 -,- 23 
6 ~ .- 13 
7 -,- 11 
S ~ ~ , 2 
9 ~.- 1 
niet bekend 2 

61 

Van deze S9 zijn er dus 
eigenlijk 9 op een Ie jeugdi
ge leeftijd geschoten (de 2 
en 3 jarige zeker, over de 6 
vie~arige valt te praten), de 
overige 50 (dus 85 %) mo
gen beschouwd worden als 
een goed resultaat van een 
goed beheer, als een goede 
oostbok, die ruim de gele
genheid heeft gehad zijn 
goede kwaliteiten te 
vererven. 

Regionaal de inzending be
kijkend, ontmoeten we aller
eerst hel sterkste gewei , 
gewaardeerd mei ruim 169 
punten en hiennee het Ne
derlands recordgewei (ruim 
184 puItten van Tonckens 
ui l W/eslervelde) dicht nade
rend; interessant genoeg we
derom afkomslîg uit het 
noordelijk deel van Neder
land. Flevoland kwam weer 
sterk naar voren met 12 me
daillebokken , maar toch 
hebben we de indruk dat de 
kwaliteit over de hoge top 
van voorbije jaren heen is, 
ondanks het 101 dusver hier 

fOio: jote !feilt/riks 

gevoerde voorbeeldige 
reewildbeheer. 
lets wat overigens niet on
verwacht komt, nu ook hier 
de bodem door het toegeno
men in cultuur brengen iets 
van haar kracht lijkt Ie gaan 
verliezen. Ook Noord
Brabant had een goede in
zending, mct 9 medaille 
bokken , daarna kwamen 
Gelderland met 4, Utrecht 
mei 2 en Overijssel en l.ee
land met 1 medaille bok. 

Conclusie 
Vorden 1994 was wat de 
omvang van de inzcnding 
van de trofeebokken iets aan 
de lage kant , maar de goede 
kwaliteît van deze IOp ver
goedde veel. Moge toch Vor
den 1997 weer een bredere 
deelname brengen. 

If 



Leef tijdsbepaling aan de hand val 

-Wolfram Osygan-
13roll: Wild ul/d HUI/d 
12192 

Vlm all e methodes van 
leef tijdsbepaling aan de 
hand "an de trofee geldt 
het slijpplaatje als 
oudste, gemakkelijkste 
en trefzekerste. Maar 
hoe exact valt de leeftijd 
met deze methode wer
kelijk tc bepalen? 

Overal daar, waaf de lro
feeënjacht diep geworteld is, 
geldt ook de bepaling van 
de leeftijd van hel geschoten 
wild als vanzelfsprekend . 
Aan de hand van de leeftijd 
en de kwaliteit wordt ver
volgens op keuringen een 
oordeel geveld: goed of fout 
afschot. Zoals bekend, kan 
de kwaliteit gemakkelijk met 
behulp van weegschaal en 
meetlint worden vastgesteld. 
De leef tijdsbepaling is bij 
hertachligen (Cerviden) ech
Ier met wat meer obstakels 
verhonden, Door hel jaarl ijk
se afwerpen van hel gewei 
ontbreken de voor andere 
horendragers typerende jaar
ringen. Bij de reebok wordt 
daarom naar andere indica
ties gekeken: lengte en posi
tie van de rozenstokken, 
voml en afmetingen van de 

Foto Arif Viller 
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rozen, omwikkeling van het 
neustussenschot , van de 
schedelnaden, en , als be
langrijkste, het slijpplaatje 
van (over het algemeen) de 
onderkaak. 

