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Aktiviteitenkalender 
Oe Slichting Rmttild Trofctënshow Gdderst Achterhoek, tnamen mei de 
Regio Achlemoek van de Venniging Het Ret'll'ild 
organiscen of 22 en 23 maan 1997 hw 30ste show in HO!d Café Re:mur.mt 'Ot 
EIdse Molen. Ot openingstijden lijn op Mteruag 22 mun van 10.00 - 22.00 uur. 
Op wnWg V1Jl 10.00 - 17.00 uur. Teo.~nH.al er op zaterdag 22 tnWl om 16.00 
uur een Veiling von Jachtanikden wonkn georg:miswd. Inbreng von deze: mikden 
na telefonisch o' .. erleg (0573-252720). VerUcr wnen er op deze: dagen divtlS<: ande
re festiviteiten pwtsvinden. Ot kdtn wllen hierover nog wonlen geïnfotmterd . 

$chietaccommlade in Limburg 
])( Lmburgsc Schietvemliging 'ümburgia' in Postcrholt Wt ons weten, dat hul 
Innen phikl ûjn lOOf menSfn die hun buks wilkn inschitten op ropeaievclijk 
25.40, )0 of 100 meIer. Mm kan himoor etn afspraak maken met etn van de 
buncomm~rWo:n (rd: 0475-)<12550). Om te oefenen voor het Zwanwildbltl'tl 
ten einde hier.oor rumen af te l~n. Om dit bltl'tl te bdulen kum u op de bun 
terec/u op 28 en 29 maan 1997 v.m 10.00 tOt 17.00 uur en op 8 en 9 aut'l5tUS 
1997 op d.:uIfdc tijden. Infolnutie en opgavt via telefoonnummer. 0475-32~«. 

Regio Noord Nederland 
organi~n haar Jurvergadering op donderdag 3 april 1997 in Hotd-Restaurant 
'])( Börken' te Lhtt (gem. Dwingeloo). Aanvong om 20.00 uur. 

Regio Utrecht, Noord- tn Zuid HolI;llld 
otgani.sttn op 18 tn Ihrril1997 hw JkrwildbdKentnl00nstdling IC 
M:wtensdijk. Op 18 apri ui do: JumrgadtrÎng pWIS vindtI!. ])( looen zuUtn 
hi~rOl'er l"tRkr worden geinformttnl. 

Jaan~rgadering Vermiging Het Rcrwild 
Op 19 april 1997 zal de Jurvttgadering l"1n dt Vtm1iging Het Retwild in Horel 
Ihkker te Vorden pluIS vinden. U vindt hic:rt)Vl:f nadere gtgcVtns in di! nummef. 

Game Fair 
])( Game Fair vind, dit jw plms op 30, 31 mei en ! juni 1997 in Park Ikrg tn 
Bos te Apeldoorn. 
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Van de redactie 
-H.Meyeringh-

Graag maken we van de gele
genheid gebruik om in deze 
eerSte uitgave van Capreolus 
in 1997 samen met u vooruit 
te kijken naar de zaken die er 
mer bcuekking (Ot het ree
wild staan te gebeuren. Zoals 
u allemaal wel weet is dit hel 
laatste jaar waarin de vergun
ning om reewild te mogen 
bejagen geldig is. De volgen
de aanvraag zal waarschijnlijk 
ook weer drie jaren geldig 
zijn en ook deze keer moet de 
aanvraag worden ingediend 
b~ de Beleidsmedewerker 
Natuur belast mer Jachtwet, 
Vogelwct en Soonenbeleid in 
provincie waarin de WBE, 
waarvan uw jachtveld deel 
uitmaakt, is gelegen. Het 
bestuur van de \VBE dient de 
aanvraag În en de vergunning 
wordt evenals de vorige keer 
op naam van de WBE 
peste!d, die dan weer op haar 
beun aan de individuele 
jachthouders vergunning lOt 

afschor verleent. Dit alles 1.a1 
waarschijnlijk gebeuren onder 
de bepalingen wals die zijn 
opgenomen in de nieuwe, nu 
nog ophanden zijnde, nora
en Faunawet. Een en ander 
houdt in, dat bovenbedoelde 
aanvraag vergezeld moet wor
den van een goed onder
bouwd Faunabeheerplan. Een 
belangrijk onderded hiervan 
is het Reewildbeheerplan 

Foto; joop PoulSfIIll 

waarin de nadruk z.aI moeten 
liggen op schade en schade
preventie met betrekking tot 
het reewild. Hieraan 1.a1 per 
WBE uitgebreid aandacht 
moeten worden besteed. De 
consequentie hiervan is, dat 
veel WBE's een nieuw ree
wildbeheerplan zullen moeten 
schrijven of het beswnde 
plan &rondig moeten herzien. 
WBEs die rot nu roe nog 
geen reewildbeheerplan had
den zullen daarmee aan de 
slag moeten. De Vereniging 
Het Reewild is uiteraard klaar 
om ti daarbij de helpende 
hand te bieden. Informatie 
kum u daarover bij her secre
tariaat inwinnen. Belangrijk 
daarbij is onder andere ook 
de op stapel staande 

Reewildbeheernota van de 
VHR, die na een langdurige 
sruirligging, hopelijk inmid
dels het levenslicht heeft 
gezien. Ook beijvert de VHR 
zich ervoor de jachl1ijden uit 
te breiden en ook de nota die 
daarover verschijnt zal voor 
een aantal Provinciale ambre
naren van essentieel belang 
zijn, bij hun besluitvorming 
om deze tijden aan te passen. 
Tenslotte nog die De nieuwe 
Flora- en Faunawet biedt 
geen ruimte meer aan WBE's 
die kleiner zijn dan 5000 ha. 
Is dar bij u her geval dan zal 
uw besruur over een fusie 
moeren gaan denken. Mocht 
u problemen tegenkomen in 
de voor ons liggende rijd, dan 
helpen wij u graag. 

J 



Een ontmoeting met " '" 
-H. Meyeringh-

Dit artikel over Alaska betft 
nim met rmuiJdbrhttr ft 
makm omdat de flutruT in dl 
afgûopm zomer ruim U tl 

maand in dal land vmorfdr 
lvtrd hij van verschil/nuk 
kanun bmodtrd birrovrr ((ijS 

ius ft jchrijvtn in Caprtolw, 
zodnt d, /ezm un indruk zou
dtn krijgen van tkzt wt! zeer 
bljzondtrt Amtrikaanst Staill. 
\fit hopm dan ook dat u ons 
deze tlitglijdtr' nin ai te 
zwaar aanrekenr en dat 11 met 
pltzjtr kennis zult nemm van 
J"t wrhaai over dit ademb(1/t
mrndegebid 

Lake Spenard in Anchorage 
(Alaska) is met zo'n 600 wr 
800 'rake offs' en 'landings' 
het drukst bevlogen meer ter 
wereld. Naast de 50 commer
ciële 'f1oaring plains', hebben 
500 particuliere toestellen een 
permanenre parkeerplaats 
langs de oevers van het meer 
gevonden en daarmee is elke 
plaats bezet. Nieuwkomers, 
die hUil Cessna of De 
Havilland daar blijvend wil
len stallen moeten rekening 
houden met een wachttijd 
van ± 15 jaar. 

Rent a plane 
Toen -nu ongeveer denig jaar 
geleden-Johny Ellison hier 
voet aan land zette, was dat 
we! even anders: slechtS enke
le keren per dag gebeurde hel , 

NIO: JORt Htnlln'h 

dat er een vliegtuig binnen
kwam of muok. Samen mei 
zijn won John is hij nu sinds 
jaar en dag de trotSe bezitter 
van Ellison Air en een grool 
gedeelte van het onmetelijke 
Alaska kennen beide mannen 
op hun duimpje. Naasl hel 
onvermijdelijke sight-seeing, 
vliegen de beide mannen veel 
vissers en jagers naar de door 
hen gewenste locatie en des
gevraagd geven u. zelf advie
zen over de plaatsen waar veel 
vis wordt gevangen of veel 
wild wordt waargenomen. 
Wij hadden Ellison Air inge
huurd voor een vlucht van 
ruim een uur naar Caribou 
Lodge. Johny die ons invliegt 
nocmt dit: 'Een kJein para
dijs'. Niet alleen vanwege de 
locatie in de TaJkcctna 
Mounrains, maar zeker ook 

door de gastvrijheid waarmee 
ram en Mike Nichols en hun 
zoon Aäron hun gasten ont
vangen. Terwijl Johny niet 
uitgepraat raakl vliegen we 
over een door brand verwoesI 
gedeelte ten noorden van 
Anchorage. In het achter ons 
liggende \'oorjaar werd hier 
meer dan 15.000 ha. bos 
door brand geteisterd, terwijl 
er over de 300 woningen in 
vlammen opgingen. 
Langzaam worden de bergen 
hoger. De eeuwige sneeuw 
schittcrr op de door de 1.On 
beschenen bergtoppen en op 
een gegeven ogenblik wijst 
Johny ergens in de diepte een 
klein meertje aan. Aan de 
noordkant zijn een paar blok
hutten re onderscheiden. Dat 
moet onze plaats van bestem
ming zijn: Caribou Lodge. 



Tbe Nickols fami ly 
Enkele ogenblikken later 
dobbert de Cessna 180 op 
t'. ... ceduiz.end meter hoogte, in 
het water van het meertje en 
op de provisorische aanleg
steiger ontwaren we drie 
figUUHjes, die al zwaaiend 
met hun armen, ons verwel
komen. 

