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Voorwoord 
·T.M. KoUe· 

Het is inmiddels enige rijd 
geleden dat u van mij op deze 
plaatS iets hebt gehoord. De 
redanie van Caprcolus, Henk 
Meyeringh en JooP Pomsma, 
heeft in het afgelopen jaar 
dan ook een zeer zelfsTandige 
koers gevaren met betrekking 
tot dir tijdschrift. Dat de 
redactie van het tijdschrift en 
het besmur van de Vereniging 
in beginsel onafhankelijk van 
elkaar moeten opereren is een 
goede en belangrijke zaak 
waar het bestuur van de 
Vereniging volledig achter
staat In de praktijk heeft een 
en ander in de afgelopen 
maanden echter tOt wrijvin
gen geleid. Daarom zal een 
nieuwe redactieraad worden 
geformeerd die de wederzijdse 
vcrancwoordelijkheden beter 
en sluitend zal vastleggen. 
Aan de afgetreden reaaCtje 
spreek ik mijn dank uit voor 
de door hen verrichte werk
zaamheden. Een van de meest 
belanwijke richdiJnen voor 
de toekomst zal zijn dat vcr
enigingsinterne discussies 
buiten het blad zullen blijven. 
Capreolus is in het !even 
gerocr.en als Tijdschrifr voor 
ReewIldbeheer en is met 
name ook bestemd om onze 
visie op reewildbeheer uit te 
dragen naar bevriende organi
saties, overheden, critici en 
vanzelfsprekend onze leden. 
Voor allerlei inrerna is dan 

roti;: Jok, HmJrilts 

naar ome menmg geen 
plaats. Belangrijk is immers 
de toekomst van het reewild
beheer in Nederland. 
Inmiddels heefr de Tweede 
Kamer het ontwerp Flora- en 
Faunawet geaccepteerd. Als 
het ontwerp ook de Eerste 
Kamer passeert 7.OU de 
nieuwe wet in de loop van 
komend jaar kunnen worden 
ingevoerd. Zoals wij al eerder 
hebben laten weten brengt de 
nieuwe FF-wet vooralsnog 
geen vClllnderinfen met 7.ich 
voor het reewildbeheer in 
Nederland. Zowel door de 
Minister in zijn beantwoor
ding van de kamervragen als 
ook tijdens de behandeling in 
de Kamer, is nogmaals uit
drukkelijk aan de orde 
geweest dat de huidige wijze 
van Recwildbeheer, wals door 
onze Vereniging voorgestaan 
en gepropageerd, juist is en 
voortgezet moet worden. Dit 

betekent derhalve ook het 
ingrijpen in reewildpopulaties 
indien dat nodig is uit een 
oogpunt van beheersing van 
de populatie-omvang. Dat 
het reewild thans niet meer 
als wild wordt aangemerkt 
maar als beschermde dier· 
soon is en blijft echter een 
wonderlijke en onbegrijpelij
ke zaak. Dat heeft vanzelf
sprekend ongewenste psycho
logische implicaties (onder 
meer bij de consumptie), 
maar vooralsnog niet voor de 
praktijk. De vergunningverle
ning, die thans via de provin
cies verloopt Voof de komen
de drie jaar, zal op dczclfde 
wijze worden voortgezet als 
daarvoor. Ook in het licht 
van de nieuwe FF-wer. Dat is 
een zeer v.erheuge.nd resultaat 
van onze mspannmgcn van 
de laatste jaren. Centraal staat 
een kwalitatief hoogwaardig 
reewildbeheerplan en al onze 
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mspannmgen, Vla onze mee te werken aan dit door WBE's mee aan het merken-
regio's, zijn er op ~erich[ om de Vereniging HCI Rccwild systeem. Het gebruik door de 
er voor te zorgen ar alle ver- zelf in het leven ~rocpen individuele wgunninghou-
~nnin~houders een reewild- merkensysteem. et is juist der laat echter nog te wensen 

heerp:m opstellen in over- dat er geen comrole ob de over en ik roep u met klem 
eensremming mer de eisen merken meer van over eiJs- op om daarin verbetering aan 
van de Vcrcnigins en met wege besraar. Groorschalig te brengen. Wij van onze 
name de provinCIale Fauna- georuik door alle WBE's en kant blij\'cn Streven naar het 
ambtenaren. Als u nog vragen vergunninghouders van her verplicht stellen in de vergun-
of problemen hebt daarom- merk, kan cr toe leiden dat nin~, hel meewerken van 
trem, schroomt u niet en het verplichte gebruik weer poe Iers en restaurants cn zo 
wendt 1I zich tot uw regionale wordt opgenomen in de ver· mogelijk inschakelen van 
bestuur of tOT het landelijk smning van de WËvincics. comro erende instanties bij 
bestuur, dat u zal doorverwij- ok kum u als ~ E het naleving van de merkenrege-
zen. gebruik van her merk ver- ling. 

plicht stellen via de subver-
Nadat de vergunningen zijn gunning en degene die weige- Tot slOt wil ik u allen 
verStrekt door de provincie, ren daaraan deel te nemen oproepen om tijdens de 
zullen via uw regio ook weer uiteindelg uitsluiten van het Jaarvergadering van de 
de merken ter beschikIcing afscho!. p deze wijze kan Vercniaing Het Recwild. 
worden gesteld. B~ deze wil een sluitend systeem worden welke it jaar zal plaatsvinden 
ik alle vergunning ouders, verkregen. Op dit moment ~ 1.aterdkf 18 april 1998 in 
\'ifBE's en anderen, er n~f werken volgens onze laatste orel Ba' er te Vorden aan-
maals roe oproepen voll ig gegevens bijna 90% van de WC"lIg te zIJn. 

De hersstok 
-Or A.P.M. Runen-

Voor velen is de bersjacht nog duren voor het wild zich weer allen tijde eerst zorgvuldig op 
altijd de mooiste manier om \'ertoont. de achtergrond worden geleI 
het reewild te bejagen, omdat Om succes te hebben op de voordat men de vinger krom-
men er veel moeite en energie bersjacht worden h~e eisen maakt. Een dicht bOs als ach-
in moet steken, het een aan- aan de schietvaardig cid tergrond houdt een snelle 
zienlijke kennis van wild en gesteld. Op de eerste plaats kogel wel tegen maar beter is 
terrein vereist en hel wild een moel men er altijd aan den- naTUurlijk een heuveltje of 
optimale kans krijg!. Een ken dat een kogelschoT tijdens zandhoop. In sommige ree-
belan~rijk nadeel van de hers- de bers in onze vlakke land wildrevieren is de bersjachr 
jacht IS de verontrusring die horizontaal wordt afgegeven. dan ook verboden om reden 
de jager Teweeg brengt, zeker De moderne rasante batronen van de steeds aanwezige ver-
als de persoon in kwestie de met een vlakke kogel aan onrrusring en de kans van het 
techniek niet voldoende taken pas grond na 4-500 plotseling verschten van een 
beheerst. Men kan zoveel ver- meter mdien staande afge- Jo~er, mounrain iker of een 
storen dat her dagen kan vuurd en cr moer dus ten an ere passam. , 
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HeefT men echter de gelegen
heid deze vaak verrassende 
vorm van jacht te beoefenen, 
wees er dan op voorbereid op 
alle mogelijke en onmogelijke 
manieren te moeten schieten. 
Lees er de ani kelen van Jan 
Smi! nog maar eens op na! 
Het staand aangestreken 
SChOl komt het meest voor. 
Men kan van alles en nog wal 
gebruiken om de buks aan tc 
strijken, als men maar zorgT 
dat de onderdelen van het 
wapen (loop, voorhom, 
schacht) nooit direct het aan
gestreken object raken omdat 
zulks onherroepelijk leidt tor 
een afWijking in het rrefpum. 

Dus alrijd de vingers of de 
hand ertussen houden . 