Slijtageproces 
Het is bekend, dat reeen 
hun definitieve gebit tussen 
de lOe en de 13e maand 
ontwikkelen. Een aantal kie
zen wisselt, en andere groei
en nu pas door. Gedurende 
deze periode kan cr dus aan 
de hand van het al dan niet 

aanwezig zijn van bepaald 
kiezen een vrij nauwkeu rige 
inschauing van de leeftijd 
gemaakt worden. Daarnaast 
laten de 1a."lIstgekomen kie
zen over het algemeen nog 
geen tandbeen zien. DOOf 
gebruik beginnen de kiezen 
te sli jten op slijtvlak en 
wordt geleidelijk steeds meer 
tandbeen zichtbaar op het 
kauwvlak-bruine verkleuring
en aan de zijkant van de 
kiezen zjjn terug te voeren 
op aanslag. Door het afslij
ten van de kiezen worden 



slijpplaatje 

de groeven en plooien in de 
kiezen allengs ondieper, 101 
ze zelfs helemaal verdwij
nen . Als dil punt eellmaal 
bereikt is wordt het proces 
versneld. Als het gehele 
wrijfvlak nog slechts een 
dun plaatje t:mdbeen is, 
staan de land wortels op 
pum van doorkomen en zal 
de kies binnenkort uitvallen. 

Individuele slijtage 
Samenvattend, kie7.cn zijn 
aan forse slijtage onderhe
vig. Hoe verder deze slijtage 

is voortgeschreden , hoe lan
ger de gebruiksperiode dus 
geweest moet zijn. Deze lo
gische redenering zal ieder
een beamen. Het is echter 
maar de vraag, in hoeverre 
dit slijtageproces bij elk indi
vidu zodanig hetzelfde ver
loopt. dat hel eindresultaat 
tot een volledig betrouwbare 
leef tijdsbepaling kan dienen. 
In dat geval zou de land
substantie steeds exact gelijk 
van scheikundige samenstel
ling en hardheid moelen 
zijn , alle kiezen wuden 

steeds even groot en sterk 
zijn, kaken dezelfde lengte 
hebben , en de kaken in de-
7.elfde positie ten opzichte 
van elkaar SL1all. Ook zou 
hel wild 7.Owcl kwalitatief 
als kwantitalief hetzelfde 
voedscl 101 zich moeten nc
men, en dezelfde herkau
wingsgewoontes hebben. Dit 
laatste pum is al meteen 
van tafel te vegen, aange
zien het reewild zich in de 
meest uiteenlopende bioto
pen ophoudt, wat een grote 
variatie in voedselopname 

13 



met zich meebrengt. Zo 
moeten reeën in uitgestrekte 
bossen of in de bergen 
noodgedwongen wnder kul
tuurgewassen als graan en 
koolzaad uitkomen, en zich 
volledig voeden met grassen , 
bladeren , kruiden, knoppen , 
vruchten cn7.0\'oort. De7,e 
voeding heeft ongetwijfeld 
een andere belasting van de 
kiezen tot gevolg dan een 
breder vocdingsspC<..1rum. 

Wildmerkonderwek 
Het is zodoende niet meer 
dan logisch , dat wild van 
gelijke leeftijd uit verschil
lende gebieden \'crschillcn in 
slijtage laat zien. Ouder on-

derzoek met wildmerken 
heeft hiervoor al afdoende 
bewijs geleverd. Na uitge
breid onderzoek kwam Bie
ger al in 1932 tot de 
conclusie, '·dal de leefti jd 
van het reewild gemiddeld 
een jaar te hoog wordt inge
schat. In enkele gevallen 
zijn de verschillen nog aan
zienli jker, terwijl ook te jon
ge inschattingen 
voorkomen··. Hij komt tot de 
conclusie, dat gemiddeld 
hooguit 50 % van de bepa
lingen juist is. Bij 2S % zijn 
minder zwaarwegende fou
ten gemaakt, terwi jl bij de 
resterende 25 % aanzienlijke 
fouten gemaakt zijn. "Deze 

fouten kunnen zo zwaarwe 
gend zijn. dat de leeftijdsbe
paling als geheel geen 
volledig betrouwbare basis 
voor wetenschappelijk on
derzoek kan vormen. Maar 
ook de jager in de praktijk 
kan niet zeker zijn van de 
aanwijzingen· ' (Bieger, 1932 , 
Die Auswcrlung der \'\%1-
markenforschung). 