Mike Nickols en zijn vrouw 
Pam groeiden allebei op in de 
Slm Californië. Van hun 
ouders leerden ze te leven van 
wat de natuur had te bieden: 
Vlees, vis vruchten enz. Pam 
die een bosbollwkundige 
opleiding had gevolgd sollici
teerde in de buurstaat 
Montana en werd daar aange
nomen. Het jonge stel stapte 
in de huwelijksbOor en vestig
de ûch niet ver van de 
Canadese grens. Zomers 
werkte Mike in de bossen 
waar de houtproduktie een 
belangrijke bron van inkom
sten was en 's winters hield 
hij zich bezig met de jacht. 
Pam, die inmiddels een haan 
had gekregen als buitendienst 
ambtenaar, ging als het maar 
even kon met haar man mee. 
Zij was toen al een uitstekend 
kogelschuner en niet 7.e1den 
gebeurde het, dat ze op de 
vele bersjachten die ze samen 
ondernamen, haar man attent 
maakte op de aanwezigheid 
van een elk, een beer of een 
eland. Ze hadden het uitste
kend naar de zin en op deze 
wijze hadden 71: een redelijk 
tot f;Oed bestaan opgebouwd, 
totdat. 

Rentenieren in Montana 
In Californië begon het in die 
tijd onder de beter gesitueer
den een trend te worden een 
nveede huis te bouwen. De 
buurstaat Montana was daar
bij zeer in trek en Pam en 
Mike Nickols zagen steeds 
meer van hun voormalige 
staatgenoten zich vestigen in 
hun Gireere omgeving. 
Aanvankelijk leverde dat wei
nig problemen op, maar naar
mate er meer en meer 
'import' kwam wilde men 
ook meepraten.en meebeslis
sen over hun nteuwe woon
omgeving. De s.evolgen lieten 
zich niet moeilijk raden: Het 
kappen van bomen moest rot 
een minimum beperkt wor
den. Jacht werd gebonden 

Fo/(}: Jokt Hmdrilts 

aan allerlei vergunningen en 
voorwaarden. De sporrvisserij 
werd aan banden gelegd. 
Mike en Pam Nickols zagen 
het allemaal somber in. 
Inmiddels was hun zoon 
Aäron geboren, hetgeen een 
besluit om ergens anders een 

nieuw bestaan op te bouwen 
alleen maar gecompliceerder 
maakte. Toch besloten ze 
Montana achter zich te laten 
en naar Alaska te gaan: De 
grootste \'3.n alle 49 staten 
met een ongekende natuur, 
een enorme verscheidenheid 
aan wild en maar heel weinig 
inwoners, waarvan het groot
ste gedeelte ook nog in een 
paar steden woonden. Hun 
oog viel op een kleine adver
tentie in de Anchorage Daily 
News waarin een blokhUT te 
koop werd aangeboden met 
een stukje grond in de 
Talheetna Mountains, ooste
lijk van Denalli National Park 
en ten zuiden van 1à1heerna. 
Mike besloot een bush-pilot 
met een vliegtuig te huren en 
te gaan kijken. Na enig zoe
ken trof hij aan een meertje 
een toraal verwaarloosde 
jachrhur aan, die op het pum 
van instonen stond ... De 
omsevillg was cehrer zo fan
tastisch mooi, dar hij 's 
avonds zijn vrouw belde met 
de woorden: 'Pam dit is her'. 
Haar anlWoord was duidelijk: 
'Koop het dan'. 

Caribou Lodge 
De oude blokhur is inmiddels 
een degelijke Lodge geworden 
waar het gezin het jaar rond 
leeft en voor evemuele gasten 
hebben Pam en Mike er drie 
kleinere lodges bijgezet. Ze 
hebben het geheel 'Caribou 
LOOge' &enoemd omdat veel 
Caribous hier ongestoord 
rondlopen en helemaal 
gewend zijn aan de nieuwe 
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bewoners. Ze zijn echter niet 
de enigen: Ook beren, elan
den, bevers, ouces, vossen, 
wolverines en wolven kOffien 
regelmatig in hun buurt. Het 
eerste wat ram dan ook doet 
als zij 's morgens opstaat is 
met haar kijker op srarief de 
omgeving afweken. Bijna 
altijd is bet raak .... 
Caribou Lodge is alleen te 
bereiken mer een watervlieg
tuig en alles wal men hier 
~odig heeft moer worden 
mgevlogen. 
's Winters als her meer bedekt 
is met een anderhake meter 
dikke ijslaag zer Mike z'n 
Cessna op ski's om tOch te 
kunnen blijven vliegen. 

Eindeloze rust 
Voor de liefllchbcr van de 
natuur en de stilte is Caribou 
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Lodge inderdaad een paradijs 
op aarde. De gasrvrijheid \'3n 

haar bewoners is ongekend en 
behalve een gedreven onder
wijzeres voor haar zoon is 
Pam ook nog een meer dan 
voortreffelijke kok. Mike die 
de omgeving op zijn duimpje 
kent, neemt zijn gasten mee 
voor ecn hers die een uur kan 
duren, maar desgewenst ook 
acht dagen. Nooit verlaat hij 
ongewapend de Lodge. 
Veiligheid voor alles en je 
weet hier maar nooiT. ram en 
Mike en ook Aäron hebben 
het uitstekend naar hun zin 
daar in Talheema Mountains, 
waar op mooie heldere dagen 
de Mount Mc Kinley met z'n 
7000 ~~ter hoogre majcsm
eus 0PflJST. 
Het gastenboek ligt aan het 
einde van de rafel bij het 

raam. Oe inhoud ervan 
spreekt boekdelen ... 
Oe sledehonden begroel'en de 
gasten mer een vrolijk 
geblaf... 
Oe sneeuwschoenen zijn 
altijd klaar voor gebruik... 
Hel noorderlicht geef! in het 
voorjaar een extra dimensie 
aan dit adembenemende 
landschap ... 
Oe misschien moeilijkste 
keus van hun leven was voor 
Pam en Mike Nichols een 
voltreffer, midden in de 
roos ... 
Waar vind je zo'n land, zo'n 
natuur en wlke mensen .. 
Mocht u meer informatie 
hierover willen dan kunt u 
contact opnemen met de 
redactie of bellen: 0591-
632807. 



UITNODIGING 

Herwijnen, maan 1997 

Aan de leden 

Namens het besmur heb ik het genoegen u uit tc nodigen voor de Algemene 
Ledenvergadering, tevens jaarvergadenng van de Vereniging Het Reewild, te houden op 

ZATERDAG 19 APRIL 1997 OM 14.00 UUR IN 
HOTEL BAKKER TE VORDEN 

De agenda treft u bijgaand aan. 

Met vriendelijke groet, 
Mw. B . ~. SU<lting-Meissner 
secretaris. 

l. Opening. 

AGENDA 

2. Ingekomen STUkken en mededelingen . 
3. Goedkeuring nmulen Algemene Ledenvergadering 6 mei 1996. 
4. J",vmlag 1996. 
5. Jaarverslag penningmeester 1996. 
6. Verslag kascommissie en goedkeuring van de financiële jaarsrukken 1996. 
7. Benoeming kascommissie 1997. 

De kascommissie 1996 bestaat uit de heren P. Pol, B. Barrels en R. Rodfsema. 
Aftredend is de heer P. Pol. 

8. Begroting 1997. 
9. Vaststellen comributic 1998. 

10. Bestuursmutalies. 
Aftredend is de heer Mr T.M. Kolle. Het bestuur zal dispensatie vragen aan de 
vergadering om de heer Kolle voor nog een beslUurspenode te bcnoemcn krndl\ens 
artikel 10 lid 5 van de Statlucn. 
Het bestuur Stelt voor de heer M.a. Schepers als lid van het Dagelijks Bestuur te 
benoemen. 

11 . Jaarrede door de voorziner. 
12. Aanbieding en presemacie van de Recwildbcheernora 
13. Lezing. 
14. Rondvraag. 
I;. Sluiting. 
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Waar een reeëndiscussie toe kan leiden! 
-Drs R.H.M. Pelt,er-

Hoe het begon ... 
In maart vorig jaar stond een 
opiniërend artikel van mijn 
hand in het Algemeen 
Dagblad afgedrukt. In dat 
smk ging ik in op een artikel 
van de Dierenbescherming 
over het reewildbehccr in de 
F!evopolder en verweer ik 
deze organisatie ondeskundig
heid mei betrekking rot hel 
reewiJd(beheer) en een ten
dcmicuze berichtgeving o\'er 
de jachr. Verder refereerde ik 
in her artikel aan onderzoek 
dar ik, al zo'n kleine 20 jaar, 
verricht aan recwild, echter 
zonder vermelding dat ik dit 
in mijn vrije tijd doe. Het 
anikei was op persoonlijke 
tirel geschreven. De red3Ctie 
van de rubriek Trefpunt had 
mij telefonisch gevraagd om 
persoonlijke achtergrondgege
vens tcr vermelding bij mijn 
artikel. Hoewel ik had aange
geven liever genoemd tc wor
den als lid van een WBE ree
wildcommissie, koos hel AD 
er voor te vermelden dat ik 
als ondw.oeker werkzaam 
ben bij een ondm.oeksinsti
ruUl van de rijksoverheid. 
Dal dezr tOevoegin~ niet wn
der gevolgen zou blijven, 
bleek al spoedig. 

Eerst een telefoontje van 
Kritisch f'aunabcheer, om 
welk onderzoek aan reewild 
her ging onder de vlag van 
8 

het instituut1 1mmers, zij 
hadden geen enkel onderzoek 
~evonden dat namens het 
Instituut was gepubliceerd. Ik 
heb uitgelegd dar ik dit 

Foto: Jokt Htlf.1rih 

onderzoek in mijn vrije tijd 
verricht, buiten het instituue 
om. Op de vraag of ik zelf 
jaag, en een bevestigend am
woord mijnmijds, \va<; er 
enige verontwaardiging, 
omdat ik dat nier in mijn 
artikel had vermeld! Naar 
mijn mening ook niet rele
vam bij een inhoudelijke dis
cussie over reewildbeheer, wèl 
als het om een discussie over 
uitsluitend de jacht zèlf gaar. 
Op mijn vraag of Kritisch 
Faunabeheer met de verkre
gen informatie iets ging doen, 
werd ontkennend gtam
woord. Het was meer een 
kennismaki ngsgesprek 
geweest. Ik had wellicht beter 
moeten weten?! 

