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VAN DE 
VOORZI·'T"TIT'"CER 

In de Ledenbrief van 
15 december 1983 werd al 
aangekondigd dat het Bestuur 
overwoog tot de uitgave van een 
zo mogelijk vier maal per jaar 
verschijnend periodiek te komen. 
Hiermede wil het Bestuur 
de leden meer bij het werk van 
de Vereniging betrekken en 
da.'lInaast voorlichting en actuele 
informatie geven. 
Zoiets is echter gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Wat worden 
de kosten en kunnen wc die 
opbrengen. 
\Vel of geen advertenties? 
Krijgen wc in de toekomst 
voldoende stof om het blad 
te vullen? 
En wat moet er in. 
In de eerste plaats mededelingen 
over de Vereniging, de reewild
jach t. de afschotvergunningen, 
de regionale trofeeënshows, 
te houden discussieavonden en 
wat er al meer aan informatie 
voor de reewiJdjager van belang 
is. Daarnaast de adressen van de 
bestuursleden en van degenen 
die de regionale shows verzorgen 
en van andere personen of 
instanties, die U wellicht wilt 
benaderen of die U van dienst 
kWlllcn zijn. 
Verder moet ons blad vooral 
geen doublure van "De Neder
landse Jager" worden, die 

irruners van oudsher zijn 
kolommen voor mededelingen 
van onze Vereniging openstelt 
en die volgens sommige klein
wildjagers al te veel artikelen over 
reewild en de reeënjacht opneemt. 
Dus geen of weinig stukken 
over: "H oe ik mijn eerste bok 
schoot". Al te wetenschappelijk 
met veel grafieken spreekt ook 
niet elke recwildjager aan. 
Practische adviezen. 
Ja, maar ons arsenaal daarvan is 
ook niet onuitputtelijk. 
Zo zijn er allerlei bedenkingen te 
maken, vragen te beantwoorden 
en keuzes te doen. 
Hoe het ook zij, het Bestuur 
vond, dat er nu doorgezet moest 
worden. 
Steeds meer blijkt immers, dat 
veel leden van mening zijn, dat 
de Vereniging te weinig doet, dat 
zi j er in de loop van het jaar niets 
meer van horen. 
Zij hebben er niet genoeg aan, 
dat de Vereniging op centraal 
niveau krachtig de belangen van 
he t reewild en de reewildjager 
behartigt. 

Dat de Vereniging niet alleen 
inspraak maar zeker ook de 
nodige invloed heeft bij het 
vaststellen van de regelingen ten 
aanzien van het afschot e.d. 
Dat de Vereniging een grote 
inbreng in de Jachtraad heeft. 
Zij willen meer waar voor hun 
geld zien, vandaar, dat het 
Bestuur bezig is een aantal 
nieuwe activiteiten te ontplooien, 
die de Vereniging dichter bij de 
leden beogen te brengen. 

Dit nieuwe blad is daar een van. 
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Alle begin is moeilijk. Zo is 
misschien dit eerste nummer 
nog wat mager, vandaar de naam 
"MEDEDELINGENBLAD" , 
hoewel het meer hoopt te geven 
en ik vertrouw dan ook dat dit 
blad spoedig uit zal groeien tot 
een volwaardige periodiek, die 
met recht de naam " Orgaan" 
kan dragen. 
Ik hoop van harte, dat dit blad 
ertoe zal bijdragen een bestaande 
leemte op te vullen en meer 
leden er toe zal brengen zich 
daadwerkelijk in te zetten voor 
het werk en streven van 
De Vereniging "Het ReewiJd"!! 

Ten slotte wil ik de Redactie
commissie, die bereid is 
gevonden zich hiervoor in te 
zetten, gelukwensen met dit 
eerste nummer en haar sterkte 
en succes bij de voorbereiding 
van de volgende toewensen. 

Th. Enklaa,. 
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MEDEDELINGEN 
VAN HET BESTIJUR 

Wij streven naar een zo goed 
mogelijke ledenadministratie. 
Wilt u ons daarbij helpen door 
bijv. adreswijzigingen door te 
geven aan ons secretariaat? 