Snijtanden 
Bieger stelde voor de slijtage 
van de snijtanden evenveel 
gewicht mee te geven als die 
\'an de kiezen , en in het ge
\'al van een aanwijsbaar \'er
schil de minst versleten \'an 
de twee als uitgangspunt te 



nemen. Ook Riek komt tot 
de conclusie, dat . 'de leef
tijdsschalting aan de hand 
van één tand. mei name de 
hel meest afgesleten \'oorste 
kies, geen betrouwbare re
sultaten opleverde. Vooral op 
hogere leeftijd werden afwi j
kingen lOl zes laaf vasl
gesteld. Oe derde kies 
leverde de minste afwijkin
gen op, aangezien deze pas 
na Iwaalf maanden door
groeit. en zodoende de 
millSle belasting ondergaat. 
Als enige bruikbare en beo 
trouwbare methode is de 
combinatie van alle kenmer
ken van alle kiezen inclusief 
de kleur gebleken" (Riek , 
1970, Alter und Gebissabnut- FoJ<J.· ftJ/.:"U'·lIdnNs 

wng beim Rehwild). 

Hardheid van het 
tandbeen 
Als reden voor de afwi jkin
gen wordt aan de verschi l
len in hardheid gedacht 
Deze valt onder ander vaSI 
tc stellen aan de lichtere 
kleur van het tandbeen. 
Riek stelde namelijk bij ecn 
experiment vast , dal bij ge· 
lijk tandvolumc en slijtage 
tanden met donkerbruin 
tandbeen een hoger kalkge
halte hadden dan die met 
lichtgeel t.1ndb(.'Cn. Wagen
knecht zette deze inzichten 
om in een tabel, die het slij
lageverloop voor de verschil
lende leefti jdsklassen 
weergeeft. Zodoende weten 
we. hoc de kaak van een 
vijfjarig stuk emit moet 
zien. waarbij bruin of bijna 

zwart tandbeen een leertijds· 
verhoging met twee tOl vier 
jaar tot gevolg heeft. Nu is 
het echter zo, dat bepaalde 
tandbeen-kleuren niet 
biotoop-gebonden zijn. Ik 
heb zelf verscheidene keren 
binnen een bepaald gebied 
zeer verst:hillende kleuringen 
waargenomen. Analyse van 
wildmerken liet niet alleen 
zien. dat even oude reeën 
niet alleen sterke verschillen 
in slijtage kennen. maar in 
voorkomende gevallcn 7.elfs 
de cxemplaren met donkere 
klcuring meer slijtage opwe
zen dan die met lichte kleu
ring. Daarmee is edner de 
theorie van de hogere hard
heidsgraad van donker tancl
been op losse schroeven 
komen de staan. 
De oplossing volgde in 1991 , 

1.[1FTll()5I1J:J~U.W; .1.1.\ I!E IWIJ ~t\ SL/JPPLtfTjE 

bij de promotie van Michael 
Saar. Hij promovccrde op 
een praktijktDelsing van de 
belangrijkste in de literatuur 
genoemde methodes van 
leef tijdsbepaling van rcewild 
aan de hand van schedel
tandkenmerken. Hij had 125 
schedels en onderkaken van 
gemerkte reeën tot zijn be
schikking. Om te beginnen 
liel hij de leeftijd aan de 
hand van lilijpplaaljes door 
drie ervaren wildbiologen 
inschauen. Alle drie kwa
men (gemiddeld) tot onge
veer 62 % juiste bepalingen , 
25 % één tOl twee jaar te 
laag en 13 % evenveel te 
hoog. Aangezien echler 
20 % van de onderzochte 
reeën jaarling was en ook 
eenvoudig en korrekt inge
schat werd, resteerde voor 
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de meerjarige reeën slechts gelast , waardoor de slijt.1ge maken tussen gouden me-
20 % waarbij alle drie de zichtbaar wordt. In deze ge- daille en (schaam-) rode 
experts dezelfde juiste in- vallen wordt een stuk dus te pUilt. De driejarige meI ('Cn 
schatting hadden gemaakt. jong ingeschat , terwijl bij slijtagebeeld van een vijfjari-
0e7.e cijfers geven stof tot zachter glazuur hel tegen- ge heeft hier goede kansen , 
nadenken. o\'crgcslelde geldt. Omdat de omdat niet snel de betrouw-