Het vervolg ... 
Niet lang daarna lag er een 
brief van een privé-persoon 
bij mijn werkgever mer diver
se vragen en kJacbten naar 

aanleiding van mijn artikel. 
In een aan mij persoonlijke 
gerichte brief vond de klager 
dal ik zelf bij de redactie van 
het AD de nadruk had gelegd 
op mijn status van onderzoe
ker en door dit te vermelden 
bij mijn artikel, werd dit als 
misleidend bestempeld en 
werd mijn verklaring als niet 
erg geloofwaardig argedaan. 
Een recrificuic wu een pas
send initiatief zijn geweest. Ik 
zou de kranrele'lCcs misleid 
hebben door te suggereren 
dat mijn stellingen werden 
gedaan door een overheidson
derweker die al 20 jaar rele
vante ervaring claimt. Verder 
wekte ik, door mijn betrok
kenheid als recënjager niet re 



noemen, de indruk iers IC 

verbergen te hebben. De ken
nelijke misverstanden die 
waren gerezen waren l'C her
leiden !Ot een of meer omis
sies van mijn kam! 
Vervolgens werd mijn naam 
genoemd in een afbrekend 
artikel over de jacht in Vrij 
Nederland. Ook hier hel ver
wijt dat ik misbruik maakte 
van mijn positie als onden.oe
ker. Verder wist de auteur te 
vermelden dat ik jaag. 
Informatie die afkomstig was 
van Kritisch Faunabeheer: 
"Rir3 Stockmann van de 
Srichting Kritisch 
foaunabehecr onrdekrc dat de 
man wetenschappelijk onder
wek doet, maar niet naar rec
wild. daar schiet hij op". 
Vervolgens een brief van de 
Dierenbescherming geadres
seerd aan het instituut, 
gericht aan mij persoonlijk, 
mer een kopie aan mijn werk
gever. Ook hier weer, in bijna 
dezelfde bewoordin"cll, het 
vcr.vijr dat ik m~n functie 
misbruikte en of ik vóór een 
bepa.alde darum wilde laten 
weren welke rapponen ver
schenen waren over mijn ree
wildonderroek bij her insri
tum. 

Natuurlijk werd mijn naam 
ook genoemd in het tijd
schrirt Argus van Kririsch 
Fauna.beheer_ Hierin werd 
nog even gerefereerd a:Ul die 
ambtenaar die \'olledig buiten 
zijn boekje zou zijn gegaan: 
~NoS schrijnender was het 
opimearcikel van Drs R.P. in 

het AD, waarin dC""lc als 
ondenoeker van her (over
heids)instituUl ... en reeën
deskundige bij uitstek ('ik 
doe al 20 jaar reeënonder
zoek') een harde aanval deed 
op her vermeende gebrek aan 
reitcnkennJs bij de dierenbe
scherming .... wel blijkt hij in 
zijn vrije tijd een gepassio
neerd jager te zijn_. __ Een dui
delijker voorbeeld van het 
misbruiken \'an de ambtelijke 
status voor her verdedigen 
van de jacht is nauwelijks 
denkbaar!h _ 

De Ombudsman ... 
In De Gelderlander verscheen 
in oktober vorig jaar een anri-

I-achranikel van een dergcJijk 
aag niveau dat ik niet kon 
nalaten daarop te reageren_ 
Mijn persoonlijke reanie 
werd als opinicsruk niet 
alleen in De Gelderlander, 
maar ook in De Limburger 
geplaatst. Door Kritisch 
Faunabeheer-Limburg werd 
daar op gerea~eerd, echter 
nier inhoudelIjk! 
~\'(Iildbehee(jager R.P. kome 
cr tenminste eerlijk voor uit 
dat hij jaagt. Zeker, maar 
tegen P loopt dan ook een 
ondwock "'ln de Nationale 
Ombudsman, omdat Peerder 
dit jaar op de opiniepagina 
van het AD ten onrechte sug
gereerde dat hij reeëndeskun
dige was bij het overhcidsin
stirum .. ". Hoe Kritisch 
Faunabeheer aan deze infor
matie komt, is naruurlijk de 
vraag_ Niet van de Nationale 
Ombudsman, omdat deze die 

informatie niet verstrekt. Er 
was inderdaad een klacht 
ingediend! Omdat de klager 
nier tevreden was over de 
beamwoording van het insti
tuut, is door deze persoon 
een klacht ingediend bij de 
Nationale Ombudsman. 
Overigens niet tegen mij per
soonlijk, maar tegen het insti
mur! 

lnmiddels heeft de Nationale 
Ombudsma.n uil'ipraak 
gedaan, vermeld in het open
baar rappo" nr. 97114 d.d. 
16 januari 1997. In dat rap
po.rt wordt de klacht v~n de 
pnve-persoon ren aanzien van 
mijn handelen door Je 
Nationale Ombudsman niet 
gevolgd en wordt mijn gedrag 
als behoorlijk bestempeld!! 

Nlo: fokt Hmdriks , 
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Ook de Minister laat in een:-~--;==;;;;;;;;;;;;;;;;' 
reacrie aan de Nationale 
Ombudsman weten, zo blijkt 
uit het rappon, dat her mede
werkers vrij staat op persoon
lijke titel een anikeI in Ie zen
den en dat hel ook vrij staat 
daarin een mening te geven 
~mtrent een andere organisa
tie. 

Op de man gespeeld 
Wat begon als een bijdrage 
aan een discussic over ree
wildbeheer, liep uil op een 
hene tegen mijn persoon. 
Hierbij werd niet seschroomd 
om mij in diskredIet te bren
gen bij mijn werkgever. Het 
ging nict mccr om een inhou
delijke discussie over hel wel 
of niet beheren \'an reewi1t1, 
maar om de deskundigheid, 
de betrokkenheid en de posi
tie van mijn persoon, waarbij 
men niet naliet om compro
minccend te werk te gaan. 
Klaarblijkelijk ombraken de 
inhoudelijke argumenten bij 
de tegenstanders van de jacht 
en probeerde men op andere 
manieren een andersdenken
de de mond tc snoeren. MeI 
name Kritisch Faunabeheer 
heeft hierbij een zeer dubieu
ze en zeer laakbarr rol 
""peeld. 
Yk verbind zelf aan de uit
spraak van de Nationale 
Ombudsman de conclusie dat 
de negatieve reacties met 
betrekking tot mijn persoon 
in de bovengenoemde artike
len als onjuist en als onbe
hoorlijk zijn te bestempelen. 
Wat betreft de klachten van 
JO 
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de klager verwijs ik uitrraard 
naar het rapport van de 
Nadonalc Ombudsman. 

Een ge~Yaarschuwd man ... 
Bovenstaande is helaas een 
bevestiging van het fei t dar 
jachnegenstandcrs alle mid
dden grbruiken om hun ver· 
meende gelijk te halen, zelfs 
als de feiten niet kloppen, en 
zelfs indien daardoor mensen 
beschadigd kunnen worden. 
Ik heb overigens absoluut 
niet de illusie dat de anti
jachtbeweging zich ook maar 
iets zal aantrekken van de uit
spraak van de Nationale 
Ombudsman. Zij zullen op 
hun manier blijven ageren 

legen de jacht. Voeren ze niet 
zelf actie, dan worden daar 
wel anderen voor insc:scha
keld. Bovenstaande IS een 
waarschuwing voor degenen 
die in gesprek raken mer deze 
mensen of groeperingen. 
Openhanig zijn in een dis
cussie is goed, maar ga uit 
van feiten, vall goed onder· 
bouwde argumenten, bedenk 
Steeds goed wat u zegt, en 
laar u niet in de luren leggen 
door een vriendelijk en aan
dachtig gehoor. Zaken wor
den anders uitgelegd dan u 
bedoelt en er kan wel degelijk 
misbruik worden gemaakt 
van uw uilspraken. 
limdtr commellfllllr. 



De Beheertentoonstelling 
-A.P.M.Runen
namens de Commissie 
Beheertentoonstelling 

Seden vele jaren worden op 
verscheidene plaatsen in het 
land trofeeënshow's georgani
seerd. In het begin besronden 
dC'lC bijeenkomsten uiTslui
tend uit een verzameling 
geweien van reebokken, 
gerangschikt naar leefTijd en 
aangeauid met goed of slechT 
afschot via een rode pum of 
rode lijn. De seweitjes waren 
voornamelijk Interessant voor 
de jagers uit de regio die zich 
dan konden verlustigen in 
hun kapitale afschot want iets 
van de trofee straalde natuur
lijk af op diegene die zo slim 
was geweest om 'm te 
bemach(i~en! Het was ook de 
gelegenheId bij uiwck om te 
zien wat de buurman nu 
eigenlijk geschoten had. 

Het woord trofee kreeg mede 
daardoor een slechte klank en 
de jagers wilden ook nirt wor· 
den aangezien als lourer Tra
feeënjagers, dus werden de 
shows beheertenroonstelün
gen genoemd. Van vele kan
ten wcrd gcwcht naar ccn 
manier om dir beheer op een 
duidelijke wijze tot uiting te 
brengen. In de diverse regio's 
werd-dat natuurlijk op ver
schillende wijze gerealiseerd. 
[n sommigc regio's werd vast
gehouden aan het beproefde 
recept van de jaargangen apan 

met een onderverdeling in 
goed en slecht afschor. De 
keurmeesters hameerden daar
bij de norm dal een zesender 
Tenminste 5 jaar diende tc 
rijn. Daaraan zaten nadelen 
n.l. de beoordeling berume 
op een subjectieve !eeftijds
schatting die gemakkelijk I of 
2 jaar mis kan zij n en de 
keurmeester kan natuurlijk 
nooit aan de hand van het 
gCW('1 zIen waarom een 
bepaald stuk is afgeschoten: 
misschien had-ic wel [Wee 
gebroken poten of kropen de 
keelhorzels er zichtbaar uit of 
misschien kwamen er in dat 
revier louter zescnders voor! 
In andere regio's is da{ sys
teem al jaren afgeschaft omdat 
het er voor het populatiebe
heer weinig of niets tOC doet 
welke individuele dieren wor
den geschoten en wat die op 
de kop hebben. Belangrijk bij 
het reewildbeheer is dat de 
populatie wordt aangepast aan 
de draagkracht van het ter
rein, dat 50% wordt geoogst 
in de jeuodklasse (bij bokken 
en geiten) en dat er gestreefd 
wordt naar een juiste sexe-ver
deling (U). 

