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Beschermheer Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden 

De Vereniging "Het Reewild" stelt zich ten doel: 

.. ... de instandhouding en verbetering van de kwaliteit"van het reewild in Nederland; het behartigen van de belangen 
van reewildjagers in de uitoefening van het hiervoor omschrevene; één en ander in de ruimste zin des woords. Zij 
tracht dit doel te bereiken door: het bevorderen van een goed beheer van de reewildstand, onder andere door het 
geven van voorlichting en adviezen, het verzorgen van publikaties gericht op de leden, alsmede op instanties die 
zich op enigerlei wijze bezig houden met of raakvlakken hebben met het reewild en/of zijn biotoop. Het verlenen 
van service aan leden, door hem informatie te verschaffen , met name in een uit te geven periodiek, door hun wensen 
en verlangens jegens elkaar of jegens de hiervoor gemelde instantie over te brengen en zo mogelijk te vervullen en 
door het coördineren van meningen, zodat deze voor zo veel mogelijk als uniforme beleidslijn door de vereniging 
tot uiting worden gebracht. 
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Van de voorzitter 

Het jachtbedrijf in Nederland is op dit moment sterk in beweging en uw Vereniging probeert 
actief mee te bewegen. 
Zo heeft u in de afgelopen maanden kennis kunnen nemen van de jachtnota van Staatssecreta
ris Gabor en de verschillende reacties daarop. Zeer binnenkort zult u worden geïnformeerd 
over de officiële reactie van de Vereniging "Het Reewild" daarop, daar in de jachtnota ook 
het reewildbeheer aan de orde komt. Ook bij de sterke verschuiving van de aandacht in Neder
land naar vormen van samenwerking, waarbij met name de WBE genoemd moet worden, zal 
de Vereniging een belangrijke rol spelen. 

In dit kader heeft de Vereniging "Het Reewild" een tekst van het zogenaamde "Raamwerk 
Reewildbeheerplan" opgesteld, door de Vereniging bedoeld en gemaakt om de reewildjagers 
en de WBE's een concreet handvat te bieden bij het reewildbeheer. Dit raamwerk wordt on
dersteund en gedragen door alle regio's van de Vereniging. Deze regio's zullen allen op hun 
wijze, nog een nadere presentatie van dit raamwerk aan u verzorgen. Via uw regio kunt u bin
nen zeer korte termijn beschikken over het gehele raamwerk. Indien u niet bij een regio bent 
ingedeeld kunt u bij het secretariaat van het landelijk bestuur terecht. 

Het presenteren van dit raamwerk, is één van de eerste stappen van uw bestuur om zeer actief 
deel te nemen aan het wildbeheer in Nederland. U zult daar nog veel van horen in de nabije 
toekomst. Zo is er in dat kader zeer goed en intensief overleg met de KNJV, zal uw bestuur 
via de Jachtraad op politiek niveau haar bijdrage leveren en via ondersteuning en advies bij 
het opstellen en uitvoeren van reewildbeheerplannen op praktisch terrein een nog actievere rol 
vervullen. 

Daarvoor zijn wel meer leden nodig. Nog veel te veel reewildjagers in Nederland zijn geen lid 
van onze Vereniging en wij menen dat dit moet veranderen. Bij deze roep ik dan ook alle leden 
op om in hun omgeving actief leden te werven, zodat wij nog sterker de toekomst in kunnen 
gaan. 

T.M. Kolle 

Copyright: 
Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk/ fotocopie/ m,icrofilm of welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Vereniging. 



'n Reewild special van de K.N.J.V. 

Het ligt in de bedoeling, dat nummer 9 van de Nederlandse Jager uitkomende op 5 mei a.s., 
in het teken zal staan van reewild. Naast onze vaste medewerkers verzoeken wij een ieder, die 
wat interessants te melden heeft, specifiek op dit gebied met tekst en eventueel foto's te willen 
zenden aan de redactie van de Koninklij ke Nederlandse Jagersvereniging te Amersfoort, t .a.v. 
de heer W. Huygen. Eén en ander dient uiterlijk 24 maart op bovengenoemde redactie aanwe
zig te zijn, getypt of op een diskette. Wees niet bang dat we teveel ontvangen, want in dat geval 
wordt het indien bruikbaar voor het daarop volgende nummer gebruikt. We zijn benieuwd, 
geef 'ns hals. 

hattezwei 
Söhne. Einer 
war Jäger, 
der andere 
war normal! 

