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Uit de dos nemen in vijf minuten
oos Boer las in het Duitse jachttijdschrift Jäger een methode die het uit
de dos nemen van een ree tot een
kinderlijk eenvoudige opgave zou
maken. Hij nam de proef op de som.
Het stuk hangt bij deze methode met de
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kop naar boven aan een haak. De vacht
wordt tussen de kop en de halsaanzet
rondom losgesneden. Hierna wordt langs
de ruggengraat een snede gemaakt die
vanaf de halsaanzet tot aan de aarsopening loopt. Op deze wijze laat het

stuk zich in twee delen uit de dos nemen
waardoor het anders zo tijdrovende
losmaken van het vel op de lopers in een
oogwenk is gebeurd. De hele procedure
neemt vijf minuten in beslag en na enige
oefening verloopt dit zelfs nog sneller.

Afschot van de houtduif

Reekalf ziet labrador
voor moeder aan
rijdag 14 juni had Gerda van der Hoek uit Zeewolde een
wel zeer bijzondere ontmoeting toen ze haar bijna
eenjarige labrador Bucks uitliet.
Van der Hoek: Om 20.30 uur kwam ons een reekalfje
tegemoet die blijkbaar dacht dat Bucks zijn moeder was.
Een tijdlang draaiden de twee om elkaar heen waarbij het kalf,
dat waarschijnlijk honger had, in de buurt van de hond
probeerde te komen. Er werd wat gestoeid over en weer,
waarbij het kalf een kreet slaakte. Hierop kwam de geit uit de
dekking gestormd om daar meteen weer in te verdwijnen en
van daaruit alles in de gaten te houden. De hond en ik
moesten uiteindelijk een sprintje trekken om ‘Bambi’ kwijt
te raken.
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Cartoon: Rames Sjambar

U vindt de KNJV ook
op Facebook
anaf nu vindt u de KNJV ook op Facebook.
De Facebook-pagina van de KNJV is een plek voor het
delen van verhalen, foto’s en informatie over jacht, beheer en
schadebestrijding. Via dit kanaal houden wij u op de hoogte
van ontwikkelingen en worden regelmatig oproepen geplaatst
voor het delen van ervaringen en jachtverhalen.
Op www.knjv.nl>contact vindt u een link naar de betreffende
Facebook-groep.
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