Een geliefd hulpmiddel is de 
hersstok, altijd bij de hand 
en ook zeer handig om als 
stabiele steun te dienen voor 
de ~jker. 
De meest stabiele hcrsstok uit 
het oogpunt van schieten is 
de 'driepoot'. Iets minder sta
biel, maar in ieder geval in 
zijdelingse richting vrij van 
trilling is de dubbele stok, 
(zit' foto). 

Deze wordt met nallle in het 
buitenland veel gebruikt: 
twee dU!lIl!le rechte stokken 

aan één eind met elkaar ver
bonden door een houtje of 
een elastiek (geknipt van een 
oude ficisbinnenband). Op 
het gewenste mQmem wor
den de stokken als een schaar 
uitgeklapt en stevig op de 
grond geplaatst. Ook zittend 
kan dC'lc vorm van bersstok 
goed worden gebruik!. 

Ook heel bruikbaar is de soli
taire stok die vooral in de 
bergen goed van pas komt en 
je zult dan ook nooit een oos
tenrijkse jager de bergen in 
zien gaan zonder zijn onaf
scheidelijke rugzak en 
berg(bers)stok. De industrie 
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heeft ûch deze materie ook 
aangetrokken en in alle goed 
gesorteerde winkels in jacht
attributen kan men re kopen, 
inclusief metalen verbindings
slUkken om de stOk langer of 
korter te maken, al naar 
believen, omsrandigheden en 
smaak. Compleet met een 
gaffel gemaakt van een her
ten-afWorpstang en een 
gesmeedde stalen punt. 

De mooiste Stok is echter die
gene, die jezelf gemaakt hebt. 
Zo'n echte bcrsstOk wordt 
gesneden uil een hazelnoot
struik. De hazelaar heeft de 
eigenschap nieuwe loten te 
vormen vanuit de worteL In 
de wintermaanden zoekt men 
1.ich een 7.0 recht mogelijke of 
slechts éénzijdig gebogen stOk 
uit die tenminste twee meTer 
lang is en 2,5 tal 3 cm dik. 
Met een mes of fijne zaag 
worden om de 10 cm(om en 
om) !Jeine inkepingen 
gemaakt tOt in het cambrium. 

Zo ingesneden laat men de 
loot nog een jaar groeien, de 
inkepingen 1.ijn dan dichtge
groeid en vormen kleine regel
matige verdikkingen. Deze 
dienen om later de vaak 
koude handen meer grip op 
de stok te geven. Dit is vooral 
van belang als de smk ook 
gebruikt wordt als bergstok. 
Na een jaar, als voldoende 
dikte is bereikt, wordt de stok 
met een fi jne zaag afgezaagd 
en nu scheiden zich de 
meningen. Een groep is van 
mening dat de stok eem van 
de bast moet worden ontdaan, 
alvorens te drogen en de 
andere groep, waaronder ook 
schrijver dezes, laat de bast 
erom. Na het afsnil'den van 
eventuele zijtakjes egt men de 
verse stok in een donkere kel
der met een gelijkmatige tem
peratuur. Na 14 dagen is het 
hout zacht en laat zich recht
buigen. Dit bijbuigen moet 
enige malen herhaald worden 
tOtdat de stok kaarsrecht 

Alle Kogels Vliegen ..... 
Deel 5 

-J.M. Smit-

Hoe moet je schieten 

Helaas wordt een goede schut
ter niet geboren, maar 
gemaakt. Gezien de reactie op 
een vorig anikellijken over 
een bepaalde schootsafstand 
ideeën te bestaan die mijns , 

inziens op discutabele uit
gangspuJl{cn bcrusten. Indien 
daarbij de indruk gewekt 
wordt, dat je altijd 7.OU moe
ten schieten binnen de 
afstand, waarop zelfs een niet
geoefend jager redelijk zou 
kunnen treffen, dan wOrdl dc 
stimulans om te oefenen 
gering en de kans op ziekge-

blijf\. Dan nog enige maan
den langzaam laten drogen. 

Na het drogen wordt de srok 
mer bast voorzichtig afge
schuurd met fijn schuurpapier 
en enige malen in de blanke 
(niet glanzende) lak gezeT, 
Aan één zijde kan men een 
qummi kapje oplijmen en in 
de andere ûjde slaat men na 
voorboren een ingekorte 
draadnagel. Nog mooier is als 
men de smid een stalen punt 
laat smooen die om de stok 
past (zie foto). De uiteindelij
ke lengte van de stok moel 
ongeveer gelijk zijn aan de 
lengte van de jager. Een gaffel
of dubbelsrok kan iw korter 
ZIJn, 

En dan heb je een zelfgemaakt 
praktisch hulpm!ddel dat ook 
nog aangenaam IS om naar te 
kijken en vast tC houden! 
Moge het U veel Sleun geven 
op Uw weidelijke omzwervin
gen! 

schoten wild zal dan toene
men , Juist de mensen die 
welen, waar de kogel blijft, 
zullen het wild zo (licht moge
lijk benaderell, maar verdere 
schoten worden ook mogelijk! 
De bedoeling van deze artike
len is onder meer, om de 
kogelschuuer met meer zelf
\'ertrouwen het veld in tC 
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laten gaan. Bijna iedereen kan 
zijn afhaar (refresultaten aan
merkelijk verbeleren. Het 
kogelschieten vereist echter 
vaardigheid, waarbij niet 
aUccn het daadwerkelijke 
schieten, maar ook de ver
trouwdheid met de buks 
belangrijk is. Hoe vaker je hel 
wapen in je handen houdt, 
hoe meer dat ding één met je 
wordt en dat venaaIr zich 
naar betrouwbare schoten in 
het veld. Wat dat betreft is 
het net zo als mei kleiduiven
schieten. Je weet op een goed 
moment wel hoe het moet, 
maar oefen je bijna nooit, 
~an ~chict je voorbij, de rou
tine IS verdwenen. De weg 
naar beIer sJlieten gaat ook 
via een juiste schictpositie, 
waardoor het geweer zo wei
nig mogelijk De\vccgt, een 
goede ademhalingstechniek 
en de kunst om de trekker 
'aan te halen', Het grote pro
bleem is, dat hel richtkruis 
vaak net niet zo lang stil op 
het doel staat als de tijd, die 

I·e nodig hebt om je vinger re 
aten reageren op het bevel 

van de hersenen. Voordat je 
vinger krom is, beschrij·ft het 
richtkruis alweer camp ere 8-
banen. Het stilhouden moet 
je oefenen via ontspanning 
door spierbrbmring, waarbij· 
de reactietijd zo kon moge ijk 
zal zijn. Genieren moer 
mogen, maar door veel te 
roken worden de 8-baantjes 
wel groter! 

De trekker 
Door eersr droog te oefenen 
leert iemand, wanneer en 
onder welke kracht de trekker 
onder invloed van de vinger
spanning loll 'breken'. Dit is 
van veel belang om goed re 
leren schieten, vandaar dat 
hierover een aparte verhande
ling volgt. 