Binnenkort hopen wij u een 
verzamelband toe te zenden, 
waarin u de nummers van 
"Het Reewild" gemakkelijk 
kunt opnemen en bewaren, om 
later nog eens een en ander te 
kunnen naslaan. 

Op 14 april a.S. is er vanaf 12 uur 
voor alle leden op de baan 

Dorhour Mees te Biddinghuizen 
gelegenheid de buks in te schieten/ 

evt. te corrigeren . Deskundige 
hulp aanwezig. I.n de namiddag 

kunt U deelnemen aan de 
wedstrijd voor de Thate -beker! 

- --



REEWILDBEHEER 
IS 

GEITENAFSCHOT 

Verspreiding 
Reeën hebben zich sinds de 
laatste tientallen jaren sterk over 
ons land verspreid en wel vanuit 
het oosten na.'u het westen en 
dit heeft er mede toe bijgedragen 
dat hur,t aantallen zijn toegenomen. 
Werd in 1930 het aantal reeën 
op zo'n 4000 geschat. nu zijn het 
er 25.000. 

Reediebtbeid 
Niet alleen werden nieuwe 
terreinen door reeën in bezit 
genomen, zoals b.v. de ijsselmeer
polders, ook de reedichtheid van 
h~~ reeds bezette gebied ging 
sOJgen. 

&kken 
Voor het aantal bokken dat in 
een terrein kan voorkomen is 
het aantal territoria dat daar kan 
worden afgezet maatgevend. 
De leeftijd van de bokken blijkt 
geen rol te spelen bij de grootte 
van hun territorium; de terrein
gedeelten van zowel oude als 
jonge bokken hebben ongeveer 
dezelfde afmetingen. 
Ook speelt de geweiontwikkeling 
geen belangrijke rol ten aanzien 
van de territoriumafmeting; 
bokken met kleine geweien 
bezetten even grote territoria als 
dieren met een fors ontwikkeld 
gewei. 

Het zou wel eens kunnen zijn dat 
het verkrijgen van een territorium 
met enig geluk gepaard gaat. 
De bok, die toevallig op het 
juiste moment op de goede 
plaats is om een vacant 
t~rritorium over te nemen, wordt 
eigenaar. 
Voor de rest van de 
voornamelijk jonge bokken is 
geen plaats meer en deze rueren 
trekken het gebied uit op zoek 
naar een eigen plek. Mogelijk 
k~en. er tussen de gevestigde 
terntorta nog kleine terrein
gedeelten liggen die erg beperkte 
leefmogelijkheden bieden voor 
niet territoriale bokken, 
rue zich daar ophouden. 
Toch moet het aantal 
emigrerende bokken niet worden 
onderschat, want hun aantal kan 
in sommige gevallen 100% 
bedragen. 

Geiten 
Bij gei ten liggen de verdelingen 
van het terrein nog veel ingewik
kelder; komen er hij de bokken 
onderling geen terreinover
lappingen voor, bij de geiten 
is rut wel het geval. 
Bovendien bestaat er bij 
smalreeën de neiging om zich 
naast het gebied van de oude geit 
te vestigen, waardoor de 
emigratie bij dit geslacht 
aanzienlijk kleiner is als bij 
de bokken. 
Eén territorium van een bok 
kan enige gebieden van geiten 
overlappen. 

A.I. deze ç:egevens dragen ertoe 
biJ dat met alleen de reedichtheid 
in een terrein toeneemt, maar 
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ook de geslachtsverhouding, die 
bij kaJveren nog 1:1 bedraagt, 
verschuift naar 1 :2. (bokken -
geiten) 
Het is uit Engelse gegevens 
(Loudon, 1978) bekend, dat in 
het voorjaar 25 à 30% van het 
bestand het terrein verliet, voor 
het Landgoed Vosbergen vond ik 
zelfs 40% emigratie! 