Bruno HespeIer, auteur van 
'Rehwild Heute', schrijfr 
ergens dat de natuurlijke vij· 
anden van het reewild ook 
pakten wat ze krijgen konden 
en dat de soorr fCCwild dat 

hed goed heeft doorSlaan: 
"Der Luchs pfeifr auf den 
roren Punkr . Natuurlijk is 
het ook zo dat de jeugdkJasse 
van iedere soon sterk gedeci
meerd wordt door predawrs, 
ziekte en honger en dat moet 
ook de jager in gedachte 
houden. 

Indien men per regio alle 
afschot bij elkaar hangt dan 
komen verschillen van gebied 
tOt gebied, van biotOop tOt 
biotoop nimmer aanschouwe
lijk voor de dag en dat is de 
rooen dat in enkele regio's 
waar een grool verschil in 
landschaps\'ormen voorkomt 
het afschot per leefgebied 
wordt getoond. 

[n 1996 is door het Landelijk 
Bestuur een commissie inge
steld die zi~h moest buigen 
over een meuwe opzet van 
behecnenwonstellingen die ro 
mogelijk landelijk op een uni
forme wijze kon worden inge
richt. De commissie werd 
samengesteld uit \'ert~en
woordlgers van 4 regios waar 
veel rccv.'ild voorkomt. 

Het uitgan~pull( van de 
commissie IS de doelstell ing 
van de Vereniging Het 
Reewild; namelijk het verkrij
gen en behouden van een 
opl'imale reewildsrand qua 
aamal en samenstelling die is 

" 



aangepast aan de dldagkracht 
van hel terrein. De beheer
temoonstellingen nu moeTen 
laten z.ien of deze doelstelling 
wordt gerealiseerd per leefge
bied ofWBE. Om dit te 
bereiken dienen de volgende 
gegevens per leefgebied WOf

den verzameld: 
l. de- draagkracht van hel 

gebied (volgens van 
Haaf ten of POUfsma), 

2. de inventarisatie \'aIl het 
reewild, 

3. aantallen en percentage 
afschot van 1.Owel manne
lijk als vrouwelijk reewild, 

4. het percentage afSchot in 
de jeugdklasse, 

5. de aantallen valwild. 

Wat dit laatste betreft, het is 
bekend dat een hoog percen-

rage valwild betekent dat er te 
weinig afschot wordt gehaald. 

De lecItijdsbepaling kan het 
beste geschieden door de ree
wildcommissies in de WBE's. 
Her is na!Uurlijk van belang 
dal de leden van deze com
missies dan ter zake kundig 
zijn en tenminste één der cur
sussen reewildbeheer hebben 
~e\'olgd. Als dit niet het geval 
IS dan kunnen ?ij ?ich laten 
bijstaan door een erkende 
keurmeester. Bovengenoemde 
gegevens en de trofeeën van 
de bokken dienen dan op de 
regionale beheenenroonstel
lingen te worden getOond op 
een visueel aantrekkelijke 
manier met tabellen, grafie
ken eIC., en per leefgebied. 
Daar het immers om popula-

ticbehcer gaal lijkt her 
gewenst de l·;walificarie 'goed 
of slecht afschot' niet langer 
op de renroonstelling aan te 
geven via een rode lijn of 
punr. Dar wil naruurlijk niet 
zeggen dar willekeurig ieder 
ree gescholen mag worden 
louter en alleen om de getals
matige reductie te bereiken. 
Iedere reewildjager 7..a1 moe
ttn proberen om rot een 
sdCC!ief afschOT te komen in 
overeenstemming met de 
richtlijnen 
(Reewildbeheerplan) van zijn 
gebied. Mocht hij echter een 
vergissing maken dan is cr 
geen man overboord en dien! 
er dan ook niemand aan de 
schandpaal te worden 
genageld. 
De inrichting en opbouw van 
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de beheenenroonslclling is 
ter verantwoording van her 
regiobesruur eventueel me! 
assistentie van de keurmees
ters. Deze diem-fl er ook op 
toe IC zien dat er landelijke 

uniformiteit wordt bereikt 
Naar de mening van boven
genoemde commissie kunnen 
deze regionale gegevens 
gebundeld eens in de drie 
jaren in 'Vorden' worden 

getoond aJs een verantwoor
ding van drie I"aar rccwildbc
heer in Neder and. En er is 
niets op tegen dit met ~e 
meest mteressante geweIen 
te omlijsten. 

WBE 'TSIONGER EN AiD DJIP' 
PRESENTEERT 
~LDBEHEERPLAN 

-G.D. Smit-

Prof Or J.L. van Haafren ontving het eersce 
exemplaar van het Reewildbeheerplan van de 
WBE 'Tsjonger en Aid Djip' uif handen \'an 
de pbatsvervangend voorLÎtter de heer Stclma 
tijdens de ledenvergadering op 14 oktober 
1996. Het plan is samengesteld door de ree
wildcommissie met de draagkrachtberekening 
naar het voorbeeld van de reewildkenner en 
autoriteit bij uicstek op her gebied van het ree
wild Prof Or J.L. van Haaf ten. De heer van 
I-Iaaften had het concept doorgelezen en waar 
nodip van kanttekeningen voorzien. Hij refe
reerde in zijn speech aan dC" totstandkoming 
van een goed rccwildbeheer in het snel veran
derende landschap. Vroeger vertelde hij, gin
gen wij op jacht om te voorzien in ons voedsel 
en pas later werd een mooie jachttrofee ook 
belangrijk. Pas de laatste drcennia is popula
tiebeheer een uitgangspunt geworden omdat 
de conditie van net ree ook belangrijk wordt 
geacht. De reewildstand is daarna gestadig 
toegenomen. In Limburg waar veel onderzoek 
is gedaan komen door selectief beheer bijna 
geen knopbokken meer voor. Het is een uto
pie te denken dat reeën aan het onzalige prin
cipe van zelfregulatie kunnen worden overge
leverd. Vroeger tOen de grote prooawren de 
zieke en oude reeën /log opruimden was men
selijk ingrijpen minder noodl.akelijk. In onze 
rijd is de jager verallrwoordelijk voor dC'lC 

Fa/{): Joh Hmdrikr 

selectie. Zelfregtllatie is een fenomeen wal bij 
het fee niet voorkomt, zelfs in overvolle leef
gebieden produceert de oude geit nog jongen. 
Hij beschouwde dit Reewildbeheerplan dan 
ook als een goed plan. In de toekomst zal bij
stelling zeer beslist nodig zijn. Het hangt van 
de populatie af in welke mate dit moet gebeu
ren. Een goede inventarisatie door middel van 
tellingen en regelmatige veldwaarnemingen 
blijft noodzakelijk. Een goed afschotplan is 
een behoud voor een ïoede gezonde reeën
stand. De door de KNJV-erl(ende WBE kan 
dan ook (fOtS zijn op dit plan dat met veel 
zorg is samengesteld. 

J3 
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Alle Kogels Vliegen •••••• 
Deel 2 

·J.M. Sm;'· oppen'laktebchanddingen, links van het richtpunt or 
gevoelig voor wisselingen van 100 meter, volgende wec . na 

IVt hehbtn in het vor~kum- remperaruur en vochngheid. een re~nbuj zit die ~roep 2 
ma van 'Caprtolus' ge n Hel kan derhalve 'werKen' en cm ree (s daarvan! er kun-
Olftr hel sySfum van de buk;, 'wringen'. Dat is bijna niet IC nen wel steeds kleine groepen 
de mkkergrorp t1I dl/nop ['1111 meten, maar toch is deze wee- lil"' maar nict op de7.,dfde 
het W~tn. EtII brlanf~'k king voldoende om een iets p aats. Zo'n wapen is onvol· 
onder, ui is narllllrfij dl kolf, gewijzigde pasvorm rond her doende betrouwbaar voor de 
waarom nu mur infomlntit meraal te veroonaken (vooral jacht op kleine doelen op 
volgt. Ook Uil illdiCütir over 
aamcl!Jf:rijun en gtschiktr 
"ewi a/ibm. Lw mu til 
verwondtr ui 

Kolf 
Met de kolf kun je drie kan-
ten op: hom, gelaagd hoU[ or 
kunSlSwf. Kolf 1/1(/ lt!d/Jgd hollt Foto: Jan Smir 

Hom bij de looh)' Deze hele kleine grotere afstand, waaronder je 
Een (wortelnoten) houten drukversc illen kunnen, ook kunt rekenen een schot 
kolf kan heel mooi zijn. De doorberekend naar een door de drager van een ree, 
nerf kan een prachti~e teke- afsrand van b.v. 100 merer, al dal in wat hogere dekking 
nins. vertonen, voora indien centimeters trefpumafwijking staal. Je leven precisie in ten 
cr hjnolie voor de afwerking opleveren. Sommige jagers ~os~e van de show, het wapen 
februikt is. Zulke kolven gaan zo ver, dat ze een uiter- IS met accuraar. 