De hieronder beschreven 
oefening heeft geen enkel 
schadelijk gevolg voor de 
slagpen, ook zonder gebruik 
van een dummy (een oefen-

huls). Dit in tegenstelling tOt 
die van het hagel geweer. Let 
wel: bij randvuurmechanis
men (dus de .22) moel wèl 
een dummy gebruikt worden! 
Controleer of het geweer leeg 
is, anders kosr her ramen of 
erger. Gemakkelijk is, om 
achter een tafel te zitten, 
waarbij we de ellebogen als 
steun gebruiken. De linker
hand ondersteunt hel voor
hout (reclnse schutter) wnder 
dit te omklemmen. De rech
terhand ligt stevig om de hals 
van de kolf en drukt de kolf 
tegen de schouder. De duim 
leggen we ó"er de hals. De 
middelvinger ligt cemimeters 
{!} vrij van de rrekkerbcugel, 
nel als bij hel hagelgeweer. 
De trekker wordt bediend 
door het voorste kootje van 
de wijsvinger. In dit kootje 
zitten de metSte gevoelszenu
wen, zodar de gewensre 
kracht om het breekpunt re 
bereiken heel goed kan wor
den aangeleerd, veel exacter 
dan met het middelste kootje. 
Richt her midden van het 
richrkruis ergens op een vast 
klein punt (op circa 100 
meter) en verhoog de druk 
alleen als het doel precies in 
her draden kruis ziL Dat vair 
in het begin erg tegen, maar 
als je elke dag 10 x droog
schiet en dat twee weken vol
houdt, ga je vooruit. Op het 
laatst weet je exact, wanneer 
de trekker breekr en ga je in 
het echr schieten, dan kom je 
al beter af dan iemand, die 
dat niet gedaan heeft! Een 
trekkerafstelling van t 1200 
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gram voelt goed aan. 
Grendel na ieder droog 
oefenschor volledig. DJ{ levert 
een automatisme op, dar op 
jacht van veel belang kan 
zijn. Dus niet alleen de gren
dclknop naar boven en naar 
beneden, maar de hele 
cjeetie-beweging. Grendel
knop in de nandpalm naar 
boven, daarna naar achter, 
handpalm omdraaien, naar 

Fof(}: j~," HtnJrih 

voor en naar beneden. 
Et zijn insuukteurs, die ver
tellen dat je de vingerdruk 
moer verhogen, indien richr
middel en doel één punt vor
men. De grap zou dan zijn, 
dat op een gegeven moment 
het schOl er UIl is, 7.onder dat 
je dit aan voelde komen. Dat 
kan misschien elders, maar 
bij de jacht moet je je bewUSI 

zijn van wat je doet. Leer 
vanaf het begin, dat je nier 
alleen weet, wanneer de vin
gerdruk verhoogd wordt, 
maat ook (en dat is belang
rijk) wanneer de trekker zal 
8 

breken. Niet het onverwachte 
bepaalt het schot, maar je 
eigen vrije wil! Leer, wanneer 
de kogel er uit is, ook te 
reconStrueren waar het mid
den van hel richrkruis ten 
opzichte van het doel was. 
Dat kan op J 2 uur geweest 
zijn, maar bijvoorbeeld ook 
op 5 uur, 9 uur of iets derge
lijk.~. Het voordeel daarvan is, 
dat je bij ziek schieten weet, 

waar her dier eventueel 
geraakr zou kunnen zijn. Dat 
beperkt de duur van de 
nazoek. 

Schotse methode 
Het droog oefenen, liefst 
dagelijks, heeft grote voorde
len. 
• Je leen he[ breekpunt exact 

te bepalen. 
• Je bent niet bang voor het 

SChOl, je raakt zo ver
trouwd met de trekker, dat 
je bij het echte schieten 
niet eens meer de ogen 
dicht doet (mits je een 

gehooroochermer op zet). 
En, dil is voor velen een 
belangrijk voordeel: het 
kost niets! 
Nadeel: de familie verklaart 
je niet goed bij je hoofd, 
maar na verloop van tijd 
valt het niet méér op dan 
wanneer je achter de televi
sic in slaap valt! 

Het misleidende van het 
droogschieten is, dat je \'3.ak 
het idee hebt dat er niets 
meer aan de hand is en dal je 
in Slaat bent om het geweer 
bijna helemaal stille houden. 
Nu komt er een psycholo
gische barrière, vooral bij 
centraalvuurpatronen, waar je 
doorheen moel. Dat is die 
merkwaardige grens die je 
bemerkt indien mei echie 
munitie geschoten wordt. 
Het komt, omdat men de 
terugslag en het geluid ver
wacht. Op hel moment, dar 
de trekker zal breken, ver
krampt de schuner onbewust, 
waardoor de kogel een heel 
andere kant op kan gaan. Dar 
heeft iedereen in meer of 
mindere marc, ook allijkl het 
soms niet zo. (Om ft I/J(f(n tt 
komm, 0J dm !chotrchul/JlJfid 
ook bij jm/f bmMr /anI jt op 
de schittboon un andtr dt 
buks 'Iaden; ZIJliJn- dat jt 
wm, oJ er em patroon in dt 
kamtr ziJ. Maakt /xl gtwm 
Uil slinger ttrwijl jt ol1m/ dt 
slajJJÏn hoort, dall is tT duidt
lijf itfS mis tf/ motr tr follarit
ktr gtorfmd wordtnl) 
Om te leren hoe je met de 
kogel moet schieten, moeten 



we het ons zo gemakkelijk 
mogelijk maken. Hoe gaan 
we SI'3.Tten? 
• Begin met een goede onder
steuninfLvoor schuuer en 
geweer. u ie is te vinden op 
een schietbaan. 
. Neem een geweer, dat geen 
merkbare terugslag heeft en 
zo weinig mogelijk lawaai 
maakt: een .22 long rine, 
normal velocicy pauoon. 
, Gebruik goede gehoorbe
schermers, ook bij de .22 
k1cinkalibcr! 

Dat is één van de beste mid
delrn om zuiverder te leren 
schieten. Bij centraalvuurpa
troncn kun je eerst dopjes in 
je oren doen en daaroverheen 
de normale gehoorbescher
mer (die met de kleppen). 
De'lt combinatie heeft ook 
het voordeel, dar je geen 
commentaar meer hoort! 

Inleiding tot de eerste 
oefening met de .22 KK 
Voordat we gaan sch ieten, 
komt eerst een ander belang
rijk pum aan de orde, de 
geweerriem. De geweerriem 
gaan wc als onontbeerlijke 
steun gebruiken. Als jager 
moet je vaak snel reageren en 
niets is dan plezieriger dan de 
wetcnschap dat je uitsluitend 
met je eigen spierbchccrsing 
en de buks in de basisuityoe
ring, tot een uitstekende pre
cisie kunt komen. 
Er staan wel eens verhalen in 
een jachttijd.schrift, waarin 
het çebruik van een 'schiet
vork of een 'schier.stok' aan-

bevolen wordt. Die stok 1II0et 
dan 'op hoogte' gebracht wor
den waarna na veel vijven en 
zessen staande een schor 
wordt afgegn·en. Eigenlijk is 
deze manier van jagen nau
welijks doenlijk. Ten eerste 
kost her re veel rijd om w'n 
sreun op maat te maken, ten 
tweede, om snelheid te win
Ilen, geef je staand een schot 
af, dat beel vaak onnauwkeu
riger is dan vanuit een lagere 
positie, ten derde springt her 
wild meestal af \'oordat je 
klaar bene en ten vierde 
sjouw je een SOOrt al of niet 
opvouwbare overbodige hen
gel mee. Gebruik daarom de 
riem om zinend in 3 secon
den tot een veel beier schot te 
komen! Een geschikte riem is 
over de hele rengte 2,5 tot 3 
cm. breed, is van dik leer 
gemaakt en zal nauwelijks 
toegeven aan rek en krimp. 
De riem kan uit twee delen 
bestaan, die met een inhaak
systeem onafhankelijk van 
elkaar te versrellen moeten 
zijn. Zo'n SySTeem om de 
lengte te veranderen is nood
zakelijk, bijvoorbeeld om snel 
de 'draaglengte' over de 
schouder te veranderen in ten 
lengte die over de rug past 
(voor klimmen over een hek 
of tijdens het fietsen). Een 
gesp vemellen duurt te lang. 
Er zijn tegenwoordig ook uit
stekende riemen van kunsr
stof, die niet gevoelig zijn 
voor VOChL Ook deze moeten 
een zelfde bretdte hebben en 
snel versteld kunnen worden. 