individuele hardheid van het baafheid van het slijpplaatje 
Hardheid "an hel glazuur mei het oog niet te in twi jfel getrokken za] WOT-

glazuur zien valt, zullen we voor de den. Als de morste kies 
Ook SaaT viel hel \'crschil lcdlijdsschauing aan de echter geen enkele slijtage 
tussen de theorie en de hand van het slijpplaatje vertoont , wordt de roep om 
praktijk van de vermeende met een afwijking van enke- andere leeftîjdsbepalingsme-
samenhang van slijL1ge en Ie jaren rekening moeten thodes al snel hoorbaar. 
tandbeenkleur op. Met spe- houden . Maar ook hier interesseert 
ciale diamantboor appara- minder de daadwerkelijke, 
tuur heef! hij vervolgens exaclC leeftijd van de bok , 
aUe kaken onderzocht op alswel het al dan niet bin-
hun hardheidsgraad. In nen de afschotbepalingen 
hardheidsgraden uitgednlkt blijven. 
kwam hi j tot onder- en bo-
ren waarden van respectieve- Wildmerken 
li jk 139 en 331, gemiddeld Zolang er geen betrouwbaar-
225, voor het glazuur, te- " Oud genoeg" der methode beschikbaar is-
genover 73 en 105, gemid- Om misverstanden Ie roor· en voorlopig kan daar geen 
deld 87 , voor hel L1ndbeen. komen: de landen van reeën sprake van zijn- zullen we 
Oftewel, het hardste glazuur boven de vi jf jaar vertonen mei deze onnauwkeurige 
was 2,38 maal harder dan over het algemeen een dus- slijpplaatjesmethode moeten 
het zachtste, terwijl dil ver- danige slij tage, dat in elk ge- leven . Voor een groffe in-
schil bij het tandbeen ma.xi- val een oordeel "oud schatting voldocl de metho· 
maal 1,48 was. Saar kwam genoeg", "oud", of "zeer de hoe dan ook. Wie deze 
tot de conclusie, dat de oud " gerechtvaardigd wor- onnauwkeurigheid niet ver-
hardheid van het tandbeen den kan. Preciezer dan dil dragen kan , kan altijd naar 
nauwelijks versch ilt van ree wil de schU iler het meestal het instituut, wa:J.r de leef-
tot ree, terwijl er wel grote niet weten , en de afnemer tijd aan de hand van de 
verschillen bij het glazuur van het vlees oordeelt zeer bewerkelijke analyse 
vast Ie stellen zijn. Sli jtage- slechts naar ' "jong" en v:J.n de worlelcementzones 
verschi llen komen dan ook "oud", oftewel mals of taal. wordt bepaald. Hiennee kan 
niet VOOrt uit verschil in Net7.0min is de slijtage be- hij met een zekerheid van 
hardheid van het tandbeen langrijk bij de bekende "af- 8S % de leeftijd Ie welen 
maar van het glazuur. Aan- schO!bok ", met een niet aan komen. De nagestreefde 
gezien het tandbeen bij het de beheerdoelslellingen 100 % betrouwbaarheid valt 
jonge ree nog volledig om- beantwoordende trofee, aan- bij reewild slechts meI één 
geven wordt door glazuur, gezien dit afschot in princi - methode Ie bereiken: 
duurt het in geval van har- pe altijd goed is. Bij merken. 
der glazuur evenredig langer oogstbokken kan dat ene 
tot het tandbeen wordt aan- milimetertje het verschil uit- FotO: ~ Ht1l1lrib 
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Nazoek 

Hierbij maak ik gebruik van 
uw oproep om materiaal 
aan te Ic\"crcn voor uw tijd
schrifl , en wel over het 011-
derwerp nazoek. In 
Capreolus nummer 5- juni 
1994 nocm! de secretaris 
van de Vereniging Het Ree
wild, M.A. Aberson dit een 
gevoelig onderwerp waaron
der een open discussie mo
gelijk is. Ik neem graag deel 
aan deze discussie. 