om je nier vaak meer regen ste precisie verlangen van hun Indien trouwens het tegen-
en in onze rijd van moderne buks en daar ved geld \'oor woordig gebruikle hout echt 
materialen zijn 7~ eigenlijk over hebben. Precisie is meI mooi zou zijn, zou voor het 
alleen nog functioned op hout wel eens haalbaar, als je gebruik nog iers pleiten. De 
hagelgeweren. Hout bestaal geluk hebt. Schier je van meeste hOlllen kolven trekken 
uit verharde vezelbunde!s. week tot week, van maand echter niet langer de aandacht 
TIjdens de groei van de boom lot maand, zomer en winter, dan een slechte foto, je mist 
waren het levende cellen, die dan zal hout bijna altijd klei- er niets aau, het lijkt soms 
een 'waterhuishouding' nodig ne trerpumwijziginfcn ver- net plastic. 
hadden. B~ dood hout zijn oorzaken. Dat hee vaak 
weliswaar e cellen en de niers met een al or niet kost- Gelaagd hout 
vezels praktisch onvervorm- bare kolf Ie maken. Vandal Een belangrijke stap in de 
baar, maar toch bliift hout, met een mooI zonnetje ZIt e goede richting is het gebruik 
ondanks alle moge ijke groep van drie Ireffm I cm van multiplex kolven. De 
Jó 
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laagjes hOUT, van ± 1,5 mm rcÎtlOu her een deel van de Mome Carla-kolf kan echter 
dikte, meestal geïmprcfcerd terugstoot absorberen. Het nooit hoger ~emaakt worden 
met (al of niet gekleur e) kan ffimwan afgewerkr wor- dan de gfen dbeweging toe-
kunstsrof, geven een wisse- den en vormt een harmonisch laar. Een nadeel van een vcr-
[end (gekleurd) aspccc te zien geheel met de rest van her laagde hiel is, dar de 'opslag' 
van de nerf, omdat de laagjes geweer. Indien je In bent voor bij de recoil {red. ferllgJla~ 
in kruiselillftse opeenvolging moderne vormgeving, dan is iers groter wordt. De tra irio-
over elkaar j~en. Het 'wer- het aanzicht van een buks nele rechte kolf is fraaier en 
ken' van het out wordt ZO met bijvoorbeeld een zwarte slanker van vormgeving en 
voor een grom deel opgehe- kolf, een mane roestvrijstalen voldoet in de meeste gevallen 
ven, maar het blijft materiaal, loop en een bijpassende ktker uilStekend, zeker indien je 
waarvan het gedrag niet bele- een lust voor het oog, Wel 'e een 'normale' kjker lebruikt. 
maal te voorspellen is, Het is autO heeft tegenwoordig nog Persoonlijk vin ik v.e kolf-
een vervaardigingsprocédé, een houten insrrumemenpa- uitvoerini het mooist, maar 
dat neigt naar de kwaliteiten neel? Precies, maar de de keuze an~t dus af van 
van kunststof. En~elsen zijn wel erg conser- iemands voor 'eur, lichaams-

Kunststof 
vauef en lopen in sommige bouwen de hoogte van de 
opzichten nu en dan wat ach- kijkermonrage. 

Beschouw een buks als een ter de onrwikkelingen aan. Let cr ook op, dat de kolf 
mStrument om preclSle te misschien iets in lengte gecor-
leveren . Het gebruik van Welke vorm van de kolf rigeerd moet worden. Te 
kunststof kolven is daarom gekozen wordt is afhankelijk kone kolven geven onherroe-
aan te raden boven andere van de persoonlijke voorkeur. pe1ijk roblemen met de 
mater~alen. Aan het aspect ~enwoordiq zie je veel de terugs ag (erg voelbaar) en 
moel Je even wennen, maar ' ante Carlo kolf. De-LC met de afstand oculair - oog. 
kunslSwf werh niet, krimpt heeft een verhoogd midden- Ook hier is kunststof in het 
nier, is ongevoeli~ voor reeelte (kam) en een hiel, voordeel. Een onzichtbare 
weersinvloeden, et is sterk ie Iagr sehouden kan wor- verlenging (of eventueel ver-
en in veel gevallen ook nog den. at IS van belang bij een korting voor !Jeine mensen) 
lichter dan hout. Er wordt hogere kijkermomage. Bij het is mogelijk! 
wel eens gezegd, dat kunststof 
bij zeer lage temperaturen 
breu1evoeliger rou worden, 
maar errouwbare informatie 
daarover heb ik niet. 
Kuns[Swf (fiberglass, polyu-
remaan, kevlar, andere com-
posiet) is etnlijk de ent 
verstandige eus voor de 'olf IUII/ww! kol[ mrl RVS-loop Faw: Jan SmÏl 

om de steeds kleinere fabrica-
Voorhout getoleramies voUedig tot hun schouderen komt het oog zo 

recht te laten komen. beter op de hoogte van het 
Kunsrsrof is ongevoeliger oculair te li~en, terwijl toch Naast andere functies is her 
voor bcschadiginten en is de hiel van e kolf redelijk voorhout bedoeld als hulp-
~emakkelijker te erstellen tegen de schouder aankomr. middel om het geweer tijdens 

an hout. Door de flexibili- De hoogte van de kam van de het schieten te ondersteunen 
ij 



en om de ritmbtugel aan VllSt 

er make/J. Er beSlaan verschil~ 
lende Fahrieksconsrrucries 
voor de bevestiging van het 
voorhouT onder de loop. 
- Hel hele voorhout wordt zo 

goed mogelijk 'passend' 
tegen de onderkam van de 
loop aangelegd. 

- Het voorhout wordt vrij 
gelegd van de loop, behalve 
een gedeelte dat 3 - 5 cm 
voor her einde van het VooT

hout als ccn ± 3 cm lange 
verhoging is aangebrachT. 
Hiermee wordt een druk 
van 1 - 2 kg op de loop uit
geoefend. 
Een voof<lcd van de onder
steuning van de loop kan 
zijn, dat ccn deel van alle 
trillingen, die tijdens het 
afvuren ontstaan, door het 
hout wordt onderdrukt. 
Toch kleven cr bezwaren 
aan deze technieken. 

- Het wringen aan het uitein
de van het (voor)hollt op de 
loop kan een aanzienlijke 
rrefpunrvcrandering te\"'eeg 
brengen (geldt voor echt 
hout). 

- De techniek van her pas
send maken is moeilijk uit
voerbaar cn kritisch. 

- Bij hct gebruik van de riem 
als steun wordt het VOOf

hom door de riemspanning 
iets naar beneden getrok
ken, waardoor cssemiële 
uefpunrveranderingen 
optreden ten opzichte van 
het schieten zonder riem. 
Het is daarom beter, om hel 
voorhout vrij te leggen van 
de loop. Over de riem als 
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schietsteun en het vrijleggen 
van de loop later meer. 

Rede aanschafprijzen 
(1997) 
Het is met geweren eigenlijk 
net zo als met aum's, jl.' kum 
re krijgen van heel goedkoop 
rot heel duur. Indien een 
buks gezien wordt als een 
stuk gereedschap, dat vooral 
betrouwbaar moet zijn, zou 
ik altijd de voorkeur geven 
aan een gedegen stuk vak
manschap. 
Bij een aankoop zou ik niet 
snel tOl een tweedehands pro
dukt besluiten omdat je nooit 
weet, hoe het wapen 'mishan
deld' is (en dat vooral tijdens 
het 'schoonmaken'). Kijk dus 
uit naar ccn nieuwe grendel
buks, die overwegend aan de 
eigen wensen zal voldoen. 
Prijzen \'an goede 
Amerikaanse, Noord- en 
Oosteuropese buksen liggen 
tussen dl.' f 1800,- en 
f 3000,-. Duitse en 
Oostenrijkse kunnen een stuk 
duurder uitvallen, waarbij de 
accuratesse nict beter wordt. 
Eigenlijk is hct zo, dat/'c bij 
de prijs van een grofwi dbuks 
ook her aankoopbedrag van 
een complete .22 (voor het 
oefenen) en van de bijbeho
rende richtkijkers met moma
ge op moet tellen. Reken dan 
voor een nieuwe KK-buks op 
een prijs van ± f 500,- tor 
f 800,-, voor tweedehands 
(in dit kaliber kan het weinig 
bvaad) wordt dat honderden 
guldens goedkoper. Her 
bedrag, dal je voor een richt-

kijker neenclt is in evenredig
heid met het aanschafbedrag 
van de buks, maar ook hel 
kaliber telt mee. Het zal dui
delijk zijn, dat b.v. voor een 
.22 andere maatstaven zulll.'n 
gelden dan voor een .270 
Winchester. Een kijker op 
een .22 kan redelijk goed
koop zijn, wanr deze behoert 
niet aan zware eisen te '101-

doen. Neem een vaste vergro
ting, 4 x is ideaal . Richtkruis 
4 of 4A. Voor de afbeeldin
gen hiervan verwijs ik naar de 
kijkerfolders. Deze kijker 
hoeft nict meer te kosten dan 
± 1250,-. 

Voor de cemraalvuurkalibers 
gelden andere maatstaven. De 
kijkers moeten, vanw(.'ge de 
terugslag, legen een stootje 
kunnen. Je hebt anders kans, 
dat het richtkruis los kan 
laten of dat de kijker kan 
gaan lekken. Een goedkope 
montage IS meestal met stevig 
genoeg en als 'goedkoop is 
duurkoop' ooit geldt, dan is 
dal wel hier. Zie de aanschaf 
van een richtkijkcr derhalve 
niet als een 'sluitpost'. Als je 
will blijven kogelschîeren en 
niet moedeloos wilt raken, 
koop dan een kijker, die recht 
doel aan de aankoopprijs van 
de nieuwe grofwildbuks. De 
prijs van deze richtkijker zou 
dan russendef 1000,- en de 
f 1800,- kunnen liggen. 
Verkijk je ook niet op de 
montageonderdelen. Die 
m?et~n van heel g~de kwali
teit zIJn en een stevige vaste 
montage voor de grof..'1i1d-
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buks kost tussen de f 200,
en f 300,- . Gebruik bij 
voorkeur geen zwenk- of 
inhaakmomage. Een Schorse 
jager, waar ik mee op jacht 
ging had we! een hed speci
fieke mening: neem de goed
koopste buks die je vinden 
kunt en 'lel dm de duurste 
kijker op. Dat gaat mij wat te 
ver! 

Reewildkaübers 
De kogels van de volgende 
drie kalibers leveren [Ol op 
grote afstand (500 meter) vol
doende energie en garanderen 
een zodanige kogelbaan, dat 
reewild correer en dodelijk te 
treffen is. De kalibers zijn 
praktisch aan elkaar gelijk en 
kunnen geleverd worden door 
vele bekende wapenfabrikan
ten. Het meest gangbare kali
ber is de .243, de alternatie
vcn zijn eveneens uirstekencl, 
maar de patronen zijn moei
lijker verkrijgbaar. 