Je kune met één snelle slag 
door de riem aanmerkelijk 
meer steun krijgen om de 
buks stil re houoen. Let op . 
Rechtse schuner. Houd het 
wapen in de rechter hand en 
steek de linker arm van links 
naar rechts tussen kolf en de 
loshangende riem door. Zorg, 
dat de riem zo hoog mogelijk 
regen de oksel komr re liggen. 
Cirkel daarna mer de linker 
hand onder de riem door (ter 
hoogre van her voorhout) en 
pak aan her voorhout, vlak 
achter de riembeugel, vast. 
Als het goed is, moet cr nu 
spanning op de ricm staan. Is 
dar niet het geval, dan moet 
de riem iets koner gemaakt 
worden. Is de riem re kon, 
dan werkt deze knellend en 
dan moet hij een gaatje ver
der afgesteld worden. Met de 
linkerhand kun je uouwens 
de spanning nog iers corrige
ren door het voorhout wat 
meer naar voor of naar achter 
te steunen. Zoek voor jezelf 
lI it, welke lengte het besre 
resulraar oplevert. Dit is dan 
ook de goede lengte om het 
~wcer over de scllouder te 
dragen! Probeer de riem in 
enkele seconden aan te slaan. 
Oefen veel droog, pak de 
buks even en sla de riem om 
de bo\'enarm en geef zoge
naamd een schOL De riem 
moer als hulpmiddel net zo 
vanzelfsprekend worden als 
de richtkijker. Nu zal het ook 
duidelijk zijn, waarom loop 
en voorhout vrijgelcgd moes
ten worden en waarom de 
riembeugel aan het hout vasr-, 



gemaakl moest lijn. We 'Wu
den anders, door de riem
spanning op her voorhout, 
een crcfpuntafWijking naar 
beneden krijgen. 

FotO's I en 2: Halverwege de 

Ftt/oi: JAn Smi, 

snelle slag en zinend + riem 
Maak voor het schieten 
'schietschijven' op 120 grams 
papier, A4 formaat. Plak op 
1/3e van de onderkam een 
zwarte strip van isolarietape. 
De midden/onderzijde van de 
suip is het richtpunt en de 
sui? wordt preCIes óp de 
honzonraJe baJk van het 
richlkruis gehouden. We gaan 
dus schieten met een .22. 
Zet de gehoorbeschermer(s) 
op (in). Ga zo gemakkelijk 
mogelijk achter de schietbank 
/0 

Slaan 
en gebruik de 
riem zoals aan
gegeven. De 
rechterhand 
(rechtse schUl
ter) geeft het 
meeste houvast 
aan de .22 en 
zorgt tevens, 
dat de kolf ste
vig tegen de 
bOvenkant van 
de schouder 
wordt Sedrukr. 

De "'lang moet daarbij op de 
goede hoogte tegen de kolf 
aankomen, zodat het oog 
voor het oculair van de kijker 
ui tkom!. Heeft: de kijker een 
vergroting tOl 4 x, dan hou
den we w mogelijk beide 
ogen open! Dit is iets, waar je 
beWUSt aan moet werken. Hel 
linker oog moet wèl dicht bij 
sterkere vergrotingen èn 
indien het linker oog het 
'meester'oog is. De linker
hand ondersteunt met de 
handpalm het voorhout. Let 
wel: ondersteunen is niet 
vastklemmen, laat Staan dat 

ünlm'"nd en pols worden 
over de schiet kussens van de 
schietbank gelegd, de rechter 
elleboog wordt als afsteuning 
op de bank gebruikt. Zet het 
doel op 50 meter en concen
[[(.'Cr je. Het midden van het 
richtkruis op het midden van 
het doel houden. De rand 
van het kijkerbeeld moet je 
scherp 7jen. 
Zorg er tevens voor, dat het 
geweer horizontaal gehouden 
wordt. Dat betekent, dat de 
horiwntale balk van het 
richtkruis precies langs de 
denkbeeldige horizon valt, of 
de verticale precies langs een 
zuivere verticale op de schiet
baan. Kantelt her geweer naar 
rechts, dan komen de treffers 
in plaats van bijvoorbeeld 
4 cm. boven hct richtpunt op 
3 cm. rechts boven het richt
punt. Bij linkse kanteling 
andersom. Ontspan het 
lichaam en doe net of je van 
plan bem om niet te schieten. 
Alleen de spieren, die de kolf 
regen de schouder houden 
zijn licht gespannen en verder 
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helemaal niks! Haal adem en papier. De verwachting is, dal half uur! Dil 'doorschieten' is 
blaas weer uit, direct daarna wanneer er een 500 pauoon- dus wat anders dan het 
wecr lucht scheppen en half tjes doorgejaagd zijn, in enke- 'inschieten' om de juiste kij-
uitblazen. Verhoog de vinger- Ie weken tot maanden tijd, de kerafstelling te bepalen. Doe 
druk als de zaak in één lijn zit groepen niet groter zullen als volge: 
en kom tot schot op een zijn dan ± 4 cm. op 50 meter. 

1. Maak de loop met voorspelbaar moment. Daar Na de eerste oefemngen op 
heb je dan, na het vasthou- de baan kun je ook verder Shooter's Choice iets vochtig 
den \'an de adem, ± 6 secon- gaan in het eigen veld, het en maak daarna de kamer 
den de tijd voor. Stevige maakl immers bijna geen kurkdroog. 
rokers 3 seconden, dus ook lawaai! Zorg voor een goede 2. Schiet één kogel af. 
dit is een aanleiding om met kogel\'anger. We kunnen 3. Reinit de [oop excessief, 
roken te stoppen. Lukt het daarna overschakelen op de zoals in Ct vorige artikel is 
niet om binnen deze tijd de centraalvuurpatroon met de aangegeven. Er mag totaal 
kogel Ie laten vliegen, ont- buks, waaraan de verbeterin- geen groen/blauwe verkleu-
span dan, kijk even om je gen zijn aangebracht en waar- ring meer te voorscht 
heen, herhaal de ademlech- van de trekker inmiddels is komen. Het kan bete enen, 
niek en begin o~nieuw. Dus bijgesteld. dat je een deel van de middag 
nooir lanler ric ten dan aan het poersen bent! 
hooguit seconden. Schiet Centraalvuur 4. Herhaal deze procedure 
ook nooit achter adem, want Hieronder worden verStaan (ook sta~ 1) zes tot tien keer, 
dat werkt niet! Is het schot er alle ~atfonen , die van een afhanke ijk van het reageren 
uit, weet dan ook meteen, slag loedje zijn voorûen. Is er op het schoonmaken en de 
welke positie helrichtkruis een nieuwe buks aangeschaft kwaliteit van de [ooI'. Na ver-
ten opzichte van het doel of van een ander overgeno- loop van een paar kogels za[ 
had. Zeg dat hardop regen men, dan is hel verstandig het schoonmaken a[ Jemak-
jezelf, er luistert verder toch om eerst de loop 'door te kelijker gaan en min er tijd 
niemand. schieten'. De bedoe[in, hier- vergen. 

van is om de kogel de oop 5. Verknal na deze 10 patro-
De eerste schoten zijn er uit, (fabrieksnieuw of al eerder nen nu series van drie patto~ 
prima. Controleer, of de gebruikt) nog eens te laten nen achter elkaar (Uil een 

I inslag overeenkomt met de polijsten. Voorwaarde is ech- droge loop) en herhaal de 
afgeroepen plaats. Corrigeer ter, dat dit in een 'brand'- schoonmaakprocedure. Doe 
de inslagen na een slUk of schone loop gebeurt, anders dit vier tal '!.CS keer, dus totaal 
tien schoten met de kijker op heeft het Jeen zin. Na dit met [2 - 18 patronen en • 
een p' .. ar centimeter boven polijsten oor de kogel zal maak steeds na iedere drie • 
het richtpunt, de juiste afstel- zich minder aanslag in de lJtronen hartstikke schoon! 