Sociaal gedmg 
Doordat het aantal dieren per 
oppervlakte-eenheid stijgt 
komen ze elkaar vaker tegen, en 
deze ontmoetingen zijn 
aanleiding tot verhoogd agressief 
gedrag. 
Omdat bij reeën de rangorde 
voornamelijk door de leeftijd 
wordt bepaald bezetten de 
oudere geiten en bokken reeds 
die plaatsen die voldoende 
voedsel en dekking bevatten, 
de overigen, voornamelijk jonge 
dieren, worden uit het terrein 
verdreven. 
H et sociale gedrag van de reeën 
bli jkt een uitstekend regulerings
mechanisme. 
[n Nederland zijn de meeste voor 
reeën geschikte terreinen aJ 
bezet, waardoor de verdreven 
nomaden voortdurend worden 
doorgestuurd. 
Van deze groep dieren worden er 
jaarlijks vele exemplaren dood
gereden of verdrinken in kanalen 
met steile oevers. 

De overigen trachten zich een 
plaatsje te verschaffen in 
terreinen van inferieure kwaliteit. 
Meestal bevatten deze plaatsen 
weinig voedsel of voedsel van 
slechte kwaliteit, ook zijn deze 
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dieren vaak niet in staat het 
opgenomen voedsel in alle rust 
daar te verteren. 
Hierdoor zal de groei afnemen 
en het wildbraadgewicht laag 
zijn. Meestal zullen deze dieren 
in een slechte conditie verkeren, 
waardoor ze gevoelig zijn voor 
parasitaire aantastingen. 

Reewlldbebeer 
Het doel van een goed reewild
beheer is het streven naar een 
zo gezond mogelijke reeënstand. 
Reeën met grote afmetingen en 
een hoog wildbraadgewicht zijn 
dan het resultaat. Met het stijgen 
van de lichaamsafmetingen en 
het gewicht neemt ook de 
kwaliteit van het gewei toe. 
Reeën zijn te beschouwen als 
produkten van hun milieu. 
Wanneer bet gebied voldoende 
voedsel van goede kwaliteit 
levert, de mogelijkheid biedt dit 
rustig te herkauwen, de gelegen
heid aanwezig is om te rusten, 
dan neemt de kwaliteit van de 
dieren toe. Een vetbetering van 
het totale bestand moet dan ook 
als doel voor ogen staan en 
niet de verbetering van één 
enkel dier. 

&kkenofichot 
Reewildbeheer moet niet 
worden verward met het bokken
afschot, alhoewel deze associatie 
wel voor de hand ligt omdat er 
op de trofeeënshows alleen dit 
geslacht wordt getoond. 
Op de expositie van het Reewild
beheer Noord Nederland in 1983 
werden in totaal 583 geweien 
getoond, hiervan behoorden 



364 exemplaren toe aan de 
klasse van de één en tweejarigen, 
hetgeen 62.5% van het totaal 
betekent. 
Wel moeten wij ons realiseren 
dat het afschot van bokken 
plaats vindt vanaf 15 mei tot 
30 september, dit beteken[ dat 
de jaarling bokken, die al vanaf 
haU april uit de bezette gebieden 
werden verdreven, veelal elders 
worden geschoten. 
Knophokken, die wel worden 
aangemerkt als indicatoren voor 
een te hoge reedichtheid, 
worden soms ver van de plaats 
waar ze opgroeiden geschoten. 
Omdat de meeste knopbokken 
individueel nict van elkaar 
worden onderscheiden bestaat 
de kans dat men een verkeerde 
indruk krijgt omtrent de 
reeruchtheid iJl het eigen terrein. 
Voor reewildbeheer vallen de 
bokken buiten de termen omdat 
hun aantal door sociale 
interacties van de volwassen 
territoriumhouders worden 
gereguleerd en het afschot 
voornamelijk onder de één en 
tweejarigen plaats vindt, alwaar 
dit als een sanitaire maatregel 
moet worden gezien. 