1. Ik ben hel met Stefan 
Kolle eens dat openheid 
over hel in Nederland te 
voeren reewildbeheer te ver
kiezen is boven het iJl eigen 
kring houden van bepaalde 
zaken zoals dOOf de heer 
W.J Huygen, nota bene re
dacteur van De Nederlandse 
Jager, wordt bepleit. Juist dal 
laatste zal namelijk in anti
jagerskringen tegen ons ge
bruikt worden: die jagers 
hebben zeker wat te verber
gen! Correcte feiten en cij
fcrs mogen openbaar 
gemaakt, en onze vrienden, 
buren en collega's mogen 
weten dat we jagen: als ze 
geïnteresseerd zijn nodigen 
we ze uit als drijver of als 
gezelschap op de hoogzit. 

2. Als ik 45 % van de door 
mij geschoten reeën moest 

" 

nazoeken zou ik mijn ge· 
weer aan de kapstok han
gen. Iedere keer die 
onzekerheid of je het dier 
een lijdensweg hebt bezorgd! 
Reewildbeheer is een voor
recht, maar een nog grotere 
verantwoordelijkheid. Wel
licht kan de heer P. Schnei
der de lezers van Capreolus 
uit de doeken doen hoe hij 
10\ een nazoek van 45 % 
komt. Zelf heb ik slechls er
varingen uit ons Drentse 
veld. Van de laatste 48 dOOf 

ons geschoten reeën hebben 
wij diverse gege\'ens geno
teerd. Daaruit blijkt onder 
andere dal 37 dieren op de 
plek omvielen, 9 dieren na 
het schot een afstand van 
0-50 meter cn 2 dieren een 
afstand van 50-100 meter af
legden , ven'olgens om te 
vallen. Nazoek was slechts 
nodig bij 2 dieren , ten ge
volge van de onoverzichte
lijkheid van het terrein. 
Beide keren werd de hond 
ingezet die ons bij het reeds 
dode dier bracht. On7.e na
zoek bedraagt dus 4. ,2 % , 
veel reëler en meer van toe
passing op de Nederlandse 
reewildjager dan het door de 
heer Schneider genoemde 
percentage. 

3. ~Ioe klein ook de kans 
dat nazoek noodzakelijk is, 
je moet kunnen beschikken 

over een goede hond. Diplo
ma's zijn geen '· mus(" . On
ze jachtopzichter bezit een 
jachtgebruikshond zonder 
enige kwalificatie, die haar 
eerste nal.oek -met succes
verrichtte op een leeftijd vall 
9 maanden. Heb je zelf of 
heeft je jachtopzichter geen 
geschikte hond, dan biedt 
de zwcethondenlijst van de 
Verenigingen Hel Reewild 
uitkomst: verplichte bagage 
dus als je op de reeën gaat. 

AWlIllcrkillg Vatl tie 
redactie 
loor de goede orde, onaf
hankelijk lJtm bel rea/i/eits
gehalte mfl de percentages 
voor Ilozoek die door de 
verscbillende schrijvers lIJor
den aOl/gevoerd moet wor
den lJos/gesteld dat de 
meeste gevallen de 1l00d
ZlIak tol nazoek wor(i/ l'er
oorzaakt door 
onoverzichtelijk terreilI. In
dien bet terrein dtll de beer 
Faber bejaagt zeer over
zichtelijk is, uil dit zonder· 
meer lot wldere 
nazoekcijfers leiden dan bij 
Zesender, indien deze een 
zeer onoverzichtelijk veld 
bejaagt. Dit cijfer boeft dus 
ook niets olJer de kwaliteit 
van de jager /e zeggeu. S. K. 