" ling komt later wel. Schiet in loop vasrzetten. Dat komt de e loop is na de laatste serie 
het ~in per oefening niet accuratesse en de verdere 'doorgeschoten' en na 

I meer an ± 20 patronen, levensduur ten toede. Deze opnieuw schoonmaken klaar 
maar doe die heel nauwkeurig procedure heb i ond.er ande- voor verder gebruik. 
en bekijk ieder schol. Maak re t~past op een meuwe 

I na [00 schoten series van 3, .2701 in., RVS Shil,n loop Centraalvuur-oefening 
4 of 5 schoten, al naar gelang en zelfs na 40 schoten op één Het is weer heel verstandig 
de concentratie en neem na ± middag kost het schoonrna- am eerst op de schietbaan 
25 - 35 inslagen een nieuw ken nu nier meer tijd dan een met alle hulpmiddelen te 
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schieten en wd op 100 meier 
(die soms 94 meter is!) . 
Herhaal de .22 techniek, ver~ 
geer vooral de gehoorbescher
mers en de riem niet en 
merk, dat het schieten, ook 
door de oefen ingen thuis met 
de trekker, heel vertrouwd 
aanvoelt . Oefen zo rustig 
mogelijk en neem de rijd om 
per dag 3 of 4 series van 3 rot 
5 schoten te maken. Wacht 
tussendoor altijd tot de loop 
COl handwarm is afgekoeld. 

Wanneer de meeste series bin
nen de 5 cm. doorsnede 
gehouden kunnen worden (eli 
steeds vaker lukt dat binnen 
de 3 cm.), dan wordt hel tijd 
aandacht te geven aan de 
mogelijke schierposiries, waar
mee wc kunnen jagen, waar
over verteld wordt in het vol
gende artikeL Her exacte 
gewenste uefpum komt later 
aan de orde met hel inschie
tcn van de richckJjker, stel nu 
de kijker bij benadering in op 

Ingekomen brieven 
Nan de redactie-

Informatie gevraagd 
TIjdens de bokkenjacht is een 
bok geschoren met opmerke
lijke kenmerken. Bij deze ook 
waren beide oren gecoupeerd, 
waarschijnlijk direkt na de 
geboorte. Van beide oren was 
een stuk verwijderd over een 
lengte van ongeveer 6 Ctn. en 
een breedte van ongeveer 
3 Ctn. Her betreft hier geen 
maaiongevaL De schedel is 
geprepareerd, het huidstuk 
met oren is beschikbaar alsme
de de lopers en gegevens als 
gewicht, conditie, bijzondere 
Kenmerken, gebit (leeftijd), 
datum plaars van afschor etc. 

Ik ben geïnteresseerd waar 
deze bok is gemerkt, voor 
informatie: Drs B. Klip, 
Reigersrraar 53, 2406 VC 
Alphen aan de Rijn. lèl: 
0172-210813. 
11 

Ledenpas!'e 
-P,Ollho 

Ik zou graag willen reageren 
op het stukje van de heer 
Meyeringh, 'In gesprek mei 
.. .. Rob van Dijk', uit 
Caprcolus nr. 15 seprember 
1997. In dil gesprek zegt de 
heer van Dijk dar hij een aan~ 
ulJ'aren geleden een voorstel 
ha gedaan over een wge
naamd Icdenpasje, om 
zodoende ook niet-jagende 
leden een 'identiteit' te geven. 
Zelf ben ik erg veel met het 
reewild bezig, hel observeren 
en re~istreren en ben dan ook 
vaak In het Twickelse Bos te 
vinden. Nu vind ik het idee 
van de heer van Dijk zeer 
goed, want ik ben zelf meer
malen benaderd over wat ik in 
het bos 'te zoeken' had. Met 
zo'n pasje kan je je7.elf idemi-

een cemÎmeter of vijf boven 
het richtpunt op [00 meter. 
Onder andere afhankelijk van 
vorm en snelheid van de kogel 
zal dan het hoogste pum van 
de kogelb"m op 120 - 150 
meter afstand Ji~en. 

Nadu~ informatie: 
'Jachmdcmtcum', 
(handboek voor bet jachtbedrijf) 
Koninldij~t Vtnnandc b.v. 
Postbus 20 
8200 AA Lelystad 
l a 0320 - 222 944 
F:u: 0320 - 226 334 

~ceren als reewild-liefhebber 
en dan hoef je niel meer één 
of ander vaag verhaal op re 
steken. Dus Ik wil de 
Ve~eniwng vragen .w'n pasje 
serleus lil overweglllg re 
nemen, want er zullen met 
mij meer niet-jagende liefheb
bers z~n die met dir 'pro
bleem te maken hebben. 
Verder wil ik 11 vriendelijk 
bedanken voor uw aandacht 
en .... blijf zo doorgaan. 

• 
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Naar IUIIl/tiding /Ian dt plnnt- ken, de grijze was al vlug werden op één na allemaal 
JÎng vlm het artikel '\fIordt gevonden maar de zwane was gezoogd en groOi ~bra(hL In 
zwart reewild zwart of gri& nier te zien, ratdat mijn maat 1992 overleed de k, wat wc 
geboren?' van de hm D. oûtt heel zacht nuisterde 'vlak erg jammer vonden want die 
ilJ CapreoiuJ nr. 15, Jeptember voor je', ik had hem nier was inrussen hand ram ~ewor-
1997, kwamen de volgende ~ien en stond cr haast den. We hebben teil an ere 
reactief: veil op. Hel zwarr~ollr. bok gekochr en in 1993 werd 

was lussen hel verdo e b ad er één kalf tboren die pik 
-E Koopman- en rakken haasr niel te zÎen. zwan was. hrer waar nor-
Sinds 1994 volg ik een :t.warre m.aal bij ree~kal~~ren wille 
ree~eit die in een kJein gebied Doordat de jon~n nu re ver SIlP~1I Ie zIen ZIJn, waren ze 
lee genaamd 'de kleine uit elkaar lagen eb ik geen bij it bot bruin en verdwe-
Kiekenberg' nabij folO gemaakr. Maar de avond nen na:!: lOt 8 weken waar-
Oudchorne. De r~eit (door kon voor mij al niel meer na hij helemaal zwart was. 
mij geschatte leeftij van 4 stuk. De vraag die nu bi~ mij 
jaar) heeft de laatste 3 jaar naar boven komt is: hee her 
lOtaaI 5 jongen ~had, deze wc! te maken mei hel klimaat 
hadden allen de . eur grijs. In wals gesreld in her vorige 
1996 heb ik in het gebied één nummer. Het lijkt mij 
keer een zwarte bok ge'lÎen, vreemd dat de ene dan zwart 
verder bestaat de wimer is en de ander grijs. De zwar-
sprong uit 4 à 5 exemplaren. re geit die ik in de 

Kiekenbcrg volg heeft nog 
De door de heer H. geen zwart jon~ gehad dus 
Mcyeringh gedane waarne- echt erfelijk is er ook nier. 
ming dat zwarte reeën zwarr Wal ik wel 7.eker w('Ct is dar 
gebOren worden, kan ik war zwart is zwart blijft en 

tarnen. Dit voorjaar werd ik wat gr~s is grijs blijft. Hoe 
door een kennis gebeld dat her we zit met de zwarte ree 
hij twee jonge reeën had weer ik nier, misschien dat Fo!II; D. 1r',,/sinK 

~evonden, in een bosje nabij andere waarnemers daar uir-
aelijk. Hij weet dat ik een sluitsel over kunnen geven. In 1994 en 1995 werden er 

acrie namur forograaf ben en weer twee kalveren geboren, 
dacht iets bijwnders ffcvon- -0. Wolsink- deze waren weer gewoon 
den te. hebben, nam~.îj~ een Naar aanleiding van het stuk bruin. In 1995 heb ik alles 
zv.'lrt Jong en een grt~ong. ~eschreven door de heet verkocht omdar ik wegens 
Ze lagen stijf naast cl ren . Voûte wil ik u her volgen- mijn werk niet gen~ tijd 1 

voor een mooie foto her de meedelen. Ik heb van 1985 meer had, maar kan us wd I 
ideale beeld. Helaas voor mij tot 1995 reeën in gevangen- bevestigen dat zwarte reeën 

I was ik niet thuis en mijn schap gehouden, naast ons zwart worden geboren. 
vrouw flanl de telefoon aan, huis in de Gelderse 
thuis gekomen kreeg ik de Achterhoek in een wei van Voor iemand die hier meer 

I boodschap maar hel was te 20 x 20 m, één bok en één O\'er zou willen weten, 
donker om er n~ op UÎI te geit. Dit ging zonder proble- kuIlt u mij 's avonds bellen 
~an. De volgen e avond ben men en er werden elk jaar onder Idefoonnummer 
I . gelijk na het clen gaan kij- twee jongen geboren. De7.C 0314-631719. 

