
Het Reewild 
MEDEDEUNGE:-JBLAD VAN DE Vereniging I1Hel Reewildn 

6e jaargang nr. 3 
september 1989 



~ ~~!)~~!~!~~ DE ~::::~!:I!.::!!;:!""~~.~,!!.~~" m I)"k~ Itdlt< ...... 'kr' ... hlU<hkn<lod 

• de lO>l:ln<Jhoudlnlt en \~~.,.,ng \.n cl<: k".,.I""n '.0 "'" ",",w,ld in j\,-o..-rLond, hei bdl:i"'l':'-"Il 
,·~n d.' ""~ ,.,.n """,-lIdp/!:'."" ,in ...... "jt(>O. ... ~.,,"'JI ,,,n h<.~ h .... 'f'vor om'K"""'·~_. """.,.".n<kr in dt' 
ruOlll><e zin do ,,"OOI"d>. Z,j ,...nu dIl dc~ Ie """'iken door: M bc\~ '';1.0 ""0 ft')M 1>0. ......... .,. '':In d<: 
"-""'iklsland. O<><.k. ... ~""""" door het !t'I"..,n '.n ,"OOIliduing en .d'·ic7.<-.... h .. 1 """"'<8\.:" '':In ptlblikatri 
jlC'ri<hI op de Io-do>n. al",,.,.w "P,in.>UI'II"'" d", 7-",h op "",i/l<"'TIci ,,-,u: ~~i,Illlou<kn ""-1 vi r.uhl.:tkk<:n 
1ld>I,.", me1 hei "",wild..."o( zo)" hlOloop lid ,"<'ricnen ''ln.."...ice:un 1edf1\, dor. .. hen ,nrumU'I<: IC 
\''-'1Xn:.ffi:n. ~ .... me lrI een uu IC 11""'" pcriud",~. door hu" " ... """" <'fl ,'nbn!l<'ns it{:eni; db", of 
",gm< de hIC'w,o, ~,.,.,kle Ir\$!;Intk' 0'.-.. ..- te b<cngcn en >lO ~I"k IC '·, .... "\Ilk ... .,.., door hrt 
<'00«11",-...,.., '":In nlCflingen zod:l, de"" ,.,~" zo , .... e! ""'I!<~,jk .bun,rorm" I><'k!lddijn door"" ,"( .. n-"ru~ng 
101 ui"fIjl kun""" ... 'Otdm jIl"brxhl 

BESTUUR 

''OO1"I.,U''f: 
Jhr. M. Ó<." s.wornm 
Lohm:m, 
Smi<hw:lIcr ZA 
2514 UV 's-Gr:I,cnh~b"". 
TcI:OiO-M3596' 

070-f>R9166. 

...... n1:1ris: 
Jhr Mr 111. IX' 11. 1\1. 
'-<'rr:uis. 
Grot.'fl ". l'nns(ercrl:lan 28. 
3818JI' Amcrsl'oon. 
Tt.:! ,0j3·6j IKB (pri"';). 

JlCnll;nsnll~~"'" . R Thron de V(k'; \'an 
:;w<:m\;1'k. 
G,·nis(a a;m 35. 
7313 Hit Apcldoum. 
Tel.:QSS·5)$(l63. 

Drs'I_!' lirdmann. 
Ikm )r.lI\(IIIa:II'I I~. 
1231 AA 1.oo:;drccht. 
Td,,021')8· 1285 

D-rs, nl. J. u1i"ns. 
Dorps:;.I.r.I~l 40. 
<i&i$ CG \\af:cnberg. 
TcLO I69.H'I20 

0 1693-1827 

IX' v. J.ocncn. 
Aldcnhu'cn 2. 
6o<)j I m 1 JC}1hu)'$Cn. 
Tel,,047'19·281O 

J.J, MClSSncr. 
DIjk 4, 
8 1l j VA \'(';jhc. 
Tel.: 05702· 1255 

A. J Mól7.<. ... llruijn ... 
",I'eten;om 
Ilalltring,,"cA 30. 
1I0721V\ r-II'~<PCC(. 
TcL:03~12·S7'18j. 

031 J2·~I8ï1 (k"n1.). 

Ir J 1'0111"11:1. 
tohttll\\cg 3/1. 
97jl CK 11:Ir"n. 
Tel: oso-.~ in"'"l). 

H.l'um. 
\\-L...,lwcj.tl'l. 
1323 LR Elkm,,,,!. 
Tcl.: 0 1117-1235. 

J. Schoonderbcck . 
MddoorMr.lal 16. 
- 197 ,\ IG Uemclo, 
Td.: OS'I "'l·22tI 

Ir J M X"NO. 
AchclscdlJk 6. 
3591) lk>choll (UcIJ(ië). 
Td.:0')-j211.j.jijjó4, 

"dmini_lr:llIC 
M<:\"r. J E. ,~'" Itcrp. 
Landjonker 19. 
3Bj4 CL u;·,.,-,',kn, 
TeL:033--9iW32 

"dlllIllISlr:lIIC "f-chOl: 
:\ic G. Kc~~. 
<kncnool"j(wcg 19'1. 
1l(J2 GI' t\unsPC<.1. 
TeL: OY, 12-535~1. 
hch .. ..,r rnalcri3:!1 
A J. MiJro.,r Bruijn.<. 
",l'etCTlPOlll 
Ranuingw,"S 30. 
SCT2 RA Nu,,-'f'<.'(:\. 
Tel.: 03'1 J2-~-::'~83, 

03'i 12-5 ]8'"4 (k;m1.), 

slij(1pb:ui<'~ 
G J. M K..,..,mlt:rink, 
Lh .. ,,-, 96, 
7991 PK n\\;"gdoo, 
Tel.: 05219·7356. 

R<:d ac'kcom mL"5", Medcdcl111llCllbl"j .. 11'1 R<...,wIW ", 

Regio 's 
van de Vereniging "Het Recwild" 

R,'jjlo 
NoonIl'o:~-d"rhnd 

''OOt"1ll1,'" Ir J. P, ... """" 
><."CTt1Jri5: N. Loct6p, 
ToIhub ... 't'): 30:<. 
94~5 1'(; ~liJbn,,", 
TcL OS<IO'>-! !3.i. 

lIcglo (h'crI,»c1 
,"O()("<lll~" 11. ~k.,'li"lC. 
~.ti.,. 

J. :;':houndc,b.,ck 
\kKloom"""" Ui. 
~i<r MG UcIlIcIo, 
Td.: f1-';.172.:US. 

~~.-...:: "ch'''thoc:k 
"OO<";U",", 
G H ","derl'("~, 
:.C('I\:I:1~ 

Mc' .... T. C. "Iman_"'n~. 

~~l~-;:OW:JI~: 
Td~I1'i~S I _I;69 

Veren ig;"!: 
RccwlJdkrlng Dosi 
ijraball ' 
VoorllUcr: 
H." ,,(I \~c,,(<:n, 
><."Crc\~ri._ 
A.J-G.v.Ku;~k. 
De Krafl.l. ... '1l ~J. 
5'>11 ] AG W,alrc, 
Td: ().\9().l-14624. 