Graïenofscbot 
Er is maar één groep die wei in 
aanmerking komt om te worden 
ingeschakeld bij de verbetering 
van de reewildstand en dat zijn 
de geiten. 
Niet alleen is hun aantal groter 
dan dat van de bokken, 
bovendien wordt het afschot 
gerealiseerd in een periode 
(1 januari· l.5 maart) waarin nog 

geen emigratie optreedt. 
Van deze geschoten dieren 
kunnen gegevens worden 
verkregen die betrekking hebben 
op de müieu·omstandigheden. 
Het is bekend dat vooral de 
volwassen geiten, die een eigen 
terrein bewonen, een hoge 
vruchtbaarheid bezitten. 
En juist in deze categorie moet 
bij een hoge reewilddichtheid 
het afschot aanzienlijk worden 
verhoogd om een gezond reeën· 
bestand te krijgen of te 
behouden. 
Verder zal een verhoogd afschot 
van geitkalveren voorkomen dat 
de door afschot open gevallen 
plaatsen onmiddellijk weer wordt 
bezet. Om de reeënstand te 
verbeteren zal het selectieve 
afschot geen wezenlijke bijdrage 
leveren, maar moet ernaar 
worden gestreefd dat het aantal 
reeën wordt gereguleerd. 
Omdat tellingen slechts een 
schatting van het aantal reeën 
per gebied. opleveren verdient 
het aanbeveling de dieren in het 
veld op conditie en gezondheids· 
toestand nauwlettend te volgen, 
en van de geschoten reeën de 
grootte en het gewicht te 
registreren. 

Als de gezondheidstoestand te 
wensen over laat, de reeën klein 
van sr.uk en laag van gewicht zijn, 
dan dtent men over te gaan op 
een verhoogd afschot. 
Om het gewenste effect te 
verkrijgen moet er een verhoogd 
afschot onder de oude geiten 
plaats vinden. 
Hier geldt dat het aantal voor 
de keus gaat! 
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In sommige gevallen kan het 
zelfs verstandig zijn om "ree
vijandige terreingedeelten" leeg 
te schieten. 
Toch zullen deze " lege plekken" 
weldra weer worden opgevuld 
door zwervende jonge migranten. 
Op deze wijze worden opvang
plaatsen gecreëerd voor het 
surplus van het bestand. 
Een grondige kennis van het 
reeënbestand en de terrein
omstandigheden zijn eerste 
vereisten voor een goede opzet 
van het reewildbeheer, daarnaast 
moet het afschotplan telkens 
weer in z'n geheel gerealiseerd 
worden. 
J. Poutsma 

WAT IS DE OPZET 
VAN 

"HET REEWll..D" ? 

Nu het Bestuur het besluit 
genomen heeft 4 maal per jaar 
aan de leden van de Vereniging 
"Het Reewild" een medede
lingenblad ("contact orgaan") 
toe te zenden, is het goed iets te 
schrijven over de beweegredenen 
tot dit besluit en tevens uit de 
doeken te doen, wat men zich 
zoal voorstelt. 
De Vereniging heeft in het 
verleden veel activiteiten 
ontplooid. Bij verschillende trad 
men daarbij naar buiten maar de 
meeste waren voor onze leden 
niet zichtbaar of werden niet als 
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zodanig erkend. Er was de 
landelijke vergadering, jaarlijks 
begin mei in Hotel Bakker te 
Vorden: zeer levendige verga
deringen vaak, afgesloten met 
een voortreffelijk film of spreker, 
maar bezocht door een procents
gewijs gering aantal (meestal 
dezelfde) leden. Er was om de 
drie jaar, dan in de dagen 
rondom de ledenvergadering, te 
Vorden ook de landelijke trofee
enshow, waar de beste in de 
afgelopen periode geschoten 
bokken, naar internationale 
regels werden beoordeeld en al 
of niet van een medaille 
voorzien, werden tentoongesteld. 
Er werd medewerking (o.a. via de 
beoordeling en financieel) ver
leend aan de regionale tentoon
stellingen. Veel a.:Uldacht werd 
geschonken aan de opleiding 
voor keurmeesters. Op onregel
matige tijden werden da.:"unaast 
verschillende publicaties aan de 
leden toegezonden. Waar de leden 
vrijwel niets direkt van 
bespeurden waren de verschil
lende besprekingen, O.m. met 
ambtelijke instanties, in de Jacht
raad etc., die mede geleid hebben 
tot de vorm van reewild bejaging, 
zoals we die nu kennen. 
Het is de bedoeling, boven
genoemde activiteiten in vrijwel 
dezelfde vorm voort te zetten, 
maar daarnaast de leden hierbij 
in verschillende vormen meer 
daadwerkelijk te betrekken O.m. 
via dit mededelingenblad. 
Dit blad zal de mogelijkheid 
bieden tot: 
a mededelingen van het Bestuur; 

