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"Capreolus" is het onafhankdijke oroaan van de Vereniging Het
Reewild. De weergegeven meningen komen niet noodz.akelijker~
wijs overeen met die van het bestuur. De redactie behoudt zich
hel recht voor, elke reactie te konen of te redigeren.
Copy voor de volgende ~Capreolus" vóór 1 augustus 1995
zenden aan het seaetariaat: Anrwoordnummer 3268,
3800 ZA Leusden.

Bestuursverslag 1994
De meest in hel oog springen-

de L1ken in hel afgelopen jaar
zijn de invoering van eigen"
reewildmerkcn door de verenigin~1 ccn offensief van SKF

gericht legen de pleûerjacht
op reeën, hel voorstel van de
\'creniging a:1.n het ministerie
\'30

LNV-om de jachttijden

op reewild aan te passen, en
de ontwikkeling van een nieuwe P. ~..-carnpagne voor de
verenlgmg.
Reewildhehccr
Uirvocring mcrkcnrcgeling
verloopt goed. De vorig jaar
door de vereniging ingevoerde
merken worden door onpeveer
90% \'311 de vcrgunnins.n0uders gebruikt Hel oovljS dal
jagers grOlt voordelen zien in
hel gebmik ervan. De hoop
dat de Sfa3tssecreraris de regeling weer een wettelijke basis
zal geven is segroeid, want op
het minisreflc had men niel
verwacht dal de merken in

dergelijke mate gebruikt zouden worden. Imercssam delail
is dal alle buurlanden van
:.lederland wel een wenelijke
merken regeling hebben. België
heeft het onlangs juist ingevoerd. Des Ie verbazing\',ekkender is het dan dal de
Direaie Natuurbeheer van het
ministerie de wendijke merkenregeling in Nederland
afschaft, en dal lerwijl de vereniging aangeboden had de

r~din g voor het

ministerie
te voeren.
WBE's hebben in her algemeen aan hun leden de verplichting van hel gebruik van
de merken bij afscnol opgelegd door middel van de rogenaamde doorschrijfvergunmngen, zodat lOch \'Oldoende
dekking wordt bereikt, zolang
Ult

de weuclijkc basis nog ontbreekt
Voor her jaar 1995 zijn de
merkcil door de regio's aan de
WBE's beschikbaar gesteld
voor f 1,- per merk. Tcvens
wordt er op aangedrongen dal
de WBE's de prijs voor hel
'1001je' laag houdt, adviesprijs
;,[2.50.
J
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Poeliers

De dekki ng zou nog belang-

van een WBE. lijdcll5 de tenroonsrellinuzijn drie WBE's in

rijk vergroot kunnen worden

de gelegen~eid gesteld te laren

als de poeliersorganisaties de

zien hoe de populaties beheerd
worden in de praktijk.

toc1t:gging zouden willen doen
dat hun leden aUeen nog maar
geschoten reeën met een aangebracht merk accepteren.
Dan wordt bereikt Wlt beoogd
wordt namelîjk.~~[ terugdringen van stropen) m

Nederland.
Driejaarlijkse tentoonstel·
ling nieuwe stijl
Het bestuur is verheugd met
de ontwikkeling van een
beheertenroonsrclling nieuwe
stijl, zoals die in Vorden was
opgezet tijdens de jaarvergadering, en waarin getoond wordt
hoe het reewild zich ontwikkelt in een populatiegebied

Voorbeeldfunctie
Dat dit meebrengt dat er duidelijk minder nadruk komt te
liggen op de geweien van de
reebokken is onvermijdelijk en
wenselijk. Immers, hel gevoerde beheer van reewild door
middel van jacht kan niel met
het tonen van gekeurde geweien geschieden. Veelmeer relevante gegevens en zaken dienen aan ae orde gesteld te
worden, zoals de kwaliteit van
de populatie, ~eslachtsverhou
dingen, gemiddeld aantal jongen per geit, hoeveelheid valwild, gewichten, etc. Hel

resultaat van het beheer en de
beheermethode, dient duidelijk zichtbaar gemaakt te \Vorden.

Regionale reewildbcheertcntoonstellingen
De regionale tentOonstellingen
zullen in de toekomst ook
meer facetten laten zien van
het reewildbeheer dan alleen
de geweirjes. Binnen de regio's
bij tentoonstellingen van
WBE's zien we al een omwikkeling in dezelfde richting.
Veelal zijn de regio's er toe
overgegaan om per WBE op
te hangen, om wdoende meer
imicht te geven wat in een
bepaald gebied geschoren
wordt.
Groei aantal reeën tot