R<.lIIo Ulre.::lu, 
Gooi e n 
\·""1,, plas><:nlld.>i<:d 
'..--ur,,,(e~ 

J) .... J I' f.rd"","o, 
":.,ntui, 
.\1t. 1_ P. M. J. , ... "",1., 
Adr I'i<'lida." Ij, 
3739I.G 1l,~I,nd",he 
R.,dm!!, kl 01157_1701 

R~'lI1o W"", . "n Midden 
lI",b,,,,, 
,·,,, ... ,il'~~ 

~-r...::!'r~: 1.111<1'>. 
GW".MII~md 
A~_,,,nl,,,1"R"",1.JI !", 

W,' "" 11mb. 
1"d.: 0':'6--6'j(,()Q'; 

Kqtio Zccland 
, ... rtllt,.,-, H, f'uru, 
<ccn:"",,, 
M W )<n.,..i:L~«:, 
"..-..a''''''''''';n,,:<1': 134. 
1321fll.D UufJlh· 
11.J~m."eo.le. 
Tel.: OIII'i-3.W). 

R~Wo IJmburg 
,,,,..-ziol~ ... 
IJ' '"n U>c-nm. 
"'-""'~, 
M ..... T P !l,).M.Ad:uns, 
o..'"rlwclo:n K 
bOf:ll :-;1) lI~clen. 
Tel: (). '~W4'1?3. 

FolU \loorp:rsin:r 
tr.j. f'OllISIll:l 

Glrunullullcr 
pcnm!"~rn~..,,,~r 

V.::relllgU\g 
,. HCI Reewild": 813S77 

k H. f.ikc1boo<n. clI,dfc-.l:!<1~~r, "KC. 1k.'<:tSI ... n:ro .. P-I3 Il'l ij:um. 1<:1 021~H7(I(>9 
G. \\ llûck:, K,,,,I""w,'jj 111.111111 CM ! r<,<:rOo:. Td., OP81·21?J 

I)ruk en gr:<R<ehe vor~'ing: 
l>rukkcnj LuW R. \. 
I"osIbu, 100· ~ AC: AImrio, 

I' 11 Schn<:odo:-r, J.cfllwn 8,18~1 A.\I llln'nhoul. Tel: (r6--til11'H. Td. 00; 'W-II01! . ' .... kful)<;.l')O.l(I'IQ.\ 



Het Reewild 

Il\f[-IO UD 

Van de voorzitter ... _ ....................................................... . 2 

Uitreiking wi§.sclprijs· I.auditium .......................................... 2 

Afscheid penningmeester - uitreiking ledenwerfwisselprijs 4 

In memoriam Mr. Th Enk!:!ar. 5 

De omwikkeling van het gewe i, een begin zonder eind? . 6 

Enkele rcc\vildziekten ......................................................... 8 

Bok met 135 reehorzellarven ................... ........ .. . 9 

Boekbespreking. JO 

Gratis praktijkinform:llie ............................................ 12 

Gemerkt reewild op hel eiland Föhr .................. . . ........... 12 

Enkele practischc tips over voerakkers en likstenen ............ 13 

De datum om copy voor "Het Reewild" nr. -1 - 1989 
in Ie leveren is: J5 november 1989. 

MEDEDELINGENBLAD VAl" DE Verelligi1lg "Het Reewi/tl" 



Van de voorûtter 

Tijdens de Jaarvergadering 1989 op zaterdag 3 juni l.I. had ik als voorz itte r 
van de vereniging hel voorrech t de wisselprijs Vereniging "Het Reewild" te 
mogen uitreiken aan 
Dr. Ir. W. Verhoeven . 
Het door de ju ry van d e wisselprijs opgestelde Laudilium luidt aldus: 

LAUD1TIUM 

De jUly verbonden aan de toekenning van de \',:rissel prijs Vereniging "Het 
Reewild" beslnode uit: 

Voorzilte r Vere niging "Het Ree\vild" 
Voorzitter Koninklijke Ned erlandse jagersveren iging 
!I'I. K. H . Vos en 
Dr. J. L. van Haaf ten. 

In :1:J.nmerking nemende. dat het haar taak is om de Wissel prijs Ve renig ing 
"Hel Reewild" in overeenstemming meI hel desbetreffende Reglement (a rtikel 
S), IOC te kennen mln een Nederlander of een Nederlandse instelling, die zich 
uitzonderlijk verdienstelijk heef! gemaak t voor het reewild in Nederland, 
besluit op voordracht van het bestuur van de Vereniging "Het Reewi ld" de 
WISSELPRIJS VERENIGING "HET REEWILD" in hel jaar 1989 toe te kennen 
aan: 

de heer Dr. Ir. W. VERHOEVEN 

en wel op de n:lvolgende gronden: 
Hij was vanaf 1968 gedurende een reeks van jaren secretaris van de 
Vereniging "Het Reewild". Niet alleen vervu lde hij deze fun ct ie op 
voortre ffelijke wijze , maar ga f daaraan een extra dimensie doordat hij een 
open oog had voor het belang van public relations. 
Hij stimuleerde dan ook met kracht het stelselmatig in woord en geschri f t 
uitdragen van de opvau ingen van de Vereniging "Het Reewild " bet reffende 
het reewild en het beheer daarv:m . 
H ierdoor heeft hij wezenlijk bijgedragen aan de gedurende de laatste 
decennia duidelijk toegenomen imeresse in reewild in het algemeen en 
deskund igheid van de reewildjagers in Nederland in het bijzonder, zu lks is 
op de kwaliteit en de stand van het reewild hie r te lande onmiskenbaar van 
invloed geweest. 
Hij d roeg gedurende vele jaren in belangrijke mate b ij a:m de 
gedachtenvorming binnen de Ve reniging "Het Reewild " inz~l ke het 
reewildbeheer en dc presentati e daarvan naar builen. 
Hij gaf b ij herhaling blijk van een grOle bet rokkenheid bij en loyali,cit ,en 
opzichte van de Ve reniging ft Het Ree\Vild~. 
Ook nada t hij zijn beSlUursfunk tie had neergelegd, heeft de veren iging onder 
uiteenlopende omstand igheden nimmer tevergeefs een beroep op hem geda~lJl. 
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In zijn opvattingen omtrenl de jacht ~ speciaal tcn aanzien van het reewild -
staat het belang van de natuur als geheel en de bescherming, het behoud en 
het beheer daarvan nadrukkelijk voorop. 
Hi j wist diegenen, die - waar nodig - opkomen voor een goed en verantwoord 
wildbeheer met als sluitstuk de jacht en die daarbij soms op veel onkunde en 
onbegrip stui ten , te bemoedigen en te inspireren tot het \'oortzetten van hun 
activiteiten in deze. 
Bijzondere en sprekende karaktertrekken en eigenschappen als een grote 
intelligentie, originalite i t, het ve rmogen om onverbloemd te kunnen spreken 
en schrijven. ,I\les met een systematische indeling in denken en handelen, 
m~l~lkte hem l ot een uitgesproken ambassadeur \'an natuur en jacht. 
Naast zijn opmerkelijke inzet met betrekking tol zaken het reewild 
betreffende, zeul' hij zich op uitnemende wijze in voor het behoud van het 
w i ld in het algemeen. voor de jacht en de be langen van de jagers, zowe l in 
nalion:!,11 als in internationaal verband. 
Zo was hij van juli 19ï6 tot februari 1989 lid van de.lachlraad, gedurende een 
aantal jaren lid van het Landelijk Besluur van de Koni nklijke Nederlandse 
Jagersvereniging en be::;\uurs l id, th~ms adviseur. van de Stichting Behoud 
:-Jatuur en Leefmilieu . Voorts wa:-, hij de ee rsel' Secretaris-Generaal V<ln FACE. 
de feclenltic v,m Europese jagersverenigingen. 