al of niet aangevuld door 



t 
f, 

ambtelijke mededelingen van 
de zijde van bijv. het Ministerie 
van Landbouw en Visserij 

b het opnemen van een agenda 
van toekomstige activiteiten 
(jaarvergadering, data regionale 
shows, schietdagen, enz.) 

c mededelingen, result.'ltcn en 
beschouwingen van en ovcr: 

1 regionale shows 
2 landelijke shows 
3 buitenlandse shows 

cl het opnemen van (voor ons 
interessante) berichten uit 
buitenlandse literatuur. 

e mededelingen vanuit de regio's 
f mededelingen en/of vragen 

van de leden 
g het weergeven van bepaalde 

artikelen (graag van eigen 
leden ovcr bijzondere 
gebeurtenissen) 

h het publiceren van bepaalde 
foto's (hierbij ook liefst weer 
van bijzondere gebeurtenissen) 

Wij dachten: mogelijkheden te 
over. Wij hopen, dat het 
resultaat zal zijn wat we er van 
verwachten: een nog beter 
contact tussen Bestuur en leden 
èn tussen de leden onderling. 

H.E. 

Algemene Vergadering 
van de Vereniging 

"H et Reewild", 
in Hotel Bakker 

te Vorden 
op zaterdag 12 mei 1984. 

MEDEDELING VAN 
HET BESTUUR 

Juist hij het ter perse gaan van dit 
eerste nummer ontvingen wij het 
bericht, dat zaterdag 1 0 maart jJ. 
onze sectetaris de heer 
J. Th. Meekers is overleden. Wij 
hopen hierop in het volgend 
nummer terug te komen. Tot de 
komende jaarvergadering zal nu het 
secretariaat worden waargenomen 
door onze oud-secretaris, de heer 
DL Ir. W. Verhoeven, Boetele 29, 
8106 TG Mariënheem. 
Het Bestuur is de heer Verhoeven 
bijzonder erkentelijk voor zijn 
spontaan aanbod om ons uit de 
impasse te helpen. 

AGENDA 
REGIONALE 

TROFEËENSHOWS 
1984 

17 en 18 maart Exelse Molen 
(Geld. Achte<h.) 

7 en 8 april het Aardhuis 
(Veluwe) 

14 en 15 april Hotel BelJevue, 
Chaam (West en 
Midden Brabant) 

5 en 6 mei K asteel 
Haarzuilen 
(Utcecht) 

27,28,29 april zaal Verhoeven, 
Waalre 
(Oost Brabant) 

29 aptil schietoefendag, 
gecombineerd 
met voo rlich
tingsdag voor 
Limburgse 
leden În 
Linne (Limburg). 
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REEWILD 
VOEDERING 