56.000 stuks
Volgens &ezamenlijke tellingen
van de WBE's in Nederland
zouden er per 1 januari 1994
ruim 56.000 smks reewild zijn
in Nederland. Tor voor kon
werden aantallen van 25.000
tot 35.000 stuks als richtSnoer
~enomen. Niet alleen de spreiding neemt roc, maar ook de
dichtheid \'an het aantal reeën
in de biotopen neemt waarschijnlijk toc. Voor veel jagers
en niet-jagers lijken deze aantallen gechargeerd, maar de
vereniging denke daar anders
en genuanceerder over.
Cultuurvolger
De aanpassing van de ree als
culruurvolger verloopt zeer
goed. Dit dier kan zich in
onze cultuur fantastisch goed

handhaven. Daarnaast is als
een $cvo[g van de planmatige
brede gezamenlijke aanpak,
door onder andere tellingen,
zichtbaar geworden hoeveel
reeën er nu werkelijk zijn. Er
wordt dus meer geobserveerd
en geteld, en deze aamallen
zijn hoogstwaarschijnlijk dich(Cf bij de waarheid dan we
denken. Wam uit ondenoek
naar aanrallen reeën in
Denemarken, Engeland en

Zwitserland is gebleken dat de
werkelijke aantallen in het

algemeen veel hoger liggen
dan wat de obser\'amrs tdlen.

Jachnijden
Om het reewild beter te kunnen beheren is de vereniging
tot de conclusie gekomen dat
een wijz.i~ing van de jachnijden noodzakelijk is. De vereniging smat hierin zeker niet

alleen gezien gelijke ormvikke[ingen in het buitenland.
Indien het voorstel wordt
overgenomen is met zekerheid
tc stellen dat her aanta! verkeersslachtoffers, val wild, in
het voorjaar drastisch zal verminderen en de stand nog
beter gereguleerd zal worden.
Bedreigingen
voor het reewijd
Als de belangrijkste bedreigingen voor het reewild in
Nederland worden gezien:
- het verkeer
- streven naar zelfregularie in
diverse terreinen
- hongersiruaries a!s gevolg
van het te geringe afschot in
bepaalde biOTopen

Zclfregulatie
Honger- en srress-sicuaties zuilen hel gevolg zijn van de zelf-

regulatie in bepaalde natuurterreinen in Nederland. Her
nnee-renzij"- pnnclpe ren aanzien van de jacht wordt door
een aamal natuurbeschermingsorganisaties, wals
Naruurmonumenren gehanteerd. Alleen bij veel valwild
op de verkeerswegen wordr de
jacht alsnog toegestaan. Een
SKF-rappon over reewildbeheer in Nederland met als
doel het verbieden van de reewildjacht van de hand van de
heer Coop Knoopmans is
geciteerd in vele landelijke en
regionale kranten. Her rapporr
is gebaseerd op achterhaalde
gegevens, en is niet relevant.
Ook in dit rappon vinden
natuurbeschermers dal de zelfregulatie de methode is om
nattlurlijke processen weer op
gang te krijgen. VoornaaInsre
kritiek op dC'/.e visie is gelegen

,

besruursorganisatie van deze
regio als regio van de vereniging. Daarmee is een 100%dekkins door regio's van de
vereniglllg een feit gC\vorden
in Nederland. Belangri/l
doordat daarmee heeze fde
beleid voor reewildpopulatiebeheer uitgedragen kan worden in het land.

Oyerlijden van de heer
M.K.H. Vos
Dit jaar bereikte ons het droe\'ige bericht dat het ere-lid de
heer M.K.H. Vos is overleden.
Vele leden kennen de heer Vos
als een persoon die voor het
reewild veel betekend heeft.
Hij liet nooit verstek gaan op
Jaarvergaderingen. Wij verliezen in riem een persoonlijkheid die zw bepalend is
geweest voor de vereniging.

in het feit dat in Nederland
slechrs culruunerreinen aanwezig zijn, waar de oude werten \'3n echte natuurgebieden,
helaas, niet meer gelden, en
waar zelfregulatÎc LOl onaanvaardbare diercnkweJling zal
leiden. In een aamal bekende
natuurgebieden wals de

Oosrmrdersplassen en de
Weerribben dreigen siutaries
van massale reeënsrcrfrc re
ontstaan. De Vereniging Hel
Reewild zal tegen deze omwikkeling meI kr.!cht opkomen en heeft dar zonodig al
gedaan.
6

Organisatie
Vereniging Het Reewild
Ambtelijk secretariaat gevestigd in Herwijnen Mevrouw
B.H. Srraring-Meissner is met
ingang van 1995 benoemd lOt
ambtelijk secretaris. Om tcgemoet re komen aan de klacht
dal de vereniging nie! altijd
even goed bereikbaar is, is
beslolen om dit ambtelijk
secretariaat op re richten .
Vereniging Reewildkring
Oost-Brabant fus eert met de
Vereniging Het Reewild
Per I januari 1995 fungeerr de

Lede.naantal
Het aalllalleden is verheugend gestegen tot boven de
2000.
De omwikkeling was als volgt:
Nieuwe leden
192

Opgcugd

64

Overleden
Geroyeerd wegens
wanbetaling

IS
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Per 31 december 1994
bedroeg her aanralleden
2053.