Relativeren 

-R. van Cauwenberghe
Dil stukje werd levens ge
plaatsl in De Vlaamse 
ftlger 

In hel Nederland!ie tijdschrift 
\'OQr reewildbehccr (Capreo
lus van maart 1994) \'cr
scheen een interessant 
artikel van de hand van de 
heer P. Sclmeider (pseudo
niem Zesender) in verband 
met het reewildafschot en 
hel lwcclwerk oftewel na
mek meI de geëigende jacht
hondenrassen (Hannoveraan , 

Beierse brak, Tiroolse brak, 
e.a.). Eindelijk , dacht ik bij 
mezelf, eindelijk iemand die 
het aandurft om de realiteit 
lussen afschot- en zweet
wcrkquola in duidelijke ge
tallen uil te drukken. Dal 
het reewildafschol (uiteraard 
bij bers- en loerjacht) resul
teert in 45 % nazoek is een 
Europees jachtrealiteit. 
Met verbazing en ongeloof 
heb ik de reactie van de 
KNJV (bij hrief van de heer 
WJ Iluygen in nummer 5-
juni 1994 van "Capreolus") 

!01(): jokt Iff llllnk$ 

op het gecijfer van de heer 
P. Schneider gelezen. In Ne
derland lijkt men (bij monde 
van de KNJV) niet overtuigd 
van die 4S % nazQekver
plichtingen. Men (?) gewaagt 
zelfs van het feil dal er op 
8000 gestrekte reeën slechts 
20 nazoeken noodzakelijk 
waren .. l Zijn veri'.el legen 
het schrijf- en cijferwerk 
van de heer Schneidcr moti
veerde de heer Huygen als 
volgt: " Inderdaad heeft de 
heer Schneider aan de re
dactie van de Nederlandse 
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Jager een artikel aangebo
den, waarin voor het ge
bruik van Zweethanden bij 
de nazoek van rcewild werd 
gepleit , en wel ap basis van 
het feil (?) dat dit in 45 % 
van de gevallen noodzakelijk 
zou zijn. Dil artikel is door 
ons geweigerd, met als mo
tivering dm het publiceren 
van een dergelijk getal poli
liek en gevoelsmatig ons in
ziens onverstandig zou zijn. 
We zouden immers de kwa
liteit van de Nederlandse 
reewildjagers voor de bui
tenstaanders beneden de 
maat afschilderen, hetgeen 
niel waar is en dus niel 
nodig. 
Al wordt een ree vijftig of 
honderd meier ver in de 
dekking met een perfect 
bladschot gevonden , dan 
nog zullen deze. bijna altijd 
ondeskundige IC7.ers, aanne
men dal hel sluk een ellen
dige dood is gestorven". 
Toen ik de tegenargumenten 
van de heer Huygen las, 
kon ik mijn ogen niet gelo
ven. Is jagen een middel om 
zichzelf ten hemel te prij-
zen , of is hel een doel om 
het wild in de vrije wild-
baan op verantwoorde wijze 
Ie beheren? Is zelfoverschat 
ling een aanvaardbaar ken
merk binnen dat soort 
weidelij k wildbeheer? Vol
staan theoretische kennis en 
wat afschotervaring om zon
der meer Ie beweren dat elk 
zogenaamd bladschot (?) het 
stuk ter plaatse strekt? Moet 
een jager zich schamen over Foto: Ark L'Ww 
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het feil d:l! hij een "getrof
fen" stuk moet nazoeken? Is 
nazoeken een logisch ver
lengde mogelijkheid na elk 
afschot of is het de bevesti
ging dat men als jager in de 
fout ging? lIet a11lwooro op 
elk van deze vragen geeft 
een veel eerlijker en weide
lijk ruimere betekenis aan 
dal Wal elk afschot binnen 
een populatiebeheer moet 
zijn . Er zijn immers veel 
vergeten en vaak genegeerde 
factoren die lussen hel zien , 
hel beoordelen , hel schoude
ren , hel richten, het VOOf
spannen , het afvuren en . 
het treffen (?). hel afschot 
in fracties van seconden 
bepalen. 
Zowel bij ocrs- als bij loer
jacht zorgt elk onverwacht 
contact met hel wHd voor 
spanning. Uiteraard l.1! een 
ervaren jager \'eel rustiger 
reageren, maar daartegen
over Slaal dat de inwendige 
spanning blijft "schussfie
ber" geldt voor iedereen. 
Vanaf dat visueel contact 
verloopt het gebeuren zeer 
snel: 
-beoordelelI mei de 
kijker (fador kwaliteit kij
ker. afstand, licht en zicht
baarheid. inschatten afstand 
waarbinnen het bewegende 
wild in blad kan komen, be
oordelen van het stuk: fysie
ke gestalte, trofeekwaliteit , ., ) . . , 
-besluit lol afscbol (factor 
richtkijker en karabijn: af
gesteld en ingeschoten. trek
kerweersland , plaalS van 