IJ 



Valwild en de Wegenwacht 
-P,H. Schneider-

Eind vorig jaar heb ik sedert het bestaan van de 
zwc{'thondenlijsr een tweede enquête gehouden 
onder de deelnemers. Twee zaken hieruit spron
gen na afloop in hel oog, namelijk dar het suc
ces en de bekendheid van deze lijst inmiddels 
stcrk was gestegen, wam her [Oraal van de bin
nen gebrachte hoeveelheid grofwild was verdub
beld en bedroeg ruim 700 stuks. Een Tweede 
pum dar opviel uit deze en<juêre was dar er met 
name op de Veluwe nogal wat nazoeken werden 
verricht onder aangereden grofwild, dar 
gekwetst in de dekking was ontkomen. Dat 
bracht mij op de gedachte contact op te ncmcn 
met de ANWB/Wegenwacht om te ûen in hoe
verre het mogelijk was, dat ik met de bestaande 
lijst van deelnemers hier een positieve bijdrage 
aan kon leyeren . Het g<l?t tenslo(({' om vrij 
&rotC hoeveelheden grofwild, diel.·aarlijks wor
den aangereden in het verkeer, al een al ro'n 
6000 reeën sneuvelen op de weg of door ver
drinking. Bijna niemand Stm daar w op het 
eerSte gezicht bij stil, maar her is wel bijna de 
helft van het jaarlijks perealiseerde afschot! En 
met de nog immer stijgende groei van de stand 
van rowel reeën, herten als wdde zwijnen als
mede de toenemende verkeersdrukte worden 
dat er jaarlijks alleen maar meer. 

Na een 3antal gesprekken met de direktie van 
de W~enwacht heeft dat uiteindelijk geresul
teerd in het feit, dat onze 1.weerhondenlijst nu 
hangt op de vier beStaande landelijke meldpun
ten van de ANWBIW~enwaehL Als ergens in 
Nederland door een \'( egenwachter een aanrij
ding met (grofwild) wordt geconstateerd, waar
bij het vermoeden is gereun dar het wild 
gewond in de dekking is verdwenen, dan meldt 
hij dit aan één van de vier centrale meldposlen. 
Daar wordt gebeld naar de dichlStbijzijnde 
deelnemer op de zweethandenlijst met het ver
zoek om te komen voor de nawek. 

Ongerwijfdd zal deze samenwerking nog even 
van de grond moeten komen, maar als het gaat 
werken, wu dit een enorme besparing van die
renleed meT l.ich mee kunnen brengen. Het 
gewonde dier wordt nu immers snel gevonden 
en kan dan indien nodig uit zijn lijden worden 
verlos\. Om het goed te laten lopen zijn enkele 
afspraken van belang. 

Nazoek na melding ANWB Wegenwacht 
- Vraa~ aan de meldkamer de nauwkeurige 

locatie van de aanrijding. Vraag ook het 
telefoonnummer van de meldkamer, opdat 
u na afloop het resultaat kunt doorbellen, 

- Zeg dat men nabij de plek van de aanrij
ding niet moet gaan zoeken. Dit om de 
sporen voor de hond intact te laten, 

- Neem onmiddellijk contact op met de 
WBE waarbinnen de aanrijding heeft 
plaatsgevonden. U bent anders misschien 
niet gerechtigd om ter plekke nazoek te 
doen. Neem een grofWildjager \'an die 
WEE mee om een eventued vangschot te 
plaatsen, 

~ Venorg het gevonden wild. 

AJgemeen 
Als u op het moment van de melding niet 
kunt, zorg dan zelf voor een vervanger. 
Neem eventueel Contact op met de opsteller 
van de lijst, de heer P.I I. Sehneider te 
Ulvenhout, tcl, 076-5612293 

Probeer na de melding van de ANWB ro 
snel mogelijk ter plekke te zijn. Ten over
vloede hebben we bovenstaande insrructie 
aan alle zweethondenleiders ook nog scllTif
telijk docll toekomen. 
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Verder wu ik aUe grofwildjagers willen advise
ren ook de Rijkspolitie in her gebied waar hun 
veld zich bevindt te attenderen op het bestaan 
\'an de zweethonclenlijscliJ blijven zij op de 
hoogte van her valwild in her veld en gaar in 
een aantal gevallen ook het wildbmd niet ver
[oren. Intussen ben ik de afgelopen rijd al her
haalde malen door diverse politiekorpsen 
gebeld; de Nederlandse Jager blijkt ook daar te 
worden gelezen. In ieder geval heeft de jagerij 
en de Vereniging Het Rccwild met dit 
Wegenwacht- en poliriegeheuren weer een ster
ke troefkaart war dir wildbcheer betreft in han
den gekregen. Het was dan ook prenig te ver
llemen van de heer Nauwen, direkteur AN\'(lB, 
tijdens zijn openingsspeech op de Game Fair 
van 30 mei jJ. dat hij melding maakte van de 
samenwerking, die rot stand is gekomen tussen 
onze lweethondenorganisatie en de 
Wegenwacht 
Na de uitgifte van de zweethondenlijsl in 1997 
heeft zich bij mij het zweethondenstation 
'Rivierenland' gemeld, p/a Van Haapsuaat 45, 
6525 CA Nijmegen. lel: 024-3226114/ 
06-53929976. 
Op dit station Staan een aantal goed geoefende 
zweethonden voor nazoek in gehed Nederland 
Ier beschikking! Dit zweethondenstation biedt 
u het volgende in geval de bij u in de buurt 
zijnde hondenman verstek moet laten gaan. 
a. Een 24-uurs telefoonbewaking en ant\'foord

service voor nazoekvragen; 
b. Een opleidingsmogelijkheid op vier ver

schillende locaties voor zweethanden en hun 
voorpgers; 

c. Een oefenmogelijkheid voor zweethanden en 
voorjagers om op peil te blijven; 

d. Gereedheid rot het uitvoeren van nazoeken 
in geheel Nederland. Deze nazoeken worden 
in principe uitgevoerd in aanwezigheid van 
een reservehond en feservevoorjager. 

Noteer in uw eigen belang bovenstaand adres 
op uw zweethonden kaartje! 
Vanaf nu zit u, waar u zich ook bevindt in 
Nederland, nooit meer wnder hond voor een 
eventuele nazoek.! 

" 

Va/wild 
Om valwild in uw veld zoveel mogelijk te voor
komen zijn er tegenwoordig diverse mogelijkhe
den zoals: 

Borden 
Allereerst het laten plaatsen van waarschuwings
borden, hoe groter, hoe beter dat ze opvallen. 
Anders is het effect zeer gering (Rijkswaterstaat) 

Wtldspiegels 
Deze zijn in diverse uitvoeringen en prijzen ver
krijgbaar en zijn alleen effcctiefin de scheme
ring en '5 nachts. Het Nederlandse model wordt 
geleverd door: Van der Ree, Dorpsstraat 19, 
4185 NA Es!. Iet 0345-569746 
Het Oostenrijkse model wordt geleverd door: 
Swarovski. Voor Nederland: Viamark BV, \XI. 
Schoutenstraar 1, 7825 WEmmen. 
lel: 0591-677177. 

Rasters 
In feite zijn rasters aan weerszijden van de weg 
de beste bescherming voor het wild. Maar ook 
hier kJeven nadelen aan. Ten eerste zeer kost
baar en ten tweede landschappelijk niet fraa i en 
er vindt voor de noodzakelijke bloedverversing 
g~n uitwisseling plaatS, mits er wildviaducten 
llJn. 