,243 Winchester 
De naam is een aanduiding 
van de fabrikant, die in 1955 

met dit kaliber op de markt 
kwam. Omgerekend is dir 
een kaliber met een kogel
doorsnede van 6,17 mm, de 
patroon is afgeleid van de 
J08 en is over de hele wereld 
bijwnder populair vanwege 
de accuratesse en het feit, dar 
de patronen door de meeste 
handelaren op voorraad wor
den gehouden. De patroon is 
te koop mei verschillende 
kogeltypes, geschikt voor 
reewild. 

25-06 Remi"gtoll. 
Dit kaliber stamt uit 1969, is 
misschien wat minder 
bekend, maar her is uitne
mend geëigend voor licht 
wolWild. Omgerekend is het 
6,35 mm, iets zwaarder dus 
dan de .243. Sommige 
Europese fabrikanten voeren 
dit kaliber, vooral de merken, 
die ook op .~e Vereni~de 
Staten geonenreerd ZIJn. 

6,5 x 55 SweJish Mal/Ser. 
Het kaliber wordt in 
Skandinavië en ook wel in 
Duitsland veel gebruikt. Hel 

was aanvankelijk een militaire 
patroon uit 1894. Het is een 
heel fijne patroon met relatief 
weinig terugslag. In Zweden 
schiet men hier ook herten 
mee, dat levert geen proble
men op, mits de kogel goed 
geplaatst wordt. 
De aanvangssnelheid voor 
de-LC kalibers recwildpauonen 
ligl, afhankelijk van het 
kogelgcwicht van liefst tussen 
de 80 en 100 grain, russen de 
2900 en 3100 \'octen per 
seconde (fps), een ideale snel
heid waarbij nauwkeurigheid 
en effect op het wild heel 
goed samengaan. Houd er 
trouwens rekening mee, dat 
de snelheden, die door de 
fabrikant worden opgegeven, 
in de eigen buks 5 tot 10% 
lager kunnen liggen. Een 
hogere prijs dan al is aangege
ven ~kenen so~mjge leve
ranCIers soms Iliet voor een 
betere kwaliteit, maar voor de 
merknaam en een langere 
levertijd! 

Goedr merken met een fraaie 
vormgeving: SAKO, TIKKA, 
Remington, Winchesrer en 
sommige andere Amerikanen. 

Volgende keer: (richt)kijkers. 

Nadere informatie en litera
tuur: 
'Jachrvademccum', (handboek 
voor hel jachtbedrijf) 
Koninklijke Vermande b.v., 
Postbus 20, 8200 AA 
Lelystad. 
TeI/f,,, 0320-222 944/ 
226334 
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Ledenwerfactie 
-Van het Dagelijks Bestuur -

De penningmeester van de 
Vereniging Hel Reewild heeft 
het plan opgevat een leden
werfactie voor de Vereniging 
te starren, die ook daadwerke
lijk een groot aamal nieuwe 
leden zal moelen opleveren. 
Hij is -met ons- \';In mening, 
dat nog steeds een tC groot 
aantal reewildliefhebbers en 
reewi!djagers seen lid zijn van 
de VHR. Er Itgt dus voor hel 
bestuur een terrein braak en 
daar moct war aan worden 
gedaan. Immers voor de prijs 
van f 42,50 per/'aar hoeft 
men hel niet te aten afweten. 
Wal koop je in 1997 voor nog 
geen gulden per week! Om 
echtcr nieuwe leden te werven 
hebben we uw hulp, de hulp 
van de leden nodig. Het 
bestuur stelt daarom aan hen, 
die één of meer nieuwe leden 
aanbrengen schitterende 
cadeau's beschikbaar. Wat 
denkt u bijvoorbeeld van hel 

J8 

bock '\Vat zegt Raesfeld en 
wat zeggen anderen over het 
aanspreken van Reewild' van 
Daan 'Wildschut, waarde 
f 85.- als cadeau voor hel 
aanbrengen van 2 nieuwe 
leden. Maar 11 kum kiezen uit 
de drie mogelijkheden: 

1. Een jachtmes met koker 
(winkelwaarde f 134,-) van 
het bekende merk 'Fox'. Hel 
krachtige \'Iijmschcrpe, 8 cm. 
lange 'Droppoi nt ' lemmer is 
gemaakt van het uitstekende 
440r-Slaal en is inklapbaar. 
Hel handvat is van hoU[ en 
de koker van leer. Bij het aan
brengen \'an 1 nieuw lid en 
bijbetaling van f 65,- krijgt 
u dit franko dlUis gesmurd. 

2a. Het standaard werk 'War 
zegt Racsfeld en wat zeggen 
anderen over het aanspreken 
van Reewild', (waarde 
f 85,- incl. verzendkosten) 

voor hel aanbrengen van 2 
nieuwe leden of 
2b. Bij hel aanbrengen van 1 
nieuw lid met bijberaling van 
f 35,- franko thuis bezorgd. 

3. Een cadeaubon Ier waarde 
van f 50,- van Hcmkcr en 
Ikkking omvangt u voor het 
aanbrengen van één nieuw 
lid. Deze firma heerr 3 filia
len in Nederland meI «n 
zeer ruime keuze voor men
sen in het sroen. 
indien u kiest voor een 
cadeau meI bijbetaling dient 
u Iegelijk met het aanmelden 
van de nieuwe leden, het geld 
over te maken op gironum
mer 813577 t.n .v. 
Penningmeester Vereniging 
Het Reewild Ie Garderen, 
e .... entu«1 met vermelding 
'Racsfdd' of 'Jachtmes'. 
Deze actie duurr van 1 april 
1997 lOl I juni 1997. Grijp 
uw kans, steun onze 



Vereniging en beloon uzelf. 
Een kaan om uw nieuwe 
leden op tC ge\'en vindt u in 
dit nummer van Capreolus. 
U kunt uw aanmelding zen-

den naar: Vereniging Het 
Rcewild, Anr.voordnummcr 
3268, 3800 ZA l<usden. 
De nieuwe leden krijgen een 
acceptgirokaart thuis 

Game Fair 1997 - Ledendag ! 
.van bet bestuur-

Dit jaar vindt de Game Fair 
plaats op 30, 31 mei en I juni 
in het Park Berg en Bos rc 
Apeldoorn. Op deze Game 
Fair zal de Vereniging Het 
Reewild zich groots preseme
ren. Dit vanwege de ledendag 
die op 7.alerdag 31 mei geor
ganiseerd zal worden; een dag 
die u absoluut niet mag mis
sen. Wal kum u deze dag zoal 
vCJV.'3chrcn: 

- Prijzen te winnen!! 
leder lid die da.e dag de stand 
bezoekt maakt kans op een 
prijs waar elke reewildjager 
jaloers op zal zijn. 

De uekking hiervan zal om 
16.00 uur plaats vinden. 

- Korting!! 
Nleen deze dag krijgt u kor
ting op de verkoop van onze 
Veremgingsanikelen, waaron
der diverse boeken, stropdas
sen ere. 

- Om 14.00 uur zal de voor
ziner de heer Mr T.M. Kolle 
een welkomstwoord uitspre
ken. 

- 's Middags zal een feestelijke 
presentatie plaats vinden van 
de 'Reewildbcheernora'. 

gestuurd. 
Na ontvangst van de betaling 
krijgt de aanmclder zo spoedig 
mogelijk zijn keuze cadeau 
mUIs bezorgd. 

- De gehele dag zuUen zoveel 
mo~e1ij.~ bestu~rsleden aan
wezIg ZIJn om lil een persoon
lijk gesprek al uw vragen te 
beantwoorden. 

- Vanzelfsprekend zult u wor
den ontvangen met een 
drankje. 

De Vereniging Het Reewild wil 
zich hiermee eens van de ande
re kant laten zien. Voorts treft 
u hierbij een kortingsbon van 
f 2,50 aan die u bij de kassa 
van de Game Fair kunt inleve
ren. Wij rekenen op uw komst 

rolO Jo/u Hnrdrih 
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Voor u gelezen 
.van de redactie-

Reegeit met geweer aan de 
h,,J 
Uit: Drentrt COl/Tm/! - 3 
dtumbtr 1996 

Gasselrcrnijvcen -Ja~er E de 
Grom uit Gasseltcrntjvecn is 
tijdens een jachrpanij in hel 
Boerenoos lil Gasse!rcrnij
vecnschemond, onrwapend 
door een reegciL Mer een 
aantal ja~ers was hij op konij
nen- en nazenjacht, toen er 
plotseling vlak voor hem een 
fec uit het bos opdook. De 
Grom: 'Ik hoorde nog wat 
aankomen en deed met het 
geweer in de aanslag een stap
je terug. In een flits zag ik de 
reegeit Die bleef met zijn 
kop achter de schouderriem 
hangen, waardoor het geweer 
uit mijn handen werd 
gemkt'. Her wapen is later 
teruggevonden in een 
kanaaltje. 

Ree verliefd op rattenvanger 
Uit: De Garde van Antwtrpm 

Arendonk -Twee keer per 
week varen de 
Dendermondse rattenvangers 
o.er de Turnhoutse Vaarr. 
Geregeld onrmocren ze 
onderweg een ree. Vooral bij 
dichte mist of nC\'e1 durft er 
wel eens een ree in het kanaal 
te sukkelen. Werfleider Rudy 
de Schepper (32): 'Een ree is 
normaal w bang als een 

wezel. Maar als hij op het 
pum staat te verdrinken, 
komt het dier automatisch 
naar je rOtpe"Lwommen. Het 
reetje wil dan dat je hem 
redt. Ik heb bet in mijn 
armen genomen en hem op 
de oever ge"let'. Bij de koning 
diende Rudy nog geen aan
vraag in om zich te laten 
erkennen rot held. 