Het is niet mijn bedoeling een 
uitvoerig artikel te schrijven over 
hoe het reewild nu precies 
gevoerd of liever bijgevoerd 
moet worden. De lezer moet 
gecn technische aanwijzingen 
verwachten over de bo uw van 
voederbakken en -kribben en 
ook niet over de aanschaf van 
bepaalde voersoorten, die in de 
handel verkrijgbaar zijn. 
Uit ervaring weet ik, dat het 
onderdeel: Bijvocclering van 
reewild. steeds meer in de belang
stclUng komt, terwi jl er in de 
Nederlandse taal vrijwel niets 
over te lezen valt. 
Bijvoedering heeft niet ieders 
instemming. Er zijn reewild
deskundigen, die uitgaa." van 
de stelling, dat bijvoedering 
onnatuurlijk is en dat het wild 
gevoed moet worden door de 
omgeving waarin het leeft. Op 
zich zelf een te verdedigen stand
punt, maar dat in 1984 als regel 
niet haalbaar meer is. Als we 
nagaan wat er in de laatste eeuw 
op land- en bosbouw gebied 
veranderd is door het ingrijpen 
van de mens, hoe he t leefgebied 
van ons reewild door die mens 
op onnatuurlijke - hoewel eco
nomisch gezien begrijpelijke 
wijze is veranderd, zal men 
moeten toegeven, dat we 
nagenoeg niet meer van een vrije 
natuur kunnen spreken. 
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Onze bosaanleg en het onder
houd is gericht op economische 
productie met uitschakeling van 
alle planten die "niets 
opbrengen". Bij de landbouw 
spreekt dit nog sterker. Grasland 
moet gras opleveren, liefst zo 
veel en zo vroeg mogelijk. Men 
legt dus weilanden aan waarin 
onkruid (paardebloem, pinkster
bloem, hoefblad etc.) vrijwel 
geheel geweerd worden, mede 
door het aanwenden van 
chemische middelen. 
H et ree is geen graseter, het 
graast niet zoals rund of edelhert, 
maar het zoekt juist naar die 
onkruiden, die vroeger misschien 
wel 30% van het ouderwetse 
weiland uitmaakten en door het 
ree als lekkerni j werden 
beschouwd. In het kort ge~egd 
heeft de mens het reewild veel 
afgenomen. Denk maar aan de 
akkers winterrogge, d ie vroeger 
in de wintermaanden, vooral op 
de zandgronden, voor een 
gedekte reewildtafel zorgden en 
aan de knollenvelden, die nu 
vri jwel verdwenen zijn en die 
beide het veld hebben moeten 
ruimen voor grote maisvlakten, 
die na September/October 
alleen maar kale maisstoppels te 
bieden hebben, van tijd tot tijd 
rijkelijk besproeid door de drijf
mesttanks. 
Kan men het dan o rulatuurujk 
noemen als de mens (de jager) 
probeert te voorzien in het 
voedselgebrek door al dit mense
lijke ingrijpen ontstaan? In dit 
licht bezien is bijvoedering van 
reewild natuurlijk. Bovendien 
kan bijvoedering een natuurli jk 
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karakter behouden als er 
mogelijkheden tot verbetering 
van de bestaande biotoop zijn. 
Bijvoorbeeld door het aanleggen 
van voerakkertjes (winterrogge, 
topinamboer, klaver etc.) of door 
het aanplanten langs wallen en 
bosranden, die daarvoor geschikt 
zijn van heesters, waarvan het 
reewild graag jong lot, knoppen 
en uitJopers eet, zoals bramen en 
frambozen. 
Daarnaast kan men natuurlijk 
voedsel ter beschikking stellen, 
dat elders ingezameld is zoals 
eikels, beukenoten, kapot
gesneden voederbieten en aard
appels. Ook is het soms mogelijk 
aan 2de soort fruit te komen of 
aan doorgedraaide groente. 
Naast het feit wat men voert en 
hoe men voert is het vooral van 
belang in welke periode men 
voert. Waarschijnlijk is dit de 
belangrijkste factor en vaak 
worden hier de grootste fouten 
gemaakt. Er wordt namelijk 
dikwijls te laat gevoerd. Onze 
reeën leven niet van de ene dag 
op de andere het gehele jaar 
door. Ze hebben een vaste 
cyclus, die hun gehele leven 
beheerst. Paring, geweivorming, 