Borrel helpt ree 
Van onze correspondent 

"1" ..... \b( 11. ASSEN, maandag 
De Rijkspolitie Drenthe heeft 
gisteren een ree uit het 

, Noord-Willem.skanaal bij 
i Assen gehaald. 
; Het dier is met onderkoe
, lingsverschijnselen naar de 

Asser kinderboerderij ge
transporteerd. Volgens een 
woordvoerder van de politie 
kreeg het dier daar wat rum 
in zijn bek gegoten, waarna 
dEi ree tot zijn positieven 
kwam en weer op zijn hoe
ve~ kon staan. 



Zweethondenlijst 

Het bestuur heeft onlangs het plan opgevat om naast de adressenlijst van diverse regio's, 
constant een lijst toe te voegen van namen en adressen van zweethonden , geleiders die in 
voorkomende gevallen en niet alléén bij de jacht, maar ook bij aanrijdingen van grofwild, 
assistentie willen en kunnen verlenen. Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze eerste opga
ve verre van volledig is, wij verzoeken u allen schriftelijke mutaties en aanvullingen te verstu
ren aan de redactie JachtIaan 8, 485 1 AM Ulvenhout. 
Eigenlijk onnodig te vermelden, dat u zelf in voorkomende gevallen van nazoek te voren een 
afspraak maakt over eventuele onkosten vergoeding. 

Woonplaats: Naam: Telefoonnummers: Bijzonderheden: 

Achterhoek Dinxperlo F. Heijerman 08355·3318 Duitse Wachtel 

Dinxperlo J .H. te Grotenhuis 08355-2876 Duitse staande draadhaar 

Dinxperlo F . Heyerman 08355-3318 Ferd. Bennicklaanl , 7071 VA 

Sinderen D.J. Gussinklo 08354-7354 ruw harige teckel 

Vorden M. van Mengden 05752-1492 Weimaraner 

Zelhem H .E. Knaake 08342-1298 Das Brak 

Zuid-Holland *) Hardinxveld Dhr. en Mw. A . v.d. Ven 01846-14369 Maasstraat lil, 3371 SK 

Waddinxveen P . de Jong van Wijngaarden 01828-14097 Heidezoom 56, 2742 EV 

*) Zwijndrecht Dhr. en Mw. Kruiswijk-Kuperus 078-197315/ 120980 Lauwers 33, 3332 TB 

Noord-Holland Amsterdam J . Jacobs-Jas 020-324758 Stolwijkerstraat 56 hs, 1059 XZ 

Den Helder Mw. E. v.d. Kuij l-Hoepel 02230-30908 Praamstraat 29, 1784 NA 

Haarlem Mw. B. Klabbers-Rutgers 023-322078 Langendijkstraat 26, 2013 EN 

Gèlderland Ede J. Blom 08380-19355 C . van Ommenenweg 10, 6711 JD 

Pullen J .H . Snel 05776-1233 Garderenseweg 103, 3881 NC 

Noord-Brabant Budel-Dorpsplein J .W. Feijen 04950-18566 Boszicht 217, 6024 AP 

Schijndel H.A. Sterke 04104-76640 Anemoonstraat 10, 5482 PC 

Limburg Hoensbroek B.J. v.d . Vaart-Schrijnemakers 045 -216694 Slot Blijenbeeklaan 7, 6432 JL 

Kerkrade J .J . Jurgen 045 -453171 Toupbergstraat 103, 6460 AB 

Nederweert J .J.H.C. Brandes 04951-25790/31888 Lemmenhoek 20, 6035 DK 

(Ospel) 

Nieuwenhagen E.L.B. Peters 045-316777 Op 't Bergeke 6, 6391 XE 

Puth-Schinnen P.J .A. Rothkrantz 04493-3692 Kerkweg 100, 6155 KP 

Schinveld M.T.A. den Hartog-Langendijk 045-256757 Past. Greymansstr. 34, 6451 BN 

België Arendonk E . Maris 09-32 14 768253 Koeistraat, 25 

De met *) vermelde namen kunnen als contactadres tevens worden gebeld in geval er niemand 
te bereiken is. 