Opleidingen
Diverse cursussen worden
momenteel verzorgd op het
gebied van reewildbeheer. Met
name de eis van een gC7.amenlijke aanpak van reewildbehecr

in grorere gebieden van minimaal 5.000 hemre heen er
toe bijgedragen dal leden van
wiJdbeheereenheden een cur-

jagen als doel, en niet een
~~nde populatie als doel van
het Jagen.

sus willen volgen. Eerstcns
blijkt er veel behoene tC

Reewildbeheerplan
Commissies van \VBE's worden geconfronteerd mer een
reewtldbeheerplan, en de
opvolgende uitvoering van dit
plan. De Stichting
Rccënbeheer &eerr een uitgebreide cursus 111
Biddinehuizen. Doordat de
afstand\"OOr veel cursisten een

besraan aan een algemene
basiscursus over reeën.
Daarnaast is er veel behoefte

aan een cursus die het reewildbeheer breder behandelt. Deze
behoefte is dan met name OnTstaan door het vereiste van
planmatig beheer van reeën.

-''''

dig herzien. Voor de vernieuwde offensieve aanpak
verwijzen wij naar de prcsen~
mie tijdens de komende jaarvergadering in Hotel Bakker
te Vorden (zie verder verslag
Algemene Jaarvergadering

1995).
Contacten
met andere organisaties
Ministerie van LNV zit in een
proces van continue reorganIsatie. De ambtenaren die het

Meer behoefte aan cursussen

Een andere belangrijke reden
voor de lOegcnornen behoefte
naar cursussen is het feit dar
meer en meer jagers recwild in
hun terreinen krijgen als
gevolg van de verdergaande
verspreiding van dir dier.

Bo\'cndien vragen veel jagers
in WBE's die voorheen nooit
afschot aanvroegen nu als lid

van de WBE wel arschot aan
in de WBE. Kennelijk is een
gevolg van de samenwerking
dal deze groep jagers ook reewild wi! bejagen. Uit oogpum
van beheer is deze omwikkeling toe te juichen omdat in
vce! provincies de gestelde
doelen van de reewildbeheerpb.nnen niet gerealiseerd wor~
den. Een brede samenwerking
in een \X'BE leide zeker uit
kwalitatief OOgpUlH bekeken
tot een beter reewildbeheer.
Persoonlijke argumenten dat
een jager nooit reeën bejaagde
dus ook nu geen reeën mag
bejagen, snijden geen houT.
Wam dan 1.iet men puur het

be'lwaar lijkt te vormen, zou
een nog bredere opzet wensclijk zijn. De vereniging werkt
daaraan. In Limburg is inmiddels een cursus gcstart onder
auspiciën van de regio
Limburg.

P.R. Aanpok
Zoals al eerder aangekondigd
op de jaarvergadering van
1994, en in her tijdschrift
CapreoJus is de aanpak gron-

ene jaar een functie uitoefenen, worden het andere jaar
overgeplaatst naar een nieuwe
functie. De opgebouwde contaaen gaan daardoor snel verloren. Gezien de toekomstplannen van de regering om
de provincies meer zeggenschap te geven, is het voor
Regio's en WBE's urgent in de
provincics kennis te maken
me! de amb(enaren die snaks
het beleid Sturen.
7
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'EETBAAR', is het geschoten grofwild
geschikt voor consumptie?
-H. Stigter-

Waarom deze handwijzer?
Wel, het is a1~emeen bekend

De folder getiteld: 'Eetbaar',
subtitel; 'is hel geschOlen grofwild geschikt voor consump-

dat her grofwtld in ons land

tie', heeft als doel een handwijzer te zijn bij het tegenkomen van grofwild mei afwij-

kingen van besmene!ijke (bakterieel, viraal en parasitair)
aard.

praktisch ahijd in gezonde
Haal verkeert. In een klein
aamal gevallen is dit echTer

nier zo. In elke biOToop kan nl
besmetting optreden, soms
zelfs in extreme mate. We
kunnen bv. met betrekking rot
het reewild denken aan een

situatie zoals destijds bij
Staphorst of bij de Weerribben
in N.W.-Overijssel dan wel
aan het Flevoland. De siruatie's daar leden (dreigen te
leiden) Q.a. tOt imensleve,
onderlinge besmetting.
Naast deze berreurenswaardige
toestanden 'in het groot' kan
bij 'doorsnee' simatie's op kleinere schaal eveneens besmetting voorkomen waarbij voornamelijk van parasitaire
besmetting sprake is.
Hiernaast kan men echter ook
besmetting van viralelbakteriëIe aard aantreffen. Dit kan
reeds bij het aanspreken van
het grofwild worden vermoed
maar men kan ook bij het
ontweiden bevindingen doen
die op besmetting wijzen.
Vooral het reewild komt (in
toenemende mate) overal in
ons land voor en 'bewoont'
allerlei SOOrten biotoop. Deze
biotoop kan mede bestaan uit
kuhuurgebied waar zich landbouwhuisdieren bevinden.
Hier is overdracht van 7.Îekten
dan wel (parasitaire) besmetting vanuit landbollwhuisdieren naar het reewild mogelijk.
Het overige groF.vild komt in
kleinere aetale op een meer
begrensde biotoop (Veluwe)
voor maar kan zich nawurlijk
ook besmetten. Vergeten we
ook hier de kultuurgronden
met landbouwhuisdieren niet.