haarwisseling, kalveren zetten 
zijn aan vaste perioden 
gebonden, die al eeuwen lang 
vastliggen en die bepalend 
kunnen zijn voor het voedsel
gebruilc 
Zo verbruikt de bok en in 
mindere mate de geit, gedurende 
de bronsrperiode een groot deel 
van de in het lichaam aanwezige 
reserves. Het is dringend nood
zakelijk, dat deze aangevuld 
worden vóórdat de bok zijn 
gewei afwerpt en kort daarna 
met de vorming van een nieuw 
gewei begint. Want dat nieuwe 
gewei zal opgebouwd moeten 
worden uit de in het lichaam van 
de bok aanwezige reserves. 
Daarom zal ongeveer 4 weken 
voordat de bok afwerpt met een 
doelmatige herfstvoedering 
begonnen dienen te worden. 
Vaak wordt gedacht, dat gevoerd 
moet worden, tijdens een vorst
en sneeuwperiode, maar uit 
Duitse, Oostenrijkse en 
Hongaarse onderzoeken is wel 
gebleken, dat de tijdige herfst
voedering van groter belang is 
dan een voedering hoofdzakelijk 
in de wintermaanden. Tijdens 
een echte winterperiode is de 
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mobiliteit van het reewild vaak 
heel gering; het spaart zijn 
energieverbruik, tenzij het door 
onrust of echte honger 
gedwongen wordt te gaan 
trekken. 
Na een echte winterperiode 
komt er begin Maart weer een 
periode, waarin bijvoedering 
wenselijk is. De reserves zijn 
vaak sterk verminderd. Haarwis.. 
seling en in het bijzonder bij het 
moederwild de laatste fase van de 
vruchtvorming vragen extra 
krachten, die in onze zogenaamde 
vrije natuur nauwelijks of niet 
voorhanden zijn. 
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En wat die bijvoedering in het 
algemeen betreft, deze is niet 
s:ericht op betere geweivorming 
(trofeëen) met mooie médailles 
etc. maar op een gezonde ree
wildstand, die alleen maar te 
bereiken is via sterke, gezonde 
moederdieren, die voor een 
gezonde sterke aanwas moeten 
zorgen. 
Hierover zou nog veel te zeggen 
en te schrijven zijn, maar dit lag 
niet in de bedoeling van de 
schrijver van dit oppervlakkig 
opstel. Het was slechts de 
bedoeüng het onderwerp in de 
aandacht te brengen van de 
reewildjagers, vooral van hen, die 
op dit terrein al ervaring hebben 
opgedaan. \Y/ ellicht voelen zij 
zich geroepen om over hun 
practische ervaringen, positief of 
negatief in een volgend nummer 
van dit bla.'ldje eens van zich te 
laten horen. Op die wijze leren 
we van elkaar en brengt het 
bestaan van deze uitgave een 
positief element in het werk van 
de Vereniging. 

J. Th. Mekers 
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REGIONALE 
REEWILD

TENTOONSTELLING 
LIMBURG 

TE ROGGEL 

De Stichting Wildbeheer Limburg 
hield op 3 februari haar jaarlijkse 
reewildtentoonstelling. Ruim 
vierhonderd reewildjagers en 
andere belangstellenden waren 
naar Roggel gekomen om hun 
inzichten inzake de bokkenjacht 
en wat daarmee samenhangt 
onderling te toetsen en te latcn 
toetsen. Dit laatste uiteraard 
door de keurmeesters van de 
vereniging "Het Reewild" : 
A. Consten en W. van Loenen, 
de Limburgse keurmeesters 
bijgestaan door H. Mekers jr. 
Het mengsel waarin het 
stichtingsbestuur de brok 
voorlichting ieder jaar weer giet, 
blijkt goed aan te slaan. 
De immer groots opgezette 
loterij, een stand van een 
wapenhandelaar en een hoek 
met een uitgebreide keur aan 
datgene wat de inwendige mens 
versterkt, zorgen voor de 
plezierige sfeer waarin de 
kritische beoordeling van de 
geweien plaatsvindt. 
Na de welkomstwoorden door 
de voorzitter,]. H ommen en 
burgemeester Peeters van 
Roggel, gaf A. Consten, 
bestuurslid van de vereniging 
"H et Reewild" , een schets van de 
ontwikkelingen binnen de 

vereniging. Dat er best heel wat 
reewildjagers voor het 
lidmaatschap van de vereniging 
"Het Reewild" te porren zijn, 
mag wel bUjken uit de eerste 
aanzet van de ledenwerfaktie 
in Limburg. 