Om de poen is het te doen 
Uit: Hf{ Volk -okt. % 

Turnhout - Het beeld van de 
romantische stroper, die zijn 
koperen stropdraad in zijn 

Folo:Joh Hmdrila 

haard zwart berookte en daar
na op het landgoed van de 
baron een konijntje ving, is al 
lang verleden rijd. Stropen 
gebeurt nu massaal en om de 
poen. Veel stropers trekken 
erop uit met infraroodvizie
ren en schieten alles war voor 

de loop van hun Jon~ rime 
kom!. De .22 long nffie is 
het geliefkoosde wapen voor 
lieden die een flinke stuiver 
willen bijverdienen op kosten 
van de natuur. Daar kan je, 
in tegenstelling tot een jacht
gC\veer, een knaldemper 
opzenen. In ons vaderland 
zijn er naar schatting 1 mil
joen long rimes in omloop. 
En die zijn beslist niet alle
maal aangegeven. 

Sinds verschillende jaren is er 
in de gespecialiseerde handel 
bovendien een verderfelijk 
soort vizier te koop: het infra-

roodvizier. Een rood licht
vlekje duidt vooraf op de pels 
van het dier aan waar het gaat 
getroffen worden. Ernaast 
schieten wordt zo zelfs voor 
de grootste pummel onmoge
lijk. De flinterdunne licht
straal uit dir wgenoemde 
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lasrr-sight haalt makkelijk de 
150 merer. Daarnaasr is de 
lichtbak van vroeger nu een 
museumstuk geworden. De 
hedendaagse ziet eruir als een 
heel lange, smalle zaklamp, 
mer evenwel een bijzonder 
krachtige lichtbundel. En 
natuurlijk kan je de koplam
pen van een jeep ook als aan
trekkîn~spunt VQor het arge
loze wild gebruiken. 

Reegeit 
Een drachtige reegeit neer
knallen is voor de mopers de 
oPPoeTSte voldoening. Uil de 
bUlk van de moeder hopen 71: 

dan één, maar liefst (wee kalf
jes re snijden, die ze laten 
opzetten en in de gespeciali
seerde handel gretig aftrek 
vinden bij lieden dIe daarbij 
de illusie hebben dal ze de 
natuur in huis halen. Voor 
zo'n opgezet kalf -meI een 
pelsje zonder ook maar één 
beschadiging- bcralcn ze lUS

sen de 6.000 en de 8.000 
frank. Handelaars geven de 
stropers LOl 5.000 frank per 
ongeboren kalfje. Tel daarbij 
de prijs voor het vlees van de 
~eit (al snel 3.000 frank) en 
Je weet het wel. Een opgC'LCtce 
reebok of-geil kost 20.000 
frank. Bokken met een mooi 
gewei vallen extra in de 
smaak bij opzetters, maar 
juisr die dieren zijn waardevol 
om het bestand op peil te 
houden. Vooral in de periode 
dat het reewild vrij mag ver
handeld worden, vindt de 
stroper snel gegadigden. Veel 
restaurants stellen geen vra-
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gen. Er is het geval bekend 
van een stroper die aan een 
wildhandelaar in Gem 300 
hazen beloofde re leveren tuS
sen 1 september en J 5 okto
ber, een periode dar de jacht 
op de haas niet eens open is. 
Een jager rekent normaal 500 
frank per haas, een Stroper 
vangr daar w'n 350 frank 
voor. Reken maar uit. Aan 
konijnen, die veel minder 
begeerd zijn in restaurants, en 
die, net als eenden en patrij
zen, al eerder dan 15 oktober 
mogen gejaagd worden, heb
ben de meesre Stropers geen 
boodschap. Alleen poen
scheppen lelt. 

Op 14 december 1996 maakt 
dC'l(: krant in een 6 koloms
kop met 'Honderden reeën 
overreden' vriend en vijand 
aan het schrikken. In dit arti
kel, waarin één van de ver
slaggevers een interview heeft 
met Ben Vals van de 
Dierenambulance wordt door 
deze melding gemaakt van 
een groot aantal (meer dan 
100) dode reeën die in de 
loop van 1996 door de die
renambulance in Zuid-
OOSt Drenthe zijn opgehaald. 
Daarbij dient men te beden
ken dat niet alle reeën die 
zijn aangereden worden 
gevonden. &dactie: t1I tr 
bOllmdim een nama/ rtcht
stmks in dt dil/trrl kofftrbak
km tJtrdwijnm. De Drentse 
Gedeputeerde Sipke Swierstra 
erkenr het probleem en is van 
menÎng dat er meer moet 
worden gedaan om dit SOOrt 

aanrijdingen te voorkomen. 

forti: fth Hmdrih 



Her blijft crhrcr een moeilij
ke zaak dir SOOrt problemen 
op rc lossen. Naarmate het 
verkeer intensiever wordl, 
neemt het aantal verkeerson
gc\'a11en met reeën roe. 
Volgens Vols is cr maar één 
remedie die werkelijk helpt: 
De bestuurders die de borden 
mei 'overstekend wild' zien 
moelen rustiger gaan rijden 
en rekening gaan houden met 
deze mogelijk overstekende 
dieren! Wij sluiten ons hier 
van harte bij aan en rijn blij 
dar er naast de VHR eindelijk 

eens iemand aan de bel trekr 
en dir omvangrijke probleem 
aan de orde Stelt. Wij zijn 
uiteraard benieuwd naar het 
vervolg en verlenen daarbij 
graag assistentie! 

Reehokkop in 
Curiosawinkel 
Uit: Politie, Dier rn Milieu -
december 1996 

In een Amsterdamse zaak 
waar antiek en curiosa WOT

den verkocht, werd een 
geprepareerde reebokkop, 

complete met ge\\'ei voor 
f 350.- te koop aangeboden. 
De eigenaar van de winkel zei 
daT hij de kop op een markt 
had gekocht. Er was geen 
sprake van een verleende ont
heffing of vrijsrelling. Daarom 
werd her preparaat in beslag 
genomen en gedeponeerd op 
een door de Provinciale voed
selcommissie aangewezen 
plaats. Procesverbaal werd 
opgemaakt (make overtreding 
van arrikel 60 lid. 1 en 3 van 
de Jachtwet 

Eenzijdig natuurbeheer en het gevolg voor 
het reewild 
-Karel Farber-

Aallleidillg. Het w/lulstl dodt 
ru i1l INt schaptlldrnad /la1l 
;znfllllrbrbmdm: (Dlfoto 
werd gmomm bij Im, door tb 
'\ft.reniging tOl Bthoud /lan 
NawurmOIlUmr1llfn' bel}f(rdr, 
grbirdjr 'Berghofweidt' tl 
StoMrmlWijlrr in Zuid
Limbl/rg. 

In het op zichzelf te onder
STeunen sneven van naruurbe
schermingsorganisaties hun 
invloed door het verwerven 
van eigendom Te vergroten 
blijkt in de prahijk een groot 
"evaar Ie sdiuilen voor reeën. 
~efixeerd op botanisch ime
n,'ssante soorten wordt 
gesneefd naar verarming vall 

de grond. Om dit doel te 
bereiken wordt steeds vaker 
gebruik gemaakt van 'grazers', 
waaronder schapen. Hiervoor 
worden de vaak kleine perce
len afgezet met schapenJraad. 
(Dit is mi soort gam mrt groVi 

vierkante mazen 111111 15 x 15 
cm. of groter! Red.). 

In de praktijk doen er zich 
dan problemen voor als deze 
gronden aan de rand van bos 
en naruurgebieden mei een 
goede reewildstand liggen. 
Het gevolg is daT hierdoor 
veel reewild onnodig hel 
slachtoffer wordt van deze op 
soonenbehoud lOegespiTSte 
vormen \'<1n naruurbeheer, het 
wgenaamde ruinieren. Door 
het eenzijdig op botanische 

waarden gerichte beheer, 
komt hcr reewild in de vcr
drukking. Hel probleem dat 
ontstaat is nveeledig. 

Ten eerste onCSIaat er een 
voedsel-rckon en ten tweede 
is het schapendraad waarvan 
gebruik wordt gemaakt abso
luut ongeschikt in een gebied 
waar ee.n goede reewildStand 
aanwC7.1g IS. 

Het voedseltekort ontstaat 
door een te intensieve begra
zing mer schapen in vooral de 
nawmer en de herfst. Juist in 
deze periodes is het, dat het 
reewild voedsel nodig heeft 
om vel-
reserves \'oor de wimer op te 
bouwen. De percelen zijn 
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meest klein en liggen veelal 
aan de randen van bos en 
natuurgebieden, de schapen 
worden telkens in grote hoc
veelheden op ccn omheind 
perceel gezet. Nadat alles vol
ledig kaal gevreten is worden 
re pas naar een volgende per
ceel verplaatst. Aanwas van de 
begroeiing volgt dan pas weer 
in hel voorjaar. Door slecht of 
geen onderhoud aan de vroc
gerl' hakhoUlOOssen neemt de 
van nature aanwezige onder-
2f 

begroeiing sterk af, waardoor 
het reewild is aangewC'lcn op 
de bosrandbegroeiing en de 
aangrenzende weiden en 
akkerlanden. Juist op die 
voedselbron wordt steeds 
meer een aanslag gedaan door 
voornoemde natuurbeheer
vorm en worden de reeën ver
geten . 

Het tweede probleem dat Ont
staar is her inmiddels alge
meen gebruikte schapen draad. 

Vooral op mOlllenren dat 
reeën worden opgejaagd pro
beren ze door het draad te 
kruipen, met als gevolg dar re 
crin versrrikt raken. De dieren 
vinden hierdoor een afschu
welijke dood. Dit is beslist 
nier de bedoeling van de 
'botanisten' die net raster 
geplaatSt hebben. Door een te 
ccmijdig soorrenbeheer gedre
ven verlu:l.en ze het overricht 
'ZO lijkt het. 