8
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Uit bovensraande moge duideliik zijn dar {verschillende}
afwijkingen bij hel grofwild
door besmetting dan wel door
ziekte kunnen voorkomen .

Vaak zijn dv-c besmettingen
alleen schadelijk voor hel
wild, echter ook gevaar voor
de mens kan voorkomen. De

folder nu wil u behulpzaam
zijn, op de eerste plaatS, bij
hel onderkennen van mogelijke besmettingen en geeft daarnaast, op de (weede plaats, aan
of het tI.' konsumeren wild
moet worden afgekeurd dan

wel kan worden goedgekeurd.

Omdat her bij sommige
besmett ingen tevens van

belang is dar verspreiding van
de smetSTOf dan wel vall de
parasitaire besmetting verder
wordt voorkomen (denk hv.
aan de ziekte van Aujeszky en
h\'. besmetting mer limwormblazen) beval de folder levens

een 'keurings' beslissing voor
df7.e gevallen.
Resumerende kan worden
gesteld dat jacht en wildbeheer
zich mer behulp van de7.e folder zich verder omplooien
kunnen ten behoeve van een
goede wildstand en goed wildbraad.
Ook bij gevonden dood grofwild kan de folde r zinvol zijn,
mits het wild niet re lang

dood is en mits er geen verbroeiing heeft plaats gevonden. Tenslotte is er nog de
\'olgende tip. Zeker als het
grofwild verdacht van een Înfektieuze aandoening (ooruak:
bakterie of virus), is IICt sterk
aan le raden bij het omweiden
en verder onderl.Oek srevige
plastic handschoenen aan te
trekken.
Wellicht valt tenslotte de volgende kanuekening nog te
plaatsen: De kwaliteit van het
geschoren wild wordt reeds zo

goed mogelijk gehandhaafd
door de veramwoordelijke
jager. Deze wijze van werken
kan verder worden ondersteund en bevorderd door het
gebruik van de foldcr.
Daarmee kan nog cens worden onderstreept dar een verannvoordel ijke wijze van wildbeheer alleen kan worden uitgevoerd door inderdaad deze
verant\voordelijke jager.
Afrondend wens ik u veel succes met deze folder.
9
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Jaarvergadering Vereniging Het Reewild
P. R.Campagne
De voorûtter, Till Kolk', heeft
in Hotel Bakker tC Vorden tijdens de jaarvergadering de
nieuwe P.R.campagne gepresenteerd. Met onder andere de

Fair in aantocht vindt
het bestuur het noodzakelijk
het publiek op doeltreffende

G3ffiC

wil"ze voor tc lichten over reewi dbeheer. Wij willen ons
duidelijk uitspreken en ons
sterk maken voor een actier en
verantwoord beheer van ree-

wild. De laatste jaren is er
aanzienlijk meer druk op de
jacht oekomcn. Op agressieve
en va~ onjuiste publicaties
kunnen we alleen maar achter-

af reageren, oftewel d&nsier,
waardoor ons verhaal geen
nieuws meer is en dus ook

niee de voorpagina haak Als
reewildbeheerders hebben we
een goede boodschap en de
kritiek op de reeënjachr kan
dan ook uitstekend weerlegd
worden. Dit wil het bestuur
tot uiting laten komen door
een offensieve campaone. Voor
de ontwikkeling van ~it ~nieu
we gezicht" heeft het bestuur
een professioneel P.R.bureau
in de hand genomen. De campagne heeft als morro:

'HET REE WORDT
BEDREIGD! VERENIGING
HET REEWILO HELPT. '

/0

Eénsgezindheid
Voor 11ft welslagen van deze
campagne is her van belang
dat we éénsgezilld naar buiten
treden. Eénsgezindheid berekent scharen achter onze visie
dat het ree beheerd en gereguleerd moet worden. Een essen[jeel inSTrument bij het beheer
is de bejaging van het reewild.
Nieuwe Tentoonstelling
Als start van de PR.caffir.agne
omhulde de voorzitter tijdens
de jaarvergadering een nieuwe
srand. Deze stand 1.a1 op de
aankomende Game Fair aan
her grote publiek geToond
worden.
De sTand gaat vergt"Leld van
een korte voorlichtingsfilm,

Wie zeI zich in voor behoud
van het ree?
Vereniging Her Reewild
Toekomst
Na deze start, en her speciale
Reewildnummer in de
Nederlandse Jager met !edenwerfakrie, zal onder meer nog
her volgende gepresenteerd
worden als onderdeel van de

plarform gediscussieerd worden over recwildbehcer. Dit
gebeurt lUssen Voof- en regenstanders van regulatie van ree\~ild door middel van beja-

gmg.
Reewildcampagnefonds
De campagne wordr professioneel aangepakT. Hiermee zijn
hoge kosten gemoeid. De ver

Nieuwe P.R. CampaK'Je
Reewildcampagnefonds,
ABN·AMRO rekeningnummer

45.77.92.337

vervaardigd door luc Enting
ProducrÎons. Als mOllo heef!
de nieuwe tentoonstelling:

'ALLE REEËN GAAN

DOOD .... .'
..... rnaat liefst op een diervriendelijke wijze!
Het voornaamste onderwerp
dal uit de7.e tenroonsTelling
en film naar voren komr is:
Waardoor wordl een ree
bedreigd?