0/: Ir. lil; \ferboe~1(!1I - ( FoIO: Ir.). Poli/Slim) 

3 



Afscheid 
penningmeester 
- uitreiking 
ledenwerfwisselprijs 
De algemene ledenvergadering, op 
3 juni j.l. te Vorden gehouden, 
kende naast de diverse punten van 
meer huishoudelijke aard en, als 
hoogtepunt, de uitreiking van de 
wisselprijs Ve reniging "Het Hee
wil d", ook het afscheid van de 
vorige penningmeester, Ir. F. \'\1. 
Craand ijk , die na een periode van 
bijna vijf jaar zijn functie inmiddels 
aan]. R. Baron de Vos van Steenwijk 
heefl over-gedmgen. A~IO hem werd 
hartelij k dank gebracht voor hel 
vele en belangrijke werk in deze 
periode verricht. Als stoffelijk 
blijk van waardering mocht hij een 
boom-aanwasboor in ontvangst 
nemen. 

FOIO." Ir.). PollIsma 

Voor hel eerSt vond ook de uil 
reiking vail de ledenwerfw issel
prijs pla:lts. Vo rig jaar, bij zi jn 
benoeming tot erelid , had 
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Ir, H. Eikelboom deze prijs in het 
vooruitzicht gestekL Inmiddels had 
dit aanbod gestalte gevonden in een 
door ons lid en aan ons blad 
medewerkend illustrator H. Ru 
seler vervaardigde tekening. 
Als motief gold ee n reebok en 
reegeit, geplaatst in een 
karakteristiek dee l van hel park 
"De Hoge veluwe", 

FOlo: "~J. POlllSJ/lti 

Als eerste Illocht de heer 
J. Schoonderbeek deze prijs in 
ontvangst nemen, als waardering 
voor de afgelopen jaar door de regio 
Overijssel. Illaar speci:!a l ook door 
de bijzondere activiteit van de heer 
Sclloonderbeek, aangeworven 23 
nieuwe leden. 

H.E. 



IN MEMORlAM 

Mr. TIl. ENKI.AAR 

Op 17 juli 1989 is t\ lr. Theodoms Enklaar na een moedig 
g ... >dF.lgcn ziekte op 7 I-jarige leeftijd overleden. 
J\adal een Itlopende ziekte was geconstateerd moest hij een 
zwarc oper.l\ie ondergaan.Aanvankeiijk W,iS er toen hoop op 
een voorspoedig en blijvend herstel. Hebas bleek deze hoop 
ongegrond en i5 Theo EnkJaar in Nederland gestorven. 
In 1979 werd hij lot lid v:tn het bestuur van de Vereniging "Het 
Recwild" benoemd. 

Tijdens de Jaarverg~dering 1980 werd hij tOt vooo:itter van de Vereniging gekozen <;;n 
volgde als zodanig de heer M. K. H. Vos op. In verband meI 7.ijn voornemen in Frankrijk 
te gaan wonen l'_'1g hij :.:ich genoodzaakt in de loop van 1984 het voorzillerschap van de 
vereniging neer te leggen. De overdracht van het vooo:itlerschap vond dan ook pl,iats 
tijdens de Jaarvergadering in mei van dal jaar. 
De heer Enklaar heeft zich met ~rote tocwijding ingezet voor de Vereniging "Hel Recwild' 
en hanr leden. 
Ernstige tegen sb gen 7.ijn hem tijden~ 7.ijn voorzitterschap niet bespaard gebleven. Zo 
deed zich in 1982 tijdens de traditionele 3-jaMlijkse trofeeêntenloonSlelling in Vorden het 
wel heel trieste feit van de inbraak. de dicfswl en vernieling van de grofwildtrofeeën voor. 
Hij heeft 7.ich dit zo verwerpelijkt: gd:x:uren ernstig :tangetrokken. De trofeeën die nog 
werden lerugg(.-'Vonden heef! hij :.ls voonitter van dl! Vt:reniging persoonlijk 
tcn.lggebr:iclll n:.ar de over het gehele land verspreid wonende irl7.enders. 
Ook hel feit. d:1\ Jan /lIckers als wclh:.:lst onmisbare steunpilallr V:ln de vereniging ons in 
!llaan 1984 ontviel, heeft hem sterk aangegrepen. 
Na;.~t deze n:rdrit:tlgt: zaken zijn gelukkig ook velt: posilit:vt: feiten en ontwikkelingen 
binnen de vereniging uit de ]x:riode van zijn voor.dtterschap te memoreren. A:m vele 
daarvan heeft hij de SlOOt gegc\'en of dnaraan wezenlijk bijgedragen. 
Zo beraadde het beSRlUT zich onder zijn voor..~itterschap op het uitzenen v:m een nieuwe 
koers en hel omwikkelen van een nieuw élan om de onmiskenb.'1re vergrijzing V:ln het 
ledenbestand en de :t<.:hteruitgang V:ln het ledental een halt toe te roepen. 
In vele gesprekken met vencgenwoordigers van de onderling zo verschillende regionale 
organisaties werd onder zijn leiding gezocht naar een nieuwe formule voor de landelijke 
vereniging met sterk regionaal gebonden aCtiviteiten. 
Dit alles IK'eft ved van zijn lijd en aandacht gevraagd. 
Zeker dient ook vermeld Ie worden hel instellen van het /T. lededelingcnblad "Het 
Iteewild", wa:lrvan in m~:H1 1984 het eerste nummer verscheen. Daarmee werd, naaSI hel 
zoeken naar een nieuwe meer dernocratlsche structuur v:m de vereniging, langs een 
andere weg eveneens gestreefd naar meer contact lussen de leden en het bestuur van de 
vereniging en het nu.'"Cr betrekken van de leden bij de aOivileiten daarvan. 
Zo heeft '111eo Enklaar, eerst als 1:x::stuurslid en laler gedurende vier jaar als voor..:iner, meI 
veel aandacht. ook voor de intermenselijke verhoudingen, bijgedragen a:l1l de 
vernieuwing \'an de vereniging en de aanpassing daarvan aan gewijzigde 
maats<:happelijke verhoudingen. Daarbij gaf hij blijk v:m (''en bijzondcr gevoel voor 
humor en (''en opmerkelijk \'cnnogen tOt rel:uivcrcn. 
Op Vrijdag 21 juli 1989 vond Ie Usselo nabij Enschede onder overweldigende 
belangstelling de crem:ltie plaats, waarbij wij hem de laatste eer bewezen. 

".\. de 5.1,·ornin Lohrnan. 
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De ontwikkeling van 
het gewei, een begin 
zonder eind? 

Dit is een proces dat zjch uitstrekt 
ove r h(:1 gehde jaa r. 
Ot: oorzaak is samen te vattcn in een 
aantal factoren: 

• Homlonale huishouding 
- V:l~lgelegde genetische aanleg 
- Energie rese rves 
- Invloeden van buiten a f. 
die j:larli jks slerk kunnen 
ve nin deren. 