Per jaar 8000 reeën afgeschoten 
Van een onzer verslaggevers 

DEN HAAG, zaterdag ' 
Jaarlijks worden in ODs land achtduizend reeën, 1300 wilde . 

zwijnen en vierhonderd edelherten afgeschoten. Bovendien 
een half miljoen hazen en konijnen en 250.000 fazanten. 

Dat blijkt uit , de cijfers van de nieuwe nota Jacht- en 
Wildbeheer van staatSsecretaris Gabor van Natuurbeheer. 
Van'het schadelijk wild worden achtduizend vossen afgescho
ten en van kraai en ekster respectievelijk 180.000 en 130.000 
exemplaren. Door de jacht wordt het reeënbestand van ons 
land op 25.000 gehouden, de edelherten op 900 en wilde 
zwijnen op 750 stuks. 

In de nieuwe nota wordt het damhert niet meer be
schermd. Het dier wordt als een ongewenste exoot be
schouwd en daarmee vogelvrij verklaard, net als de mouflon 
en verwilderde katten. Momenteel leven er 1300 damherten 
binnen de wildrasters van natuurgebieden in ons land. 

Jachtopziener geroyeenl 
voor doden van buizerd 

Van onze correspondent 
LIPPENHUIZEN , vrijà~g 

Een jachtopziener uit het Friese Lippenhuizen is doot~~ 
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) op . ke~ 
schuldiging van 'roofvogelmoord' van de ledenlijst geschra:r}t.; 

De jachtopziener had rond 
Kerstmis · op de Lippenhuis
terheide een verboden vos
seklem uitgezet, waarine~n 
buizerd een jammerlijke 
dood vond. De politie van Op
sterland liet de jachtopziener 
na een waarschuwing lopen. 

De KNJV is verbolgen, om
, dat geen strafvervolging is in-

I 
gesteld voor deze 'roofvogel
moord': "Dit is duidelijk be-

, 
wezen en daar moet te~n 
worden opgetreden." De zaak 
heeft binnen de jagersver~Ri~ 
ging veel beroering gewëIh; 
Oni uitwassen en wange<4~ 
effectief te bestrijden, iSi,êl~ 
KNJV bezig een eigen tuc~~~ 
recht op te stellen. De zw~, 
ste straf die de verenigl.ng 
haar leden kan opleggend~ 
een royement. "En dat isrinl 
dit geval dan ook gebeurd." 



REGIO AKTIVITEITEN 
Regio Noord Nederland 
12 maart 1992 aanvang 20.00 uur: Voorlichtingsavond aan de besturen van de WBE's in de 
provincie Friesland, in hotel "Boslust" te Beesterzwaag. 
19 maart 1992 aanvang 20.00 uur: Voorlichtingsavond aan de besturen van de WBE's in de 
provincie Drenthe, in hotel "De Börken" te Lhee. 
31 maart 1992 aanvang 20.00 uur: Voorlichtingsavond aan de besturen van de WBE's in de 
provincie Groningen, in het gemeentehuis te Bedum. 

Regio Overijssel en Flevoland 
22 en 23 februari 1992 jaarlijkse Reewildbeheertentoonstelling Café-Restaurant "De Haver
kamp" te Markelo, tel. : 05476 - 1292. Za. 10.00 - 21.00 uur, zo. 10.00 - 17.00 uur. 
Op zaterdag 22 februari 1992 wordt tijdens de tentoonstelling de jaarlijkse regionale vergade
ring gehouden voor de leden van "Het Reewild". 
Medio september 1992 zal voor de afdeling Midden-Overijssel van de KNJV een vervolgcursus 
worden georganiseerd omtrent "Het Reewildbeheer" 
In november 1992 is de regio gevraagd deel te nemen aan een manifestatie omtrent de jacht 
en alles wat daar mee samenhangt tijdens "de Diergaard" in de evenementenhal te Borne. 