O"erpopu!atic:
Voedseltekort
Ziekten
Stress
Verkeer

P.R. campagne:
- CDi, dit is een programma
w~.arbij. je op eenvoudige
WIjze eIgen vragen op een
televisiescherm kunt
beantwoorden
- Publieksfolder
- ReewildRlm, die or brede
schaal verspreid za worden
voor educatÎeve- en televisie
doeleinden
- Advertentiecampagne

eniging wil haar normale
taken goed blijven uitvoeren,
daarom is cr voor deze campagne een fonds in he! leven
geroepen .
Het bestuur wil een ieder
oproepen ons re steunen en
een bedrag re srorren ren
name van dit fonds.

Reewildsymposium
Over twee jaar zal de P.R.
campagne afgesloten worden
mer een internationaal reewild
symposium. Tijdens dit sym
posium zal er op een breed

VERENIGING
HIT REEWllD ISDE EII~GE,
ECI-ITE Bl'SCHERMER
VAN HEf REEWlLD!

Reewildcampagllefollds,
ABN. AMRO rekellillPlllmIIler

45.77.92.337.
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'Wat zegt Raesfeld'
-Mw. j.E.
van

raad. Wij proberen ervoor te
zorgen dat de kwaliteit van
ons aanbod voortdurend op

H crp~ Bruyn j us -

De ledenservice van de
Vereniging Het Rcewild verwrgr met groOt cmhousiasme
reeds jaren de distributie van
verschillende arcikelen die
berrekking op het reewild hebben . De literatuur over reeën
en reewi ldbeheer vormt een
belangrijk deel van onze voor

een hoog peil blijk Blij zijn
we daarom ook dat her veel
besproken boek 'Wat 7.egt
Racsfeld en wat zeggen anderen over het aanspreken van
reewild' door Daan

Wildschut' opnieuw in ons
bezit is.
Mr J.O. Thate, nestor onze

DAAN \ YILOSCHlJT

ZEtiT
EN

"j\T )

ANmm
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Vereniging en reewildkenner
bij uitstek, heeft het volgende
over dit uirzonclerlijke bock
geschreven; "De wijze waarop
Wildschut in dit fraaie boekwerk hier en daar een eigen
bescheiden visie heeft gesteld
naast uitspraken en meningen
van zeer vele auteurs die ten
aanzien, van de biologie en de
jacht op reewild deskundig
worden "eache, en de manier
waarop ~it alles is geïllustreerd
door waarlijk begenadigde
kunstenaarshand, maakt dit
werk uniek, niet slechts voor
ons eigen land, maar ook voor
de internationale jacht-literaTUUr. Hoewel praktisch alle
facerren, uit den aard \'a!l de
zaak beknopt, zijn behandeld,
dient dil boek levens als encyclopedie, omdat de belangstellende lezer bepaalde onderwerpen, waarvoor hij zich in
het bijzonder interesseert,
gemakkelijk kan vinden bij de
auteurs die met name zijn vermeid en met bladzijde wordt
aangegeven. Wildschut is er in
geslaagd aan de ene kant een
volkomen begrijpeli/"k leerboek
voor de jonge reewi djager te
creëren, anderzijds -en dit verhoogt de waarde 1-0 enorm- de
oude ervaren jager steeds weer
te dwingen na te denken en
hem er toe te brengen eigen
ervaringen te toetsen aan de
veelheid van de in telegramstijl gedane uitspraken. Dit

r

boek moe, niet achter elkaar
worden uÎrgele'lcn, maar ik
adviseer u de aangehaalde
schrijvers er op na rc slaan. U
zult dan ervaren dat u nier de

gen van Wildschut proeft de
lezer hel verschil van instelling
tussen deze beide klassieke
schrijvers en steeds weer wordt

koele technicus Van Raesfeld

eigen karakter of voorkeur,
zich verder in een onderwerp
te verdiepen . Indien wij dan
verder de andere schrijvers,
onder wie vele jagers, maar
ook enkele zuiver wetenschappelijke biologen, met
Wildschut de revue lalen passeren, komen wij rot een afgerond geheel, dat een bron
vormt rot inspiratie en verdieping in deze bi/'wndere interessante en vee zijdige materic.
Wildschut heeft het reewild in
Nederland een grote dienst

in één adem zult uitlezen,
maar wel de grote romantische
stylist Von Gagern. De op
jarenlange studie en praktijk
oebaseerde parate kennis van
de eerste grenst aan her ongelooflijke en zijn werken zijn