Hel b:lslgcwei groeit aarwankelijk 
l:mgz:r:llll : dit gaa t echler al spoed ig 
over in een ... nellere g roei , het 
zeilen van de einden en de 
verlakking; he l begrenzen V:ln dc 
lengte eindigt met hel arMen e n va n 
de bas!. 
Rozen, p:lrcls en rillen (lijsten) 
001<;1:1:111 in de lweede fase va n de 
groe i va n hel basigewe i, d .m.V. 
kleine o ppervbkkige woekeringen, 
hoc, d:lar kom ik later op terug. 
De verbening (verkalking) zeI pas 
in als de helft va n he t gewei zijn 
uiteindelijke lengte heert be reik!. 
Ie d ere j~ger, die reewild 
observeert, weet dat de lengte \'~n 
he l d~8-naclll.ritme mei zekerh e id 
het begin en ei nde V3n de 
geweicyclus beïnvloedt. 
De temper~l1uur is van minder 
belang, dit in tege nstelling tot bij 
de plant e nwere ld . Deze laat ste 
wordt , zo,lls U argelopen winte r 
zelf heeft kunnen co nst:l1eren s te rk 
door dc weersgesteldheid 
beïnvloed. 
Volgens d e geleerden zijn het de 
o pt ische zenuwen die re ageren op 
de le ngte van het dag-nacht ritme en 
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dit doorgeven aan de hyporyse 
(gelegen in de kleine hersenen). 
Deze gaat hormonen produceren. d ie 
de geweiopbouw o p gang brengen 
c.q . he t afbreken regelen. 
De grote regel a:u voor de groei van 
het bastgewei is het hormoon 
teSlOste ron. In el:n ja:lrC}' clus zijn 
e r drie testosteron pieken in het 
bloed te vinden en wel tijdens bet 
begin van de groei van het 
b~stgewei, tijdens hel vegen en 
tensloue tijdens de brons!. 
liet teslOsteron zorgt voor de 
geweiopoouw maar :I I~ het gewei 
argeworpen wordt zal dit hormoon 
in zeer geringe matl: nog ecn rol 
spe le n in dc lichaamshu ishouding. 
I [Cl neemt na dl: bronst ~ne l af en 
hoe vlugger de hoeveelheid van dit 
hormoo n da:lit, des IC snelle r zal bet 
gewei afgeworpen worden. 
Blijft een bok lang mei cle geit 
samen , dan z:1I hij meesta l ook later 
afwerpen. Vandaa r dat o uden: 
bokken eerder afwerpen clan 
jongere. Deze la~ts te blijve n dan 
ook vaak langer met dc geit samen. 
Iedereen zal nu ook begrijpen dat 
bij verwijdering V:ln d e testikels 
(b rons tkoge ls) tijdens de 
geweigroe i, hel lOt "p ruik"-vorming 
komt. Als n.l. de goHbeweging van 
d e teslOsteronspiegel in het bloed 
ontbreekt zal d e besturing door dit 
hormoon achterwege bli jven. 
Een ko rte opme rking wil ik maken 
over d e erfelijke a:m leg. Over dit 
onderwerp is al veel inkt 
\'e rschreven e n nog meer 
gedi sku siee rd door jagers. Hi e rbi j 
wordt m:l<lr al te snel vergeten, dat 
wat men uiteindel ijk van het 
voltooide gewei ziet, nkt de 
erfelijke aanleg is. Aanleg, hel 
woord zegt het eige nlij k al, is een 
indikatie voor dat wal tenslotte 
ontstaat. Daarom is het onte recht, 



om van de optiek van het gewei uit 
te willen gaan om de erfelijke 
aanleg te bepalen. De erfelijke 
aanleg maakt het hoogstens 
mogelijk of anders gezegd is een 
leidraad voor het eindproduc!. Of 
e r uil komt wat de mogelijkheden 
aangeven, hangt ook voor een groot 
deel van de conditie van het 
betreffende stuk wild af. Het za l 
duidelijk zijn dat reebokken alleen 
dan een sterkgewei zullen schuiven 
als de factoren - biotoop -
geslachtsverhouding - bezetting -
leeftijdsopbouw enz. evenwichtig 
zijn opgebouwd. 
Hier kunnen wij jagers een 
inv loedrijke rol spe len . 

Nu er.:hter terug naar de biologie. 
Olt , een bioloog meende dat de 
omwikkelingskracht van de groei 
uit ging van de bovenkant van de 
rozenstok. De wetenschappers 
Bubenik en I{ovlansky hebben 
ech ter experimenteel bewezen, dat 
na verwijdering van het bovensle 
gedeel!e van de rozenstok , hel 
bast gewei normaal geschoven werd. 
Na verwijdering van de gehele 
rozenstok inclusief de huid er om 
heen regenereerde de rozenstok en 
er we rd - wel is waar onregelmalig 
- een Slang geschoven. 
De mogelijkheid tOt geweiontwik
keling beperk t zich dus niet tot 
alleen de rozenSlok, maar strek t 
zich uil over dit gedeelte van het 
schedelbeen. 
Iedere stang heeft hierbij z'n eigen
afgegrensde-groeigebied, die bij 
beschadiging in het algemeen geen 
invloed op de andere rozenstok c,q. 
geweistang heeft. 
Alleen wanneer b ijvoorbeeld een 
stang inclusief de rozenstok en een 
stuk van het schedelbeen losbreekt 
kunnen er deformiteiten aan de 

andere stang optreden. 
Tijdens de groei van het bastgewe i 
wordt de stang door een j .. sje \'an 
haar - de bast- omgeven die net 
eender als de huid voorzien is van 
talg- en reukklieren. Het enige 
onderscheid met de nonn .. le huid is, 
dat de laatste tevens voorzien is van 
zweetklieren en spie rtjes die haren 
overeind kunnen zellen 
(kippenvel). 
De bast geeft niet alleen de onont
beerlijke besche rming aan het 
groeiende gewei , tevens worden de 
zenuwen en de bloedvaten die voor 
de groei zorgen er door besche rmd. 
De beharing is kort en fijn en voeh 
zijdezacht aan. 
Bij de meeste volwassen bokken is 
medio maa n het gewei volgroeid en 
aan hel eind van de maand maan zijn 
de einden verbeend. 
I-Ioe ouder de bok, hoe vroeger in 
het algemeen zijn gewei klaar cn 
geveegd is. 
De groei van het bastge\vei gaat qua 
snelheid trapsgewijze; d irekt na het 
Hfwerpen moet er eerst huid 
groeien over het b reukvlak , dan 
ontstaan de rozen en het begin van 
de stang. Dit alles kost verhou
dingsgewijze veel tijd; halverwege 
is de groei sneller, om aan het eind 
weer af te nemen. 
Als het gewei klaar is en helemaal 
verbeend, Stopt de bloed
voorziening tussen geweikern en 
de bast. Door de voortschrijdende 
verbening ontstaat er een stremming 
van de bloedvaatjes in het ce ntrum 
van het gewei; hierdoor ontstaan er 
doorbloed ingsstoorn issen van de 
bastvaastjcs wat ook alm de 
binnenkant van de bast stuwing 
veroorzaakt. Het bOuwslo frijke 
bloed verkalk t in de buurt va n het 
periost - beenvlies - e n vormt zo 
pa rels en de grotere bloedvaten 
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vormen lijsten. 
De p:lrels zij n dus eigenlijk 
bot woekeringen, die niet tegel ijk 
met de groei, maar bij het 
afsterven van de bast ontstaa n. In 
het algemeen neemt de pareling van 
onder naar boven af en komt aan de 
bu iten- en :lchterzijde het meest 
voor. 
Dit is de steeds wederkerende 
cyclus van de geweigroei. 
Het gewei moet niet het doe! zijn 
van he t beheer, maar een 
afspiegeling van de gezondheid en 
goede sociale omstandigheden - met 
andere woorden een goed sa menspel 
tussen levensruimte, 
leeftijdsopbouw en rust. 