Duftzaun 
Sedert een aantal jaren is er een nieuw middel 
omwikkeld dat 24-uur per dag effectief is, 
namelijk Dufrz.aun van de Duitse fi rma 
Hagopur-Landsberg. Her is een schuim dar op 
regelmatige afs{anden van de weg bijvoorbeeld 
op de vangrail, wordr aangebracht. Het bevat 



lucht van mens, beer, wolf en lynx in één bou
quet. Het grondprincipe is een Nederlandse uit
vinding, evenals trouwens die van de wildspie
gels. Daar waar Dufuaun werd wcgepast, is het 
resultaat denderend en in doorsnee liep het aan
tal ongevallen op de weg met 70% terug. En op 
sommige plaatsen zelfs met 100%. Het middel 
is verkrijgbaar hij: Eduard Ketmer, 50602 
Keulen (Dui~land) . Tel, 0049-22159654 
(nultariefbandopname 0049-1305965) 

Elektronische signalering 
Op een aantal plaatsen op de Veluwe worden 
momenteel proeven genomen mer een elektro
nische signalering van overstekend grofWild 
daar waar ongeveer 10 edelherten, 100 wilde 
zwijnen en 100 reeën per jaar worden 
doodgereden. In werkelijkheid zijn het er meer, 
omdat vooral reeën gezien hun gewicht gemak
kelijk meegenomen kunnen worder\. Dit mid
del werkt evenals Dufnaun ook overdag. 

Verder is het goed te weten voor de diverse 
wildbebeereenheden, dat er een aantal gemeen
ten in ons land zijn en in het buitenland ook 
verz.ckeringsmaatschappijen die bereid zijn bij 
het plaatsen van de wildwerende middelen een 
en ander te sponsoren op die plaatSen waar vele 
aanrijdingen plaatsvinden. 

Wddreddcrs 
In dit verband is het natuurlijk ook van belang 
om in de periode van de jonge reekalveren te 
attenderen op het gebruik van wild redders bij 
het maaien van grasland of het inscharen van 
jongvee. Men kan natuurlijk ook voor het 
maaien mer een voorstaande hond aan de lange 
lijn de kalveren opsporen en met een dot gras 
verplaatsen. De wild redders worden geleverd 
door: fi rma Horst, 5choollaan 190, 9765 AB 
P"ecswolde. m 050-3091676 

Tor slor kan ook de reeënjager mei zijn wildhe
heerplan een belangrijke bijdrage leveren in het 
verkleinen van de jaarlijkse hoeveelheid valwild. 

spul van vorig jaar een nieuw domicil zoekt, 
vinden de meeste aanrijdingen en verdrinkingen 
plaats. 50% van uw afschot dient u te realiseren 
in de jaarlingen klasse en begin daar zo vroeg 

mogelijk mee in hel seiwen en vooral ook in 
die gebieden die wildschade gevoelig zijn, zoals 
boornkv.'ekerijen en dergelijke. Doe dat zoveel 
mogelijk op die r.laarscn, waar een aurowtS, uw 
veld doorktuis!. rrek het gesneuvelde val wIld 
niel af van uw toegestane afschot, want anders 
blijft het dweilen met de kraan open: een uit
spraak van één van de bekendste reewildkenners 
in Europa namelijk Bruno HespeIer. 

Ik wens u tOt slol een goede jacht op de meest 
boeiende en fraaiste wildsoorr die onze fauna 
kem. 

Met name in het voorjaar, wanneer het jonge FoID: Hwi &Imddn 
17 



Voor U gelezen 
In htt Midden-Limburgsr 
strukblnd 'De Trompetter'. 
Ouni 1997) 

Vereniging Het Reewild 
voert actie in regio. 
De Stichting Reeënopvang 
Nederland verspreidde dit 
voorjaar op grote schaal pos
ters om de mensen ervoor te 
waarschuwen gevonden ree
kalveren niet aan te raken en 
niet mee te nemen. 

De heer H. Stassen, secretaris 
van de Veren igin~ Het 
Recwild, Regio Limburg en 
secretaris van een wildbeheer
eenheid omving een stapel 
posters en ging aan de slag. 
De plaatselijke pers was geïn
~eress~erd en vroeg om een 
lOtervlCw: 
Stassen venelde: ~ Her is toe-

Foto: Sip til Vrio 
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vallig dat er afgelopen week 
eetl reckalfje door mensen is 
meegenomen net nu wc dit 
voorjaar begonnen zijn met 
een opvangcentrum voor 
Limburg. 

De poster wordt verspreid op 
di\'Crse plaatsen zoals biblio
theken, vereniginrlokalitei
ten, politiebureau s, restau
rants ete, om de mensen te 
menderen op het feit dat een 
reekalf zelden verlaten is; de 
moedergeit is in de buurt. De 
eerste weken zijn voor het 
reekalf erg lIloeilijk, het blijft 
stilliggen en wordt regelma
tig gewogd. Juist in die tijd 
woraen de kalveren vaak als 
'verloren schaap' aangemeld 
of meegenomen. H 

[n Limburg is een opvang
centrum voor reekalveren 
gevestigd in Posterholt. De 
Heer Geurkink leidt de 
opvang en STOnd eveneens de 
journalist te woord: uEr wor
den hier tevens gewonde 
reeën gebracht, die nadat ze 
weer zijn opgeknapt, terug 
het bos in kunnen. De 
bedoeling is dat de gevonden 
reekalfjes zoveel mogelijk in 
een natuurlijke omgeving 
opgevangen worden. De ver
zorging is de eerSte weken 
zeer intensief, 7.e moeten 7.0' n 
zes keer per dag gevoed wor
den meI speciaal ontwikkelde 
voeding. Daarna kunnen ze 
vrij rondlopen en verdwijnen 
uiteindelijk vanzelf in het 
aangrenzende bos tcrug naar 
hun soortgenoten". 

De journalist kreeg nog meer 
informatie over hCI reewild
beheer in de regio en uitein
delijk verscheen een goed 
artikel in de Slreckkrant over 
de activiteiten van de 
Vereniging Het Reewild in 
Limburg. Zelfs dc locale TV 
was geïnteresseerd cn ook 
daar vertelde Stassen geduren
de een kort interview over hel 
reewild. Uit de vele reacties 
op beide interviews kunnen 
wij concluderen dat er onder 
de mensen grote behoefte 
bestaat aan dil soort 
voorlichting. 



Aktiviteitenkalender 
Regio Limburg 
In dC'/.e regio wordt in januari 1998 door de 
Vereniging Het Rccwild voor de vierde maal 
de cursus Reewildbcheer geo~aniseerd. Deze 
zal worden gegeven door Prot Or J.L. van 
Haafrcn en enige reewildjagers uit de Regio. 
De cursus behandelt de biologie, her beheer 
en bcjaging van het reewild mer aandacht 
voor ballistiek, aanspreken van rcewild, bepa
ling van de ouderdom van her geschoren stuk, 
schonekens, nazoek en ontweiden. De cursus-
3\'onden worden eenmaal in de veertien dagen 
gehouden op een nader tc bepalen locatie in 
Midden-Limburg ofOosl-Brabam. Er worden 
ongeveer 10 cursusavonden gegeven, welke 
worden algesloten door een proktijkdag waar 
hc[ dra~achtmodcl van Jan \'an Haaf ten in 
de praktijk wordl gewetst in een rccwildbio
tOOp en een multiple-choicc quiz. Diegenen 
die de test halen worden beloond met een cer
tificaat en een insigne. De kosten bedraagt 
f 300.- voor leden van de Vereniging Het 
RCC\'1ild en f 350.- voor niet-leden (incl. 
lidmaatschap Vereniging Het Reewild). 
Opgave aan het seçretariaat van de Regio 
Limburg: dhr. H. Stassen, Tungelcrdorpsstraat 
107,6005 RH Tungelroy.ld: 0495-561549. 