Een verheugde sekretaris kon 
direkt 9 nieuwe leden bij 
"Het Reewild" aanmelden. 
W. van Loenen, ambtenaar 
buitendienst Faunabeheer en lid 
van het stichtingsbestuur, ging 
verder in op de resultaten die de 
bokkenjacht voor 1983 
in Limburg opleverden. 

Allereerst memoreerde hij de 
aanwezigheid van alle geweien 
van de bokken die in 1983 
gestrekt werden. Voor Limburg, 
waar de medewerking aan de 
tentoonstelling toch al hoog ligt, 
een resultaat om bijzonder blij 
mee te zijn! Alleen al hieruit 
blijkt de sterke betrokkenheid 
van de Limburgse reewildjager 
bij de geweienbeoordeling. 
En ook een resultaat van de 
samenwerking binnen de in de 
afgelopen jaren opgerichte 
wildbeheereenheden. 
198 geweien waren aanwezig. 

Met uitzondering van de 33 
geweien die door de vereniging 
voor reewildbeheer in Noord
Limburg werden ingezonden, 
werden de geweien beoordeeld 
door de keurmeesters van 
"Het Reewild" . 

Het resultaat van de beoordeling 
was als volgt (russen haakjes het 
procentuele aandeel binnen het 
tocale afschot): 
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87 jaarlingen werden gestrekt, 
(57%), I foutief afschot 

12 bokken moesten helaas als 
valwild geregistreerd worden. 

19 tweejarige bokken, 
(12%),5 foutief afschot 

Bij de geweien die door de 
vereniging voor reewildbeheer 

22 driejarige bokken, 
(14%),11 foutief afschot 

in Noord-Limburg waren 
ingezonden, viel met de 
aanwezigheid van enkele 
oogstbokken, een duidelijke 
verandering te zien ten opzichte 
van het voorafgaande jaar, toen 
van de 33 aanwezige geweien er 
32 van jaarlmgen afkomstig waren. 

12 vierjarige bokken, 
(8%),4 foutief afschot 

13 vijfjarige bokken 
en oudere bokken, 
waarvan 7 oogstbokken (8%) Paul Geuns 
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J an Schotten Jul. zn 

Op 7 februari j1. is ons erelid Jan Scholten Jul. zo op 80-jarige 
leeftijd na een korte ziekte overleden. 
De heer Scholten was een der mannen van het eerste uur van 
onze Vereniging. Voor zijn werkzaam aandeel bij 
de totstandkoming en zijn inzet gedurende de beginperiode, 
werd hem na een langdurig lidmaatschap van het Bestuur het 
erelidmaatschap toegekend. 
H ij bekleedde verschillende functies in de KNVJ en was 
jarenlang bestuurslid van het Jachtfonds. 
In de zestiger jaren deed hij uitgebreide proeven met reewild in 
een raster, waarbij hij door speciale voedering zeer zware 
geweivorming bereikte. Hoewel hij zich in later jaren meer op 
het perfectionneren van zijn beroemde fazantenjacht toelegde, 
bleef hij tot het laatst toe grote belangstelling voor onze 
Vereniging koesteren, waarvan zijn aanwezigheid op de laatste 
jaarvergadering blijk gaf. Met hem verliezen wij iemand met een 
warm hart voor al wat de jacht betrof. Zijn filosofische inslag 
maakte het hem mogelijk, zich tot op hoge leeft ijd niet all een 
aan te passen aan de grote veranderingen, die onze maatschappij 
onderging - ook op het gebied van de jacht en de publieke 
waardering daarvan - maar er ook steeds weer het beste van 
te maken. 
Enklaa, 
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