dan ook professorale leerboeken. Gagern daarentegen
brengt u steeds weer op meesterlijke wijze in de sfeer van de
praktische beleving van de
natuur en de filosofie van de
jacht. Reeds uit de aanhalin-

hij geprikkeld, al naar gelang

bewezen en hierdoor ons allen
in hoge male aan zich verplicht Moge dit boek de weg
vinden naar de hoofden en
harten van zeer velen"
'Wat zegt Raesfeld ....... ' kosl
-exclusief verzendkoslenf 70,- en kunt ti bestellen
bij de Ledenservice van de
Vereniging Het Reewilcl,
Anf\voordnummer 3268,
3800 ZA Leusden.
Een boek dat bij u nier mag
ontbreken in uw boekenkast

Op 21 maart jJ overleed de
heer Daan WildschUT, hij
was autcur van vele interes
sante boeken.
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Kasteel Groeneveld, een gemiste kans voor d(

-LP.M.J. CanjelsIn december 1994 kwam hel
bestuur van de Regio Utrecht,
Noord-Holland en ZuidHolland op het idee de recwildbeheenentoonslelling Ie
organiseren in het Kastcel
Grocneveld te Baarn, een pro.fessionele expositieruimte van
het Ministerie van LNV waar
tentoonstellingen worden
georganiseerd over onderwer-

pen die op de een of andere
wijze te maken hebben met de
aandachtsgebieden van heT
ministerie. Hierbij wordt

ernaar gesneefd zoveel mogeJ6

lijk opinies over hel betreffende expositieonderwerp aan
bod IC lalen komen zooa!
bezoekers nier eenzjjdig wor-

den geïnformeerd en op basis
van een breed aanood aan
informatie in staat zijn zich
een goede mening te vormen.
Tegen de achtergrond van

deze doelstelling lag het dan
ook

VQor

de hand dat men

graag rUImte voor onze tentoonstelling ter beschikking
wilde stellen, maar tevens
Dierenbescherming en
Kritisch Faunabeheer wilde
uitnodigen om ook een expositie te organiseren over het-

zelfde onderwerp. Benaderd
door de direCtie van Kasteel
Groenevdd konden beide
organisaties, ondanks gedane
toezeggingen, niet de moeite
or het fatSOen opbrengen om
rerug re bellen en re laten
weten of men iets wilde organiseren. Kritisch r-aunabeheer
haakte overigens al vrijwel
meteen af meI de mededeling
dat her voor hun weinig zin
had om een expositie or iets
dergel ijks te organiseren
omdat ze met de reeënjacht
niet zo'n moeite hadden! De
kans om op neurraalterrein
een eigen boodschap te pre

Dierenbescherming
semeren en in gesprek te
komen mer de Vereniging Her
Reewild werd hiermee simpelweg gell~ccrd! \'(fie schetste
de ycrbazmg van de dirwcur
van het KaSteel, de heer W.
Paans, wen hij vrijdag 31
maart jJ., twee dagen vóór de
opening van onze tentoonstelling, werd geïnformeerd dat

de Dierenbescherming had
aangekondigd

tC

komen

demonstreren, Ondanks
pogingen van de heer Paans
om de Dierenbescherming op
andere gedachten re brengen
door re tuchten hen ervan tc
doordringen dat her hier niet
ging om een 'uofccënshow',
maar om een expositie die
ging over reeën zelf en de
wijze waarop ze worden

meende 'rrofeeëncultus' onder
reewildjagers. Her geheel
maakTe een armoedige en nauwelijks doordachte indruk en
werd door de passanten dan
ook niet serieus genomen.
Veel verheIdender was de confronratie mer de woordvoerders, waaronder Drs. Catelijne
Verhoeven. Mevrouw
Verhoeven bleek weli ~waar
resoluut in haar afwijzing van
alles Vfa[ op jacht en jagers
leek, maar het was in elk geval
mogelijk om met haar een

normale manier te praten.
Anders was het met een van
haar geloofsgenotes die mij
enige keren op auressieve
manier onderbrak en bijna
schreeuwend vroeg waarom ik
geen mensekoppen aan de
muur op hing. Een uimodiging om de tentoonstelling te
bezoeken, uideg re krijgen en
vervolgens met elkaar in discussie te gaan werd resoluut
afgeslagen. Uit het geheel
werd her een en ander pijnlilk
duidelijk betreffende de doe-

beheerd, liet de
Dierenbescherming zich niet
vermurwen . En inderdaad,
rondag 2 april was het
zover.......
Discussie~

r-

De aanwezige 'dierenbesclJermers' hadden zich zodanig
gepoSTeerd dat alle genodigden
voorbij kwamen aan een
bouwseltje waarop een opgezwe, bijna volgroeide reef Oerus was neergezet. DaarnaaSt
waren een aantal kinderen
geposteerd die vlijtig gipsen
koppen verfden. Dcr.e gipsen
'gcrichTen' dienden blijkbaar
als aanklacht tegen de ver
11

stelling en de inhoud van de

boodschap van de
Dierenbescherming. Her zal
wellicht zo zijn dat de
Dierenbescherming een nunige rol vervult in onze hoog
geïnduStrialiseerde maatschappij door tC wijzen op, en te
waken ovcr de belangen van
de dieren die deel uitmaken
van alle mogelijke ketens in de

voedings-, de k1edings- en de
medische industrie. Voor zover
het echter gaar om de dieren
in bet wild is er slechts één
dogma en dar is 'geen jacht'.
De belangen van de dieren en
de belangen van de natuurlijke
omgeving waarin zij leven,
zowel als de kennis en mening