wijsvinger, dat wil zeggen 
kussent je voorste lid op 
voorspanner en langs trek
ker, ademhaling, keuze af
schotplaalS op het stuk, dat 
wil zeggen plaatsen van re
tikkel of draden kruis waarbi j 
ook het hoogteverschil bij
voorbeeld in bergstreken of 
van op de hoogzit tussen 
schutter en wild een belang
rijke rol kan spelen; 
-bel afschol wordt in zijn 
kwaliteit ook bepaald door 
de keuze \"an het kaliber 
(snelheid, gewicht en kineti
sche krachtoverbrenging) en 
de penetrerende vervorming 
van het projectiel naargelang 
de weerstand binnen het 
wildlichaam (spierweefsel, 
been , pees, ingewanden) en 
de herhaalde schokgolven of 
cavernes; 
-ee" lIiel ollbelallgrijke 
factor begint bij hel gedrag 
van de jager-schuuer onmid
dellijk na het afschot. On
danks alle theoretische 
lessen en evenveel prakti
sche ervaringen blijft de 
emotie (lees: spanning voor 
en on1!ading na het schot) 
bij om het even wie voor 
onverwachte reacties zorgen. 
Nieuwsgierigheid (in dit ge
val om het resultaat te zien) 
is een moeilijk te bedwingen 
instinct. In veel gevallen 
hebben wij het daar alle
maal moeilijk mee, maar bij 
elke confrontatie laren wi j 
met iets meer beheersing op 
Ie treden . Ook hier telt de 
gouden waarheid dat de 
mens leert door en langs 

zijn fouten om. Maar zijn 
dat wel foulen? Beheersing 
moel je Ieren over de weg 
van vallen en opstaan. Zelfs 
de meest vakbekwame jagers 
kunnen binnen de korte 
tijdspanne van seconden die 
aan het afschot vooraf g.1an , 
emotioneel zeer sterk bewo
gen zijn . Het enige middel 
om die gedragslijn Ie over
bruggen is concelllrJtie, dat 
wil zeggen beredeneerd han
delen om de opwinding 
naar later te verdringen. 
".-\1 wordt een ree 50 of 100 
meter ver in de dekking mei 
een perfecl bladschot gevon
den , dan nog zullen deze, 
bijna altijd ondeskundige le
zers, aannemen dat het stuk 
een ellendige dood is gestor
ven .... " Is een jager deskun
dig wanneer hij de waarheid 
wi! verdoezelen en zijn wei
delijke plicht tot zclfbedrog 
venninkt"? Bi j mi jn weten 
en met mijn ervaring ter za
ke, is een perfect bladschOl 
nooit synoniem aan dood 
ter plekke liggen. Met een 
kogel dwars door het hart 
zal elk stuk afspri ngen om 
pas te breken wanneer de 
hersenen (het centraal ze
nuwstelsel) geen bloedtoe
voer meer krijgen. Het is 
aan de deskundige jager ver
plicht om de ondeskundige 
lezer voor te lichten met 
realistisch concrete feiten. 
Om een stu k ter plaatse IC 
strekken moet de plaats van 
de kogelinslag tot op de mil
limeter na nauwkcurig ge
plaatst zijn. Wie dat op den 