Regio Limburg 
organiseert op vrijdag 30 januari 1998 haar 
Algemene Ledenvergadering in Café
Restaurant 'De Postkoets' te Horn. Aanvang 
20.00 uur. Op dC"LC avond zal tevens een 
lezing worden gehouden over nazoek en 
schottekens.lèvens organiseert deze regio op 
vrijdag 20 maart 1998 haar jaarlijkse 
Reewildbchcenentoonstelling in Hotel
Restaurant 'De Troost' te Heibloem. De leden 
ontvangen nog nader bericht betreffende deze 
evenememen. 

Regio Overijssel 
organiseert op 7 en 8 februari 1998 haar I· aar
lijksc Regionale Rctwildbehccrtentoonste ling 
in Café-restaurant "De Haverkamp", 
Stationsweg 28 te Markelo. 
za. 10.00 - 18.00 uur 
w. 10.00 - 17.00 uur 
Op zaterdag 8 februari 1998 om 14.00 uur 
vindt tevens de Jaarvergadering plaats. 

F~I/J: jtJh Hmdrikr 

Jaarvergadering Vereniging Her Reewild 
Op 18 april 1998 zal de Jaarvergadering .van 
de Vereniging Het Reewild in Hotel Bakker te 
Vorden plaats vinden. Nadere gegevens volgen. 

Regio West- en Midden-Brabant 
organiseert op 25 en 26 april 1998 haar jaar
lijkse Reewildbehccrtemoonstelling in Hmd 
'Belle'lue' Dorpsstraat 27 te Chaam. De ope
ning is op zaterdag 25 april 1998 om 20.00 
uur en zondag geopend van 12.00 - 17.00 
uur. Deze temoonsrelling dr.lagt her mono 
'Reeënjacht als onderdeel van hel reewildpo
pularit' beheer'. Er 'lUllen die dag een groot 
aantal stands aanwezig zijn met aantrekkelijke 
aanbiedingen. De toegang is gratis. 



Nieuws van onze ledenservice 
-J.E. van Herp-Bruynius-

Lcdenwerfaktie 
Oe ledenwerfaktie mag lOch 
wel als geslaagd worden 
genoemd. In de afgelopen 
periode van april I/m oktober 
werden er 81 nieuwe leden 
ingeschreven. Inmiddds heeft 
ieder die aan deze ahie zijn 
bijdrage heeft verleend zijn 
keuze-cadeau omvangen en 
konden we diverse leden ver
blijden met het Jachtmes. 
Her BestUur van de 
Vereniging dankt allen die 
aan deze alrie 7.0 spontaan 
hebben meegewerh. 

Contributie 1998 
Caprcolus is dil keer verge-
1.eld met de acccprgirokaan 
Voof de contributie 1998. In 
de Jaan-crgadering van 19 
april 1997 werd een oomri
butievcrhoging aangenomen. 
De contributie voor het jaar 
1998 is ges,eld op f 50.- . 

Voor het verwerken van de 
fi nanciële administratie zou 
het uitermate plezierig zijn als 
ieder lid 1.ijn conrriburie op 
tijd overmaakT. Het bespaan 
ons hed veel tijd en aanzien
lijke kosten. Wij hopen op 
uw medewerking. 

Verhuisd~ 
Het komt helaas nogal eens 
voor dat leden zijn verhuisd 
en dit zijn vergeten door te 
geven aan onze 

Ledenadministratie. In de 
eersTe instantie ontdekken wij 
dir door terug zending van de 
posTstukken. Er wordt 
getracht het nieuwe adres te 
achterhalen, doch dit lukt 
nieT meer in verband met de 
wet op de privatisering. 
Vergeet daarom niet tijdig uw 
adreswijziging aan ons door 
te geven. Het adres luidt: 
l.edcnservice & Adminisrracie 
Verenigin~ Het Reewild, 
Anrwoordnummer 3268, 
3800 ZA Leusden. 

Telefoonnummer 
l..edenservice 
In juli 1997 werd het privé
nummer van Joke van Herp 
een 'Reewildlijn' met ant
woordapparaat en tevens fax. 
lijdens kantooruren kunt u 
dil nummer bellen (033-
4942032). Het komt echter 
voor dat er niemand aanwezig 
is, spreek dan uw naam en 

telefoonnummer in op her 
bandje, u wordt zo spoedig 
mogelijk ICrug gebeld. 

Gevraagd: 
Wie kan mij helpen aan alle nummers 

van Capreolus uitgegeven 
in de jaren '93, '94 en '95. 

Verroeke kon takt op te nemen met 
Joke Hendriks, Binnenweg 43b. 

6955 AW Ellecom, tel.: 031 3-420074 . 
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Krelschot 
-P.H. Schneider-

Een reebok bijgenaamd 'de 
bult' was \'orig jaar al gesigna
leerd, maar was bijzonoer hei
melijk en had waarschijnlijk 
door zijn verwonding maar 
een beperkte actieradius. Het 
was op zich al een wonder dat 
hij het diepe krclschot had 
overleefd; vermoedelijk het 
schor uit een kaliber 22. De 
betreffende stroper moet 
waarschijnlijk 's nachts bij 
zijn werkzaamheden zijn 
gestoord of de afstand ver
keerd hebben ingeschat, maar 
zeker is dat het ree geruime 
tijd met deze vCl'\vonding 
moet hebben gelegen en was 
in eerste instantie niet bij 
machte op te staan. Een 
orthopedisch chirurg én jager 
die de door mij uitgekookte 
rug in de oorspronkelijke 
stand heeft geprepareerd, was 
van mening dat het kromtrek
ken van de wervelkolom was 
ontstaan door spierspanning 
en de beschadiging van de 
wervelboog en hel doornuit
steekscl van de wervel ThG. 
Toch is de natuur sterk, gerui
oe her feit dat dC'LC bok de 
faatste strenge winter overleef
de. Zijn conditie was in het 
voorjaar minimaal. 's A\'Onds, 
wanneer hij met soortgenoten 
op lavei was, ging hij telkens 
liggen. Begin mei werd hij 
door zijn gehoesr bij toeval 
omdekt door een poliTie-amb
tenaar én lid van het groene 
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~ilde, die was geTipr dat er 
bosplanrsoen werd gestolen. 
De bok had op dat momenr 
niet eens meet de kracht om 
overeind re komen, wam bij 
het omweiden bleek een grote 
hoeveelheid keelhorzcls zij n 
luchtwegen praktisch geheel 
te hebben verslopt. 
Bovendien hadden soortgeno
ten hem stoorverwondingen 
aan zijn spiegel toegebracht. 
Aan de hand van de gebitSSlij
tase was deze bok tenminste 
5 par oud en het omweid 
gewicht bedroeg slechts 10 
kg. Hij had de kracht niet 
meer gehad om zijn gewei te 
vegenj de bast was volledig 
ingedroogd. Als zweethon
dengeleider hoor en zie ik op 
het gebied van de nazoek in 
de praktijk het nodige. 
Moraal van dit verhaal is dan 
ook dat veel jagers helaas den
ken dar een krelschot maar 
een 'streepje' over de rug is, 
en dat het dier zich hiervan 
wel herstelt. Iedere jager die 

FIJlo: Thro litjms 

dit overkomt, dient onver
wijld met zijn gey,'ecr naar de 
schietbaan te saan voor een 
proefschoc. DIt laarstc dient 
in feit'c allijd door iedere jager 
vóór de opening van de jacht 
te geschieden. Om zickschie
[en van grofwild zoveel moge
lijk te voorkomen, is het zaak 
dat men zich aan een aantal 
vuistregels houdt en die 
luiden: 

Maak er een gewoonte van 
niet verder te schieten dan 
100 meter, 
Schiet altijd opgelegd of 
aangesrreken en nimmer 
vrijli.andig; wild is namelijk 
geen schielschijfl 
HN wild dient dwars en 
geheel vrij te sraln; 
Vermijd halsscholen; 
Gebruik een kaliber dal 
zweet veroorzaakt. 

Het schieten van gedreven 
grofwild is weeT een andere 
zaak, maar ook hier geldt nog 
meer de stelregel: 'Ubung 
macht den Mcisrer', 