/8

van wildbeheerder, zijn daarbij
volstrekt irrelevant. In dit
opzicht lijkr dan ook de condusie gerechrvaardigd dat de
Dierenbescherming absoluut
geen natuurbeschermingsorganlS3Ue IS maar een op dit rerrein niet door kennis gehinderde politiek sociale beweging die zich uitsluitend wenst
af te zenen tegen jagers en er
niet voor terugdeinst in deze
geladen en emorievolle discussie kinderen voor haar kar re
spannen.
De Dierenbescherming is op
dit gebied in haar rol veel te
ver doorgeschoten en heeft het
onnodig, natuurlijk?, laten
creperen van dieren În de

natuur tot het hoogste principe van wildbeheer verheven en
zichzelf daarmee in de inhoudelijke discussie buitenspel
gelet.
Dat IS triest en J3mmer voor
een vereniging die wellicht een
nuttige taak z.ou kunnen hebben. Jammer ook omdal het
leidl lOt juist in de discussie
over natuurbeheer ongewenste
en .comra-produktieve polarisane.
Tenslotte was het zeer positief
te consrateren dat naar schatting w'n 6000 mensen de tentoonstelling hebben bezodll,
waaronder veel kinderen en
hun rl'acties waren talrijk en
leer enthousiast

,

De technische informatiemap
-H. Mejjeringh-

i'

Om de leden van de Vereniging Het Reewild en
andere belangstellenden 1100 beter van dienst tc
kunnen zijn, is her bestuur bezig een technische
informariemap saffien te stellen waarin de meest
uiteenlopende informatie over reeën en alles wat
daar mee samenhangt te vinden is.
Zo beschikken we al over verschillende soorten
uirstapplaarsen of zo u wilt wilduappen voor te
water geraakte dieren, waaronder reeën.
Informatie over verschillende rypes wildspiegels
kunnen we ook verstrekken en dit geldl eveneens voor allerlei soorten munitie, in diverse
kalibers; prisma kijkers en richrkijkers; cursussen reeënbeheer VQor mensen met belangstelling
voor reeën; zwecrhondenlijsren; informatie over
het laten maken van slijpplaatjes; lijsten van
Nederlandse Jachrhoornblaasgroepen enz. enz.
Mochten cr onder onze lezers mensen zijn die
denken waardevolle informatie voor deze tech+

nische info-map te hebben, dan ontvangen wij
u met open armen en is alles van harte welkoili.
De informarie voor leden van de Vereniging
Het Reewild is kosteloos. Niet leden wordt een
kleine bijdrage voor portO- en kopieerkosten in
rekening gebracht.
Ook kunt u een beroep doen op de vereniging
als u op uw Jaan'ergaderin~ of een andere bil-·
eenkomst een diapresemanc owr bijvoorhee d
~ Reeën in Nederland" of "Schorrekens en omweiden" wilt vertonen .
Tens!one bieden wij WBE-besrurell de
helpende hand als het maken van een reewi!dbeheerr!an moeizaam verloopt of st:lgneen.
Voor a deze hulp of informatie kunt u
coman opnemen met het secretariaat van de
Vereniging Het Reewild,

W"ld;jk 11 ,
4171 CA Herwijnen.

Tdefoono 04188·2365

"

Enquête zweethonden
.P.H. Schneider-

Toen we w'n drie jaar geleden
onze eerste oproep plaatsten
voor zweethonden in de

'Nederlandse Jager', omdat de
bestaande lijst oud en beslisT
ontoereikend was, hebben wc
nooit kunnen bevroeden hiermee thans in zo'n grote
behoefte te voorzien .