Regio Gelderse Achterhoek 
20 - 21 en 22 maart 1992 de 25e Reewildbeheertentoonstelling in de "Exelse Molen" te Exel. 
Openingstijden: vrijdag 20 maart 20.00 uur opening voor genodigden. 

zaterdag 21 maart 10.00 - 22.00 uur 
zondag 22 maart 10.00 - 17.00 uur 

Regio Utrecht, 't Gooi en Vechtplassengebied 
21 april 1992 Ledenvergadering in Het Koetshuis van Restaurant de Mauritshoeve te Maartens
dijk, als gastspreker Ir 1. Poutsma, aanvang 20.00 uur. De leden worden hierover nog aange
schreven. 

Regio West- en Midden-Brabant 
De jaarlijkse Reewildbeheertentoonstelling zal worden gehouden op 11 en 12 april 1992 te 
Chaam in Hotel "Bellevue" Dorpsstraat 27, tel.: 01619 - 1215. 
Opening op zaterdag 11 april om 20.00 uur, zondag 12 april vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Verder zijn er een groot aantal stands aanwezig op gebied van wapens, kleding, kunst, antiek, 
valkerij, boeken etc. 
Alle belanghebbenden ontvangen ter zijner tijd een schriftelijke uitnodiging. 

Regio Zeeland 
8 - 9 en 10 mei 1992, 5 jaarlijkse Reewildbeheertentoonstelling in nauwe samenwerking met 
de KNJV en andere "groene organisaties". De tentoonstelling wordt gehouden in het Zeeuwse 
Biologische Museum te Oostkapelle en zal zoals gebruikelijk worden omlijst met een aantal 
nevenaktiviteiten, zoáls jachthoornblazers, valkerij, zweethondendemonstraties en verschil
lende stands. 



Regio Limburg 
27 maart 1992 Reewildbeheertentoonstelling in het ontspanningscentrum "Royal" te Echt. 
11 april 1992 Inschietoefendag te Linne. 
De leden worden hierover schriftelijk in kennis gesteld en uitgenodigd. 

Regio Oost-Brabant 
19 maart 1992 Ledenvergadering in zaal Prinsenhof, Dorpsstraat te Best, aanvang 20.00 uur. 
3 april 1992 Reewildbeheertentoonstelling in zaal Prinsenhof, Dorpsstraat te Best. Deze ten

toonstelling wordt omlijst met Jachthoornblazers en diverse stands. Openingstijd 19.00 -23.00 
uur. 

De Stichting Wildbeheer Veluwe organiseert op 13, 14 en 15 maart 1992 in het "Aardhuis" te 
Hoog Soeren haar jaarlijkse Grofwildtentoonstelling, deze tentoonstelling wordt omlijst met 
een Kunstexpositie van Kees Bos. 
Openingstijden: vrijdag 13 maart voor genodigden 

zaterdag 14 maart van 10.00 uur tot 21.00 uur 
zondag 15 maart van 10.00 uur tot 17.00 uur 

Jaarvergadering Vereniging "Het Reewild" 25 april 1992 Algemene Ledenvergadering Hotel 
Bakker te Vorden. Aanvang 14.00 uur. 
Een uitnodiging zal u t.Z.t. worden toegezonden. 

Van onze correspondent 
EXLOO, donderdag 

In het Drentse Exloo is gistermiddag een lippizaner paard 
om het leven gekomen bij een botsing met een ree. 

Het ongeluk .gebeurde op Het paard was 12.000 gul-
een bospa~ . EIgenaar A.H. . den waard. Een flinke strop 
Boender UIt Ees reed met want de verzekering dekt de 
paard en wagen door het bos schade niet. 
toen plo~seling een ree uit Eigenaar Boender, toeval
het struIkgewas opdook en lig ook voorzitter van de Ne
tegen het paard aan sprong. derlandse lippizanervereni-

De lippizaner schrok daar ging is nog onder de indruk 
zo van dat zij pardoes tegen van het ongeluk. "Het is een 
een dikke eik botste. De 16 wonder dat ik er zelf levend 
jaar oude merrie was op slag vanaf gekomen ben. Van de 
dood. De paardekar brak fi- kar is niets meer over", ver-
naaI doormidden. telt hij. 
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