" 



te strekkcn stukken vijf 
maal lukt , is zeer vakbe
kwaarn. \X'ie op tien gestrek
te stukken slechts vij f maal 
vakbekwaam en weidelijk 
verantwoord (ook wettelijk 
toegestaan BesIVI.Exec., 16 
juni 1993-30 juni 1998, 
HrsLlI § 2, lid 3) nazoekt. 
is een goede jager. Wanneer 
wij onze plaats in de natuur 
en onze taken binnen het 
natuurheheer willen bevesti
gen met objectief verant
woorde beheerspraktîjken , 
dan moeten wi j onszelf niet 
verloochenen. Wij moeten 
de "goegemeente van ondes
kundige beunhazen en mi-
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lieuprovocateurs" niet naar 
de mond praten. Wij moelen 
onze weidelijke plichtenleer 
niet tot de bedelstaf veroor
delen. Ik blijf respect op
brengen voor de persoon 
van de heer Huygen , alleen 
vind ik het pijnlijk dat hij 
doet alsof zijn neus bloedt. 
Hoe kunnen wij jonge jagers 
educa1ief begeleiden , wan
neer wij in onze eigen tijd
schrift en de waarheid 
moetcn verzwijgen om "on
deskundige buitenstaanders" 
niet op de tenen te trappen? 
In die zin antwoordde ook 
de heer S. Kolle in zijn re
dactioneel: "Wij zijn, als rc-

dadie, van mening dat juist 
nu de Nederlandse jacht 
veelal onder druk van bui
tenaf staal, het betrachten 
van \'olledige openheid van 
levensbelang is, Als wij de 
ons niet zo welgezinde bui
tenstaanders ook maar de 
geringste aanleiding geven 
om ons, naast alle andere 
verdachtmakingen. van \'er
doezelen van feilen te be
tichten , brengen wij de 
Nederlandse jachl onherstel
bare schade toe. Juist rolle
dige openheid naar alle 
kanten toe, het laten zien 
dat men en potentieel pro
bleem onderkent en alle 
stappen ter voorkoming on
derneemt, is de weg naar 
het winnen van het vertrou 
wen van de Nederlandse beo 
volking·'. Wanneer wij in 
die reactie het woorn "Ne
derlandse" vervangen door 
"Vlaamse Gewestelijke" is de 
tekst ook voor ons bruik
baar. Ondeskundige lezers 
(lees: buitenstaanders) zullen 
ook nu de brief van de heer 
Huygen gelezen hebben. Rest 
de vraag hoe zij op zijn 
"gladstrijkerij" zullen reage
ren. Nergens in Europa heeft 
de jacht nog genoeg krediet 
om zich de luxe van een 
leugen om bestwil te veroor
loven. Wie de anti-jacht be
weging het gebrek aan 
wetenschappelijk gefundeerde 
argumenten \'3n verzet aan
wrijft, doet er goed aan om 
zichzelf en de rest van het 
jachtheir niet achter leugens 
te verbergen. 
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Nieuws van ons secretariaat en 
ledenservice 
-J.E. van flcrp-Brllynills-

Begin september heeft de ad
ministratie van de Vereniging 
de herinneringen contributie 
1994 verzonden. l.angs de7.e 
weg wi l ik u vragen deze 
gelden zo spoedig mogelijk 

f l;to. joJ:e Ife"dnlls 

over te maken , zij komen 
levens ten goede aan uw ge· 
waardeerde regio. 

Videobanden en 
Jachtliteratuur 
Dhr. Spijkerman heeft een 
uitgebreidde collectie Jachlli-

teratuuf en Videobanden. 
Bem ti geimeresseerd kunt ti 

vrijblijvend contact opnemen 
met de heer J Spijkerman te 
Sittard tel: 046·521451. Leuk 
idee! voor een verjaardag, 
een relatiegeschenk en voor 
de komende feestdagen, 

lJ 