G. w. Boeie. 

Enkele 
reewildziekten 
Het volgende bericht lazen we 
onlangs in het jachttijdsehrîft "Die 
P i reh". Een dui tse jager schoot op 
31 januari in de omgeving van 
Bremerhaven een opvallend zwakke 
en zieke reegeit. 
Haar winterdos vertoonde grote 

haarloze plekken; ze had géén kalf 
bij zich en woog slechts 13 kilo. 
Een onderzoekinstituut stelde een 
aantasting door bepa;llde pllrasielen 
z.g. "Hallrlingen" vast. 
Deze zijn nauwverwant aan luizen, 
zij voeden zich niet met bloed. maar 
met hllidschllbben. Ze komen op 
vrijwe l ieder ree voor maar in een 
heel klein a:lI1lal [n sporadische 
gevil lien komen ze op één enkele 
ree in grote hoeveelheden voor, 

I-'oto: H . vall HO/II 

Jagen, Vissen, Wandelen 

op een rustiek landgoed in de 
Steiermark, Oostenrijk. 

Jacht mogelijk op ree, gems, moeflon en hert. 
Ervaren jachtpersoneel staat tot uw beschikking. 

Voor inlichtingen en boekingen: H.H. VERHEUL, Waaldijk 43, 
4184 EL Opijnen. Tel. 04181-2200 na 19.00 uur. Geen bemiddelingskasten. 
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heel klein aantal. [n sporad ische 
gevallen komen ze op één enkele 
ree in grote hoeveelheden voor, 
waardoor dan deze h:taruitv:tl 
optreedt, waardoor het di e r zeker 
in de winterdag doof grOOt 
warmteverlies ten o nde rgaat. 
Het toeval wil , dat rond diezelfde 
tijd van een soortgelijk gev:d in ons 
land uit de omgeving van SI. 
Oedenrode melding werd gemaakt. 
(foto 1) . 
Door de zeer milde winter was het 
dier nog in leve n , hetgeen bij een 
vorstperiode natu urlijk niet hel 
geval meer zou zijn, 
Door onderling sociaal contact 
kunnen andere reeën ook besmet 
rake n . Hoofdzaak is dit nauwlettend 
in de gaten te houden en het 
toegestane afschot juist op deze 
stukken te concentre ren Nog net 
op d e valreep voor het ter perse 
gaan van dit Illtmmer ontvingen wij 
e nkele foto's bet reffende deze e n 
een and ere voorkomende 

FOIO: IJ. van flO1I1 

reewildziekte, waarover wij met 
Of. J. van Haaften, bioloog e n 
voormalig medewerker van het 
IU. N. nog nllder van gedachten 
hebben gewisseld. 
Hel lweede geval betrof een 

schimmelinfectie in het bot genaamd 
"Actinomycosett, een ziekte die 
overigens ó6k bij mensen kan 
voorkomen. 
In de volksmond ook wel genoemd 
"strootjeb ijl" omdat de ziekte via 
het kau\ven op besmette 
grassprieten naar binnen komt, 
waardoor grote woekeringen o .a. 
zoals hier op de foiO 2 in de kaak 
ontstaan, die het laveien op den duur 
onmogelijk kunnen maken , 
Het blijft ee n goede zaa k om bij het 
ontweiden van wild a len te blij \'en 
om b.v. via een plaatselijke veearts 
te weten te kome n , wat het is en of 
bijv. hel wildbraad nog wel voor 
consumptie geschikt is! 

"ZESEN DEH". 

Bok met 135 
reehorzeUarven 
(uit Wild und ! !und van ! 3 augustus! 989) 

Eind februari van dit jaar werd in hel 
gebied Gifhorn (B,RD.) een ongeveer 
driejarige bok slachtoffer v:1I1 het verkeer. 
Het betrof L"Cn oneven 6-ender, stangen 
ongeveer oorhoogte. het gewei in bast, die 
ontweid 14 kg woog. De bok bevond zich 
in een zo op het oog goede lichamelijke 
conditie en was nog volledig in hel 
winterhaar. 
!Jij het afstropen van de huid deed ik (schr. 
U. Langner) echter een verrassende vondst. 
Aan beide zijden van de wervelkolom 
bevonden zich 135 larven van de 
reehorzelvlieg onder hel rugdeel van de 
vacht. In het gebied v:m de keel was geen 
enkel spoor van aantasting zichlba:lf en 
waren ook geen larven aanwezig. km hel 
wildbraad van de rug was geen nadelige 
invloed waar te nemen. 
Tot dusver werd iets dergelijks in dit revier 
niet waargenomen. 

I-I.E. 
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Boekbespreking I 

Op 26 mei j.l. is tijdens de opening 
van de Game Fair '89 bel eerste 
exemplaar van het Praktijkbock 
Biotoopvcrbctering v ia Mr.j. B. van 
Zutphen aan Minister G. Braks 
aangeboden. 
Dit boek , geschreven door een 
drietal bekende specialisten op dit 
gebied , J. I3eekhuis , 
J. Oosterbaan en H. J. Zandbergen, 
kon mede verschijnen dank zij een 
belangrijke steun van hel 
jachtfonds; de uitgeverij is 
drukkerij Het Wapen van Renkum; 
de uitvoe ring o mvat 1 J 2 pag. met 
108 zwart-wit foto's/ schema's. 

Veel reewildjagers zjjn overtuigd 
van het grOlc belang van een 
effectief verbeteren van de 
voedselsit uatie in hun veld. 
BJ adakkers, biolOopverbeterende 
akkers met winterrogge. boekweit, 
bladkool en Hegeringmengsel , 
wildweiden, b ramenblad , e tc. 
vormen een onderdeel van het 
voedselp:lkket va n de als "snoeper" 
bekend sta:'lIlde reeën . De vraag is 
altijd hoe tijd , mankraclH en geld zo 
effectief mogelijk ingezet kunnen 
worden bij de noodzakelijke 
verbetering van het biOtoop. 
Natuu rlijk geeft het praktijkbock 
biotoopverbetering geen antwoord 
op alle vragen. 
Wèl is het ee n vra3gbaak en 
ondersteuning voor de 
jager/ wildbelleerder d ie op een 
verantwoorde wijze aan de s lag is 
en wil. ;\-lel name veran twoord 
omdat men meestal op andermans 
grond plant en zaait en het 
wildbeheer moet plaatsen binnen 
het kader van het totale bos- of 
natuurbeheer. 
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Een aanzienlijk deel van hel boek 
bestaat uil de beschrijving van 
typisch Nederlandse landschappen 
en de mogelijkheden van 
biotoopverbetering en 
natuurontwikketing d:.arin. Daarna 
volgt een zeer praktische 
beschrijving van aanleg en 
onderhoud V3n houtwallen en een 
uitvoerige behandeling van 
verbete ring van de voedsel-situatie. 
Niet vergeten is zaken en hulp
middelen als pbnologie , 
landinrichting, kaarten , hand
gereedschappen, etc. Ie behandelen. 

"Dit boek is uiteraard niet 
compleet" schrijft secreta ris
penningmeester Van Welie van het 
jachtronds in het voorwoord. 

Gelukkig niet , is dan de eerste 
reactie , want een lijvig 
S!:1ndaardwerk zou drie á viermaal 
zoveel kosten en de geb ruike r 
wellicht overweldigen door alle 
problemen en oploss ingen. Dankzij 
hetjachtfond:-; i:-; de prijs alleszins 
acceptabd en door de degelijk 
"ouderwetse" layout, grote letters 
en stevig papier doet hel geheel 
heel plezierig en toegankelijk aan. 