De term 'zweethanden' was in
eerste instantie kynologisch
misschien niet helemaal juist
gekozen, want waar ging het

ei&cnlijk 0111 . We hadden
behoefte aan honden die
geschikt waren voor de nazoek
op reeën . Door de enorme
toename van de reewildstand
sTeeg ook de vraag wie van de

honaebeûners assÎsrcntie kon
en wilde vertenen bij de
nazoek op reeën. Wam we
weten allemaal, dat ook bij
een aantal dodelijke treffers
het rcc nu eenmaal niet altijd
tcr plekke lig(. En zelf struinen door de dichTe dekking,
vooral 's avonds bij sne! afnemend licht, leven problemen
op.
53 Hondebeziuers gaven zich
destijds na de oproep spontaan op. Maar omdat na verloop van tijd adressen en relefoonnummers veranderen en

helaas honden en ook hun
beziTTers overlijden en wij tOch
ook een beetje nieuwsgierig
zijn hoe aUes verloopt, hebben
we een enquête gehouden
onder de deelnemers.
Na de tweede oproep hebben
we zelfs aUe formulieren binnen gekregen. We kenden van
een enkeling van tevoren de
gunstige resulmen, maar de
einduitslag van de enquête
overrrof onze stoutste verwachtingen.
Het gaat werkelijk om hon-

derden stuks binnengebracht
wild!!
Ruim 2/3 van de deelnemers
IS opgeroepen \'oor asslstenrte
en heeft succes gehad. [n de
enquête kwamen ook andere
grofwildsoonen voor, evenals
vossen. Uiteraard namen de
reeën het grootste gedeelte van
het tableau in beslag, gevolgd
door de wilde zwijnen, terwijl
het roodwild en vossen toevallig in aantal gelijk waren. [n
een aantal gevallen betrof het
nazoek van verkeersslachtoffers; een reden temccr om
21

dat de bestaande lijst verre van
volledig en aan vernieuwing
toe is. Er zijn in Nederland
nog gebieden waar reewild
wordt bejaagd en waar we in
de direm omgeving nog geen
adres voor de nazoek hebben.
Wij doen daarom een dringend beroep op alle hondebeziuers of iemand die u kent
met een hond, die geschikr is
voor de nazoek op reeën, om
zich beschikbaar te stellen.
Dit kan uitsluitend schriftelijk
geschieden aan: Jaehdaan 8,
4851 AM Ulvenhoul.

bij het plaatselijke politieapparaat gewag rc maken van

het bestaan van deze lijst.
Eén van de vralcn die wc ook
op het enquête ormulier aan

de hondebC1.iners hebben
gesteld was:
Omvangen van de jager:
- kilomcrcrvergoedingja/nee
- extra vergoeding o(-aucnuc

ja/nee
En wat ons verwonderde, was
dat vele van de hOlldemensen

dit hadden doorgehaald.
Blijkbaar, omdat zij het in
hoge mate appreciëren met
hun hond te worden gevraagd
en om hier ervaring mee op te
12

bouwen. Het neemt naruurlijk
niet weg dal de jager in voorkomende gevallen er wel naar
dient te vragen.
Bij de vraag 'op- of aanmerkingen' kwamen een aantal
zaken naar voren die op eenvoudige wijze voorkomen hadden kunnen worden. Zoals
een niet ingeschoten buks,
verkeerde inschatting afstand
(te ver) en onvoldoende vrijstaan van het stuk. Ook waren
er lovende woorden over de
markering van de aanschoT plms en ae beschrijving van
de situatie voor, tijdens en na
hel schot.
Tenslotte zijn we van mening

Heeft de hond bovendien
diploma's en is deze geschikr
voor andere groF.vildsoorren,
dan is dat mooi meegenomen,
maar het is geen directe vereiste. Bovendien geefr het ook
geen garamie dat iedere
nazoek altijd slaagt.
Wij rekenen op een ieders
medewerking in dezen, wam
de praktijk heeft weer eens
dubbel en dwars bewezen, hoe
belangrijk de nazoek bij reewildjachr is.
Zie Tensloue ook, of vraag
naar, het speciale reewildnummer van de Koninklijke
Nederlandse Jagersvereniging
nr. 9, verkrijgbaar Te
Amersfoort, telefoonnummer

033-61984.
Wij zien uw reactie met spanning tegemoet!
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Nieuws van ons secretariaat en ledenservice
-J.E. van Herp-Bruynius'Reeën ruimte geven'
Sinds jaren heeft de
Vereniging IJ het boek 'Reeën
ruimte geven' door
D. Wildschut kunnen leveren.
Ook hier geldt 'aan alles koml
een einde'. Vanaf de wlder te
Vorden zijn de laatste 30
exemplaren weggehaald en bij
de ledenservice nu rc besrellen. De kosten zijn f 39.95
(excl. l'enendkosten) Was u
toch al van plan dit boek aan
te schaffen, kunt u wlang de
voorraad strekt, deze bestellen

bij de Ledenservice van de
Vereniging,
Antwoordnummer 3268,
3800 ZA Leusden.
De opbcrgcas.sette
Voor het opbergen van
'Capreolus zijn nog enkele
opbergcasseues in voorraad.
De cassettC, welke groen
gekleurd is met het logo van
de Vereniging, kost f 9,95
(excl. ycrnndkosrcn) en is te
bestellen bij de Ledenservice
van de Vereniging,
Amwoordnummer 3268,
3800 ZA Leusden.

Nieuwe leden
Naar aanleiding van onze aktie
in "De Nederlandse Jager",
heen de ledenscrvice reeds
150 nieuwe leden in kunnen
schrijven. Het Icdenaanral is
hierdoor op ruim 2200 leden
gekomen.
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