Een boek d at niet op ieders 
boekenplank. maar juist \'eel 
gebruikt in aUlO of jachthut en op de 
werktafel hoort te liggen. 

Voor de prijS hoeft men het niel te 
laten: de ve rkoopp ri js is! 20,-, 
wegezonden wordt het! 24,-; 
bestel wijze: overma ken van dit 
bedrag op postgironr. 852600 
of via de Rabobank Renkum, 
rek. nr. 35.50.00.318. 

H.E. 
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Boekbespreking 11 

Sinds kon heeft de Vereniging "Hel 
l~ ee\Vild" een nieuw boekje over 
recwild in haar pakket. De titel 
luidt "Rehw ild Heuten.De auteur van 
dit we rk , Brutlo I-Iespeler, is een 
praktijkman, die WCCI waar hi j over 
spreekt. In de duitse vakliteratuur 
is Hespeler ee n vec] besproken 
persoon , d ie, omdat hij met heilige 
huisjes afrekent noga! wat reakties 
oproept en velen legen de schenen 
schopt. 

Dit boekwerk g:;W[ over het ontstaan 
en de versprei ding \'<ln hel reewild, 
het aanspreken, zin en onzin \'an 
vererving, d e problematiek van de 
telling, verbeteri ng naLUurlîjk 
voedsel, bet beheer, bijvoeTen ja of 
nee, de invloed die reeën hebben op 
de bosbollw en tenslotte hej:lging op 
een wijze die niet ieders wijze zal 
zijn , ma:l r wel effect ief is en 
volgens de auteur vee! minder 
\'erontrusting geeft. 

Het is een boek dat ik bijzonder 
kan aanbevelen bij een ieder die op 
een moderne wijze reewild w i l 
beheren. Te verkrijgen bij de 
administratie van onze Ve reniging, 
Mevrouw J. E. van Herp, 
landjonker 19, 3834 Cl l eusden, 
lel. 033-942032; de kosten zijn 
f 37,50 (excl. portokosten). 

G.W.B. 
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Gratis 
praktijkinformatie 
De reewildjager d ie wildbebeer en 
bioloopverbetering hoog in hel 
vaandel geschreven heeft , kan zijn 
kennis t.a.v . aalucg en beheer van 
wild we ide n ondersteunen met 
enkele nieuwe uilgaven. 
In hel Praktijkboek 
biotoopve l'bcte ring is hie r:lan 
speciale aandacht besteed in hel 
kader van de \'erbete ring V:lll de 
voedselsituatie van het wild. 
Daarnaast is de leverancier van het 
wildwe idemengsel zo vriendelijk 
geweest een s peciale 
k lcurenbrochul'C uil te geven 
waa rin alle in-a nel-outs van beheer 
zijn vermeld. 
Een deskundige grondbewerking 
blijk l dé sleutel tot succes te zijn , 
waarvan men gedurende de omloop 
van vier á vijf jaar veel plezier kan 
beleven. 
De 3:lnbevolen 3:lnlegpcrioc!e i!' 
augustus/ septe m ber en deze tip 
v:tn de grasexperts zullen wc 
n;lIuurlijk goed ter harte moelen 
nemen, want ook zij :lIs leverancier 
hebben een grOOt belang bij hel 
welsbgen van uw wildweicle. 
Het mengsel V<ln 6 gntssen, 
3 kla vers, lucerne en een kleine 
bijmenging van bbtdkool en silett3 
wordt in hoeveelhe.den van 10 kg 
\'e rpakl. voldoende voor ca. 0.30 ha. 
Aa ngezien gestreefd wordt naar 
meerdere kleinere akkers in plaats 
van enke le "voetbalvelden". kan met 
één verpakking \'an 10 kg voorzien 
worden op 2, mogelijk 
3 wildweiden. 
Erg auent is dOOf de samenstellers 
van dc hrochure nog eens gewezen 
op de mogelijkhed en van éénmalige 
subsidiëring door het Jachtfo nds 
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bij de eerste aanleg. Et.:n percentage 
v:ln 30 tot max. 60% van de kosten 
v:ln grondbewe rkinglontginning, 
bodemana lyse, aankoop meststoffen 
en zaaigoed behoon voor 
jachthoLIders tot de mogelijkheden! 
De brochure kan gra t is verkregen 
worden na een telefonisch verzoek 
(tel. 08818-1545) of een briefje 
(Barenbnlg Holland bv. 
Stationsstraat 40, 6678 AC 
Oosterhout (Gld.). 

J. Beekhuis. 

Gemerkt reewild op 
h e t eiland Föhr 

Een b ijd rage tot de 
ouderdomsbepaling van hel reewild 
hebben een aantal jagers uit Föh r 
ge leverd. 
Zij hebben in de laatste 10 jaren 
172 reekalveren gemerkt. 
Oe merken zijn aan hel ei nd van 
ieder jaar În de reewildring waar 
overigens ook de terugmeldingen 
verzameld zijn , ge registreerd. 
Gemerkt werd in een drietal 
revieren te weten één v:1n 727 ha; 
420 ha en 548 ha. 
Deze drie gebieden zij n een 
doorsnede v:tn de op het eibnd 
voorkomende biotopen. 
De 172 gemerkte dieren zijn te 
ve rdelen in 118 bok- en 54 
geitkltlveren. Uit deze \'erhouding 
meende men tc mogen afleiden ebt 
de verhouding va n de geboren 
reekalf jes op Föhr 2 : 1 is. 
(Dit iS te betwijfelen, red.). 
Oe exakte ouderdomsbepaling van 
de tot nu geschoten dier~n en de 
dnrbij behorende kaken, leveren 
een interessante kijk op de zaak. 
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Bij stukken van een aanwijsbare 
leeftijd van drie jaar was een 
slijtage aan het gebit van vijf jaar te 
zien, te rwijl omgekeerd ook het 
geval was. Stukken van gelijke 
leeftijd vertoonden soms zeer 
uiteenlopende 
slijtageverschijnselen - die wc] lOt 
schaningsverschi!lcn van maximaal 
3 jaar u it een liepen - zelfs 
kaakhelften van één stuk gaven een 
verschil in slij tage van 2 jaar te 
zien (wordt op de tentoonstellingen 
bij ons ook doof de keurmeesters 
meer dan ecns w<,wrgenomen). Veel 
van deze wederwaardigheden ziin 
bekend, doch in dit geval is dOOf het 
grote aantal en hel sinds 10 jaren 
onafgebroken merken van cic dieren 
een exakter overzicht IC zien. \X'c 
mogen hopen in de komende jaren 
hier meer over te vernemen als er 
nog oudere stukken te rug gemeld 
worden. 

G.W.B. 

Enkele practische 
tips over voerakkers 
en likstenen 

Onlangs tij dens de reebronsi waren 
onze fo tograaf Th. Litjens en 
ondergetekende op bezoek bij een 
bevriende jachtopzichter op een 
schitterend landgoed hier in het 
Brabantse. 
N l:t SI de grote reewildkennis , die 
deze wildschut in huis heeft ( rode 
punten worden er in zijn veld niet 
geschOlen!) is hij ook bijzonder 
goed op de hoogte met de aanleg e n 
onderhoud van voerakkers voor hel 
wild è n het omgaan en werken met 

landbouwmachines. Zijn land- en 
tuinbouwkundige achtergrond komt 
hem hierbij uitstckcnd van pas. 
Vol trots bat hij dan ook aan ons na 
de ochtendaal1zit in zijn veld 
(8 versch ill ende reeën gezien!) zijn 
diverse prachtige resultaten zien, 
die zijn aangelegd op dive rse 
brandgangen en braakliggende 
stukjes landbouwgrond. 
Dit is wildbeheer in optima forma! 
Alle kritisie :tan de zijlijn in 
Nederland zouden in feite zoiets 
moeten zien! Ook op het gebied van 
likstenen kon hij het nodige laten 
zien, die overigens niet aJléén van 
toepassing zijn voor reewild , milS 
niet te hoog opgehangen. 
Handig was ook cle eenvoudige en 
onopvallende manier van plaatsen in 
het veld. Hier volgen enkele 
practische tips, die w ij v;:m hem 
ontvingen op dit gebied en die ik U 
op mijn beurt besl ist niet wij 
omhouden. 
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Alvorens Ie beginnen mel de aanleg 
\'an uw vo(!rakker (klein of groOl) 
komen er versch illende dingen naar 
voren (o.a. de ligging), Voerakkers 
hebben in het algemeen vecl1ichl 
nodig, dus de aanleg lief SI niet 
onder of in de schaduw van bom<:l1. 
Ligt hel stuk grond b raak, dan kunl 
ti deze grond eerst onknlid- en 
kweek vrij maken (b.v. meI rouncl
up). Het onkruid een week laten 
afslerven, daa rn:l bemeslen meI 
runde rdrijfmest of swlmesl. lief SI 

geen meslvarkcnsd rijfmest, omd:1I 
daar veel kope r inzit; dit kan 
schadelijk zijn voor he! reewild. De 
grond daarna frezen en bekalken 
meI onge\'eer 30 kg. 
landpoederbouwkalk per llrc 
(100 rn2), vervolgens ploegen en 
veertien dagen b Ie r kUnlu uw 
voer;'\kker inzaaien. Indien u geen 
drijf- of stalmest kunt bemach tigen, 
dan kum u ook kmlsullesl gebruiken 
en wel o ngeveer 8 kg super. 5 kg 
palemkali en 3 kg kiese riet per are. 
indien \venselijk stikslQf n:l3r 
behoefte bijslrooien.Ook kunt u 
mengmest gebruiken. De 
hoeveelheid bedr3:tgt dan 10 kg en 
3 kg kieseriet per .lfe. Kieseriet is 
een meststof die het 
magnesiumgebrek opheft. 

Magnesiurngebrek kunl u meeslal 
waarnemen, als hel ge\vas in plaats 
van heldergroen, geel opkomt. \'Vi II 
u geen gebmik maken van 
chemische onkruidbestrijding, dan 
moet u uw zaad op rijen zaaien, 
waarna u het dan gemakkelijk kunt 
schoffelen. Belllu van plan om 
verschillende zaden door elkaar te 
mengen, vraag dan eerst :lclvies, 
want niet alle zaden passen bij 
elkaar. 

Mengsel voor Wildakkers 
Zomermengsel. Zaailijd: maart t/rn 
mei. Voor alle wildsoorten . 
Zaaizaadhoeveelheid: 50 kg per ha. 
Prijs per kgf 6,50 inklusief b.t.w .. 
Zomennengscl bcstallt lIil: Tarwc. 
gerSI , rogge, haver, boekweit, 
zonnepit. korreImais, mosterdzaad. 
bladramanas, scrradelIa, zoele 
lupinen, wikken , anijszaad, 
bladkool, mergkool, knollen, 
veldbonen, erwten, rode klave r, 
lucernc en graszaad. 

Herfslmengsel 
Zaaitijd: juni t/ m augusrus. 
Wildsoorten: Fazant , patrijs en haas. 
Zaaizaadhoeveelheid: "kg per ha. 
Pri js per kgf 50.- inklusief b.t.\\' .. 

BEMIDDELINGSBURO SILVERTANT 
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SPECIALIST IN JACHTREIZEN NAAR: 

o.a. BULGARIJE· CHINA· OOSTENRIJK· 
SCHOTLAND 

Gaarne wi llen wij U informatie en referenties toezenden. o.a. 
een referentie, die reeds 5 jaar met ons buro in zee is gegaan 

t.w. "Zesender· tel.: 076·612293 

I 
I( . 

i\\ ' 'FJ .,." 
Wilhelminastraat 23 - 6391 JS Landgraaf - Telefoon 045-311286 
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Herfstmengsel best:!.:!t uit: 
SlOppe iknollen, sp ruitkool, 
mergkool, bbdkool, zomerkool, 
l.omemlapzaad, bladramanas en 
anijszaad. Het verdient a:mbeveling 
om eerst uw akkers onkruidvrij te 
maken. 

De zaaizaadhoeveelheid hangt slerk 
af van de wildbezeuing. Enkele 
gewasse n zijn ook geschikt voor 
dekking in de winter, o.a. 
maissoorten en de he rfs tgewassen. 
\X1anneer u groenvoer en dekking 
voor hel wild wilt hebben, dan is de 
beste zaai tijd juni/ju li. 

Soon Hoogte Z.-ta it.ijd 

Boekweit 70 cm mei/juni 
Spuny 20em hele ja:1! 
Lupinen (ZOCt) SOcm hele ~1;lr 
lupinen (bitter) 60 cm hele jaar 

Hiervoor komen in 3:!nmerking 
bladramanas, alle koolsoonen en 
sloppelknollen. U hebt dan eerst 
bloei (rijk inseclenleven) en daarna 
voer en dekking lOt laat in de 
herfsl. 

Verder zijn er diverse mengsels te 
maken voor iedere die rsoort die u 
maar we nst. 

Graszaden: Er zijn dive rse soorten 
graszaden te koop, o.a. 
enkelvoud ige of gemengde 
wildakkerzaden, ook voor schrale
of schaduwrijke gronden. 

kg per ha wi ldsoort 

130 hz., patr., ree 
20 haas, ree, patr. 

150 rec. fazant 
150 ,ee 

Zomerrogge Wem maart/april 150 alle wild 
Winterrogge 1000m najaar 150 alJewild 
Zomerwrwe BOem m~art./april 150 alle wild 
Wintenarwe BOem nap:l r 150 alle wild 
Zomerger.;1 70em maart/april 120 alle wild 
Wintergerst 70em mijaar 120 alJewild 
Klaver 70 cm Ill:lart./april 130 alJewild 
Korrelmais lBOem april/ mei 35 :1lJewild 
Suikermais lBO cm april/mei 35 alle wild 
Wikken 50 cm v~lIl:tf maart 20 veerwild 
E"""''1en 50 cm ma:1rt./april 200 duif/ fazant 
Duivenbonen BOem ma:ntlapril 350 duif/ fazant 
Mos!erd7.a:!d 100 cm mn.tot aug. 10 veerwild 
Anijszaad 30 cm mn. 101 :l\lg. 12 fa7.anl , p:ltr .. ree 
Rode klaver 25cm hele jaar 12 h:las, veerwild, ree 
Wille klaver 15 cm hele jaar 10 haas, veer-Nild, r(.'C 
ZonneblOCl11zaad 200011 voorjaar 20 veerwild 
Bladram:lnas 75 on I11rt. 101 :wg. 25 ree, haas, fnant 
Serraddl:I 60= hele jaar 60 ree, h:las, fa7.ant 
Zomerkoolzaad 70cnl mrt. 101 juli 10 veerwild. haas 
\'(Iinterkoolzaad 70011 herfst 10 veerwild, 11:I:1s 
Mergkool 70 cm hele jaar 15 ree, ha:IS, fazant 
Bladkool 70em hele jaar 12 ree, haas, fazant 
Spruitkool 70 all helej:wr 10 fce, haas, fazant 
Koolra:1p 30em voo~aar 15 ree. haas 
Voederbieten 40011 voorpar 10 ree, h3:1S 
Stoppelknollen 30 cm juli/aug. 3 haas, fazant, p3tr. 
A:lrdperen 200011 voorjaar 1500 ree, haas, faz. 
Graszaden di\' . hele jaar 40 ree, ha:1s, konijn 

IS 



Informa tie. Hockie {"o.'lineralen 
Likstenen. 
Roekie likstenen zijn goed 
weerbestendig en bevat geen kope r. 
Hoekie Gee l. Voor algemeen 
gebruik, bevat 0.3 . kobah; 
verschijnse le n van kobaltgebreken 
kunnen zijn: 
likzucht, bloedarmoede, groei
stoorn isse n , we inig eetlust, 
lusteloosheid, vermageren en ruige 
vaeht. 

Roekie Fos. 
Voor groei en vruchtbaarheid. Beval 
0.3. I ()Oh Fosfor, is van belang voor 
de skelelopbouw en voor een goede 
hormoonwerk ing, bevat verder alle 
essentiê le mineralen. 

Geel 

Voor verdere informatie: 
Hofman Agrarische pradukten b.v., 
Grimberge rweg 11, 7467 PR Natler, 
Tel. 05480-12979. 

Een en ander is relatief gezien 
beslist niet duur, het kost wa t 
moeite, ma:lr hel is sterk voldoening 
gevend! 

ZES END ER 

Rectificatie: 

Abusievelijk werd verzuimd in ons 
vorig nummer de vervaardiger van 
de illustratie op pagina 12 te 
ve rmelden. De tekenaar was de heer 
J. Neutel te Ha u lerwijk. 

Fosfor 
Derekencle Analyses voor alle dieren voor alle dieren 

Fosfor CP) 10% 
Calcium (Ca) 8,5% 
Magnesium (Mg) 1000 mg/kg SOOO mglkg 
Mangaan (Mn) 100 mg/kg 2500 mg/kg 
Kobalt (Co) 100 mglkg sa mg/kg 
Jodium (I) (PCOp)' 50 mglkg' 300 mglkg 
Zink (Zn) 120 mglkg 300 mg/kg 
Ijzer (Fe) 200 mglkg 3000 mg/kg 
Koper (Cu) 
Selenium (Se) 20 mg/kg IOmgikg 
Natrium (Na) 38% 20% 
Vitamine D3 50000 iu/ kg 
Bambermycin 
Gewicht per liksteen IOkgof2kg 10 kg 
Verpakking 2xlOkg 2 x 10 kg 

oflOx2kg 
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Adressen districtshoofden en assistenten 
Fauna-aangelegenheden van de Directie Natuur, 
Milieu en Faunaheheer 

Provin cie Gro ningen 
Districlshoofd: 
C. L 1\1. v.d . Raki 
Assblem: 
L. Tervclde 
Engdsek:lmç 6 
Po~tbus 300_7 
9700 RM Groningen 
Tel.: 050-23911 11232328 

Provincie Frk's land 
plv. Districlshoofd: 
,I. J. Leerink 
Assblt'nL 
A.j.Smit 
Tesselschadestnl.:1t 7 
['o:;lbu~ 2003 
f>901.lA Lceu\\':IRlen 
TeL 058-955255 

Provincie Dre nthe 
I)i~trictshoofd: 
M. A. Roelert Steenbruggen 
A.'>$Îs.lt"nL 
R. 5chuÎlcmakt:f 
i\landemaat 3 
Postbus lil 
9-100 AC ASSén 
Td.: 0<;920-27321 

Provincie Overijssel 
Districtshoord 
Overijssel-Noord: 
R. Hocw~ 
Districtslloofd 
Overijssel-Zuid: 
W.N:lb 
Assendorperdijk 1 
Postbus 10051 
8000 GH Zwolle 
TeL 038-210533 

o 1985 V<:f"I'Rlglng ,. H'" K.,.,...·Ud ·· 

Provincie Flevo land 
Distrktshoofd: 
J. Eisin~ 
AssiSIcnt: 
A. Dekker 
Maerlant 16 
Postbus 1021 
8200 B,\ Lelystad 
Td.; 03200-22666 

Provincie Gelde rland 
DistricL.;hoofd: 
H. A. 13:mloel 
Assbtcnt: 
M. L W. v:m Ikblx:r 
Di.~trict.~hoofd: 
T. A. i\1. Dikker 
Assi~tcnt: 
T. S. P. Moolcnaar 
Roscnda:tlsestra:u 64 
Posthus 9079 
6800 EO Arnhem 
Td.: 085-579111 

Pr ovincie Utrecht 
Districlhoofd: 
G. Kreton 
Mu~ulllla:m 2 
3581 11K Utrecht 
Td.: 030-520834 

Provin cie Noord-Ho Uand 
])jslriclshoofd: 
A. ,',i. K:unming:1 
Assistent: 
P Pilkt.·s 
Di:;lriclshoofd: 
j. Eising 
Assistent: 
A. Dekker 
Linnacusla:m 2 
Postbus 300" 
200 1 DA llaar!t:m 
Td.: 023-1&l 160 

Provincie Zuid-Holland 
Dbtri<.1Shoofd: 
J. Vt:rhubl 
Assistent: 
J. "roudst!""" .. 
Muzenstm:lt 30 
Postbus 30119 
2SQO GC Den Ilaag 
Td.: 070-621611 

Ilrovincie Zeeland 
DiSlrictshoofd: 
1'. C. Hemijnsc 
A~istclll: 
1-1 .5. Z.·mdstr:t 
\Vcstsin}!cI SH 
4 ... 6 J m·\ GOt:s 
Tel.: 01 100-37911/37251 

Provincie Noord-Brabant 
DistriClshoofd: 
G. A.J. J\1. Schram 
DistriCl!>hoofd: 
L C. ";;ijl:t:tT:o 
A.-.sistent: 
A. M. M. \':111 Mierlo 
prof. Cobbenhagenlaan 22., 
Postbu!> 1\80 
JQO.l BD Tilburg 
Tel.: 0 \3-678755 

Provincie limburg 
DistTÎashoofd: 
\V. \:tn \.oenen 
As:sislcnt: 
L.J.J.lleyker.; 
Lindanlisstr:t:H 2A 
Postbus 103 
6040 AC nocrmond 
Tel.: 04750-3425 1 

Zonder '.,....~m""nll ':In de \""n .. rull'~ .. Hc~ W"" .... ,kl· ""'<t nÎ<",-, ~",Jo,,,, ung'"'' wonJ"n "" ........ ~'''1dI!cd C'l\.·o{ O["lC1\b:>.:or ~Itt 
<loot ",itlo.ld .... n dno~. f,.< .. ~~ noi<",(Uth of ~ .... I ... , ... ,;n, "'-'11' .... " "' ........ n ~"'II ~ up do.- 11<'10 ..... ,of ~k ... fpce ........ c"""',1\,It. 