Uit mijn ervaring in het Zuid
Limburgse heu\'elland blijkt, 
dat oudere dieren over het 
algemeen wél in staar zijn over 
het draad heen re springen. 
Jonge dieren lukt dat slechts 
op plaatSen waar het draad 
parallel ten opzichte van een 
wat steilere helling staat. 
Vanuit het hogere perceel 
springen re naar beneden in 
het omheinde gebiedje, om er 
vervolgens niet Illeer uit te 
kunnen . Met het lOtken naar 
een uirweg resteert slechts het 
pogen door het draad te krui
pen, hetgeen meestal fataal 
anoopt. 
Ter plaatse is via de WEE 
overleg gestart met betreffen
de beheerders. Of dit tot 
resultaat zal hebben dat onder 
anderc Staatsbosbeheer een 
zo/'uist nieuw ingerasten stuk 
za afbreken is nog niet te zeg
gen. In een tijd dat uitvoering 
van het Rijksbeleid wordt 
gegevcn door realisering van 
het ecologische verbindingszo
nesbeleid, is het van grool 
belang dat uit gemaakrc fou
tcn wordt geleerd. 



Fotojacht op Reewild 
-R. van Dijk-

Wild- en Nanlurf010graaf 
Rob van Dijk maahe speciaal 
voor de lezers van CapreoJus 
onder de titel 'Foro1'acht op 
Recwild' een mike met zeer 
veel nuttige rips voor aspi· 
ram- en bcrO<'psforografen 
die zich bezig houden met de 
natuur- en wildfotografie. Hij 
gaat daarbij uitgebreid in op 
het vervaardigen van een 
Forogeweerkolf waarop een 
camera gemonteerd kan wor
den en waardoor de kwaliteit 
van uw fo(O's aanmerkelijk zal 
verbeteren. Her rweede deel 
\'an dir boeiende verhaal kunt 
u in het juni nummer van 
Capreolus verwachten. De 2 
werktekeningen op A-2 fo r
maat kunt u dan ook schrifte
lijk aanvragen bij onze redac
tie tegen betaling van de 
kostprijs ad. f 15.- (incl. ver
zendkosten) Voor liefhebbers 
van wildforografie bevelen wij 
deze artikelen van harre aan. 
(Redactie) 

Inleidjng 
Het observeren en de bcja
ging van reewild is voor de 
meeste onder u geen onbe
kende materie. Her maken 
van fotografische opnamen 
van ons dierbare rccwild, 
wordt maar door een vrij 
selecte groep als fotOhobby 
bedreven. Normaliter zal wild 
op afstand moeren worden 
gefotografeerd, 7.Odat voor 

deze vorm van liefhebberij de 
forocamera moet worden uit
gerust met een tele-
objccrief. Omdat grofwild 
zich vaak bij minder optimale 
lichtOffistandigheden laat zien 
en hierdoor dus relatief lange 
belichtingstijden worden ver
eist, worden we dan ook 
meteen bij het probleem 
'brwrg[ngsomchrrpu' 
geconfromeerd. Een alge
meen toegepaste oplossing is 
het gebruik van een staüef, 
dat lil de meeste gevallen 
voor het fotOgraferen van 
wild, o.a. in verband met 
mobiliteit, zeer onpraktisch is 
gebleken. Een pionier op dil 
gebied was de heer G.K.c. 
van lienhoven die op hel 
idee kwam de camera op een 
speciaal hiervoor omworpen 
kolf te momeren om hel -
vaak onbruikbare- sratief IC 

kunnen omzeilen en hij 
p,ubliceerde dit in her boekje 
Camerajacht op Vogels en 
Wild'. Ook in het boek 'Wild 
zien' van A. Langebach en 
J.R.J. PIama werd deze com
binaTie voor de wildfotografie 
al onder de aandacht 
p,ebracht, terwijl in her boek 
Modern Wildfowling' van 
Eric Begbie dit als praktische 
oefening wordt aanbevolen 
voor de jacht op waterwild 
(Helaas worden 'Camerajacht 
op Vogels cn Wild' en 
'Wildzien' nier meer uitgege-

ven). Het gebruik van zo'n 
uiTrusting heeft als voordeel 
dat vooral de bewegingsvrij
heid gelijk is aan die van 
jacht met de buks of hagelge
weer en er zonder meer 
gebruik kan worden gemaakt 
van bestaande jachl- en 
schienechnieken. Ook het 
draagcomfon, van een came
ra met een rele-objcctief, van 
zo'n 400 mm, neemt bij 
gebruik van een forokolf aan
merkelijk lOl', in plaats van 
zo'n \e1etoeter' bungelend 
aan een draagriem te moelen 
vervoeren. 

Hel zal u duidd~k zijn dal 
ook het bij hel Jotogrnfmll 
van wild een gedegen kennis 
van de wildsoomn, het 
levensgedrag en de benade
ringstechnieken wordt vereist, 
zoals ook gebruikelijk is bij 
de jacht. Voor wie dit alles 
nog een onbekende materie is 
heb ik getracht een zo kort en 
volledig mogelijke beschrij
ving te geven \'an de benodig
de moderne foroapparatuur 
en opnametechnieken alsme
de de bouw van een forokolf, 
om een goede start te kunnen 
maken met dC"LC educalieve 
en boeiende liefhebberij. 

Bij de behandeling van de 
fotografische onderwerpen 
wordt cr wel verondersteld 
dal u de beginselen van de 
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fotografie onder de knie 
heeft. Maar misschien ook u, 
die op dit gebied een reeds 
vcnvorven kennis bezit, kunt 
deze informatie wellicht 
gebruiken als een aanvulling 
op hel gebruik van de laatst 
ontwikkelde fotoapparatuur 
en de hierop toegepaste tech
nieken . 

Fotocamera's en 
Objectieven 

Historie 
Omsrreeks 1930 verschenen 
de ee.rste kleinbeeldcamera's 
gebouwd door Leica, die al 
gauw werden opgevolgd door 
de Comax van Zeiss Ikon die 
bovendien was uitgerust met 
een rcle-objectief. De [ow
graaf van {QCn werd door 
deze vinding -
gedeeltelijk- verlost van het 
Slatief en de teleforografie 
deed zijn intrede. Voor de 
natuurforografen was dit een 
ongekende \'ooru i[~ng en 
voor degenen die ZICh toen 
bezig hielden met het fo to
graferen van dieren in de 
natuur betekende dit (;YCII

eens de verlossing van de 
schuilhut en daarmee was de 
weg naar de beweeglijke 
<fotoj~cht' geopend. 

Fotocameds 
Tegenwoordig kunnen we 
een ruime keuze maken uit 
diverse merken camera's en 
objCClieven die ons bieden 
wat het natuurhart be1!.eert. 
Voor water- en grofwirdforQ
$ 

grafie moeten we in her bezit 
zijn van een goede camera 
\'3n het kleinbedd (24 x 36 
mm.) spiegelreflex type waar
van de objectieven verwissel
baar zijn. Daarnaast biedt een 
camera-body met een geïnte
greerd autofocus systeem 
(auromarische scherpstelling) 
ongekende voordelen. Ook 
moet de camera zijn voorzien 
van een visuele scherpte-indi
catie. Dit voorkomt 
onscherpte bij oogafwijkingen 
indien er handmatig wordt 
scherpgesteld. Persoonlijk 
acht ik, in verband mei min
der goede lichtomstandiphe
den, een 'heldere zoeker 7.eer 
wenselijk. Lel er bij aanschaf 
op dat de camera voor u 

Ztin llton Qmtax IIItt ttItobjmiif 

persoonlijk gebruikersvrien
delijk is. Vergelijk hiervoor 
diverse merken. Daar de 
tegenwoordige camern's zijn 
uitgevoerd met een automa
tische belichtingsregeling 
moet de belichting ook hand
matig kunnen worden 
bediend. Het voordeel hier· 
van, is dat er gebruik kan 
worden gemaakt van her 
camera belichtingssysteem- en 

meterinformarie, zodar er 
tevens met alternatieve 
belichtingstijden kan worden 
geëxperimenteerd. Verder is 
her van belang dat de camera 
is uitgevoerd met mogelijkhe
den als, diafragma voorkeuze, 
belichtingscorrcctie, en een 
spol-bclichtingsmering. 
Tevens hebben zowel een 
focusseer- en bclichlingsver
grendeling als een continu 
aurofocus hun voordelen in 
de praktijk reeds bewezen. 

Opmerking: 
De brliclJtinp/lergrtndeling 
wordt mmMl amlgrgrven met 
AE~L aulO (Xpomre loek. 
De camerabediening moet 
over.t.ichteJijk zijn en vooral 
ook bij slechre lichromstan
digheden de informatie goed 
kunnen weergeven. De bedie
ningsknoppen voor de sluitcr 
en overige inscellingen mOt'
[en ,in verband met het dra
gen van handschoenen, niet 
re klein zijn uitgevoerd. Her 
gebruik van bovengenoemde 
mogelijkheden wordr in een 
later hoofdstuk behandeld. 
Dergelijke camera's worden 
door gerenommeerde merken 
zoals Minolra, Canon, 
Nikon, Pentax, Olympus etc. 
geleverd. De prijs voor een 
camera-body met dergelijke 
mogelijkheden wordt geleverd 
vanaf ca. f 700,-

Objectieven 
Bij een autofocus-body 
behoort ook een autofocus 
objectie[ De objectieven die 
bij de fotOjacht worden 



gebruikr hebben een bnnd
pumafsrand vanaf 300 mm 
Wt en mer 400-500 mrn, de 

" zogenaamde relc- en super 
rcle-objectieven. 
~egenwoordis zijn vele rele-

,... objectieven uitgevoerd als 
zoomobjcctieven zodat de 
\'ergrotingsmaarsraf direcT kan 
worden ingesteld. 
Bij~oorbeeld vanaf75 - 300 
mm of 200 - 400 mmo 
Telezoom objectieven hebben 
als groot voordeel dat er fo r
maat en indeling bepalend 
kan worden gewerkt, hetgeen 
vooral van belang is voor de 
diafolOgraaf die niet hel 
gewenste fo rmaJ.l in de don
kere bruer kan aanpassen. 
Dit vooral ma het oog op 
het beeldveld en scherpte
diepte ren opzichte van de 
achter~rond . Vaak zijn deze 
objccncven -(OT en met 300 
mrn- extra uitgevoerd met 
een macro mogelij"kheid. 
Hiermee kunt u case-up 
opnamen maken van bijvoor
beeld prenten (sporen), insek
ten, bloemen, planten ete. 
Een ander voordeel is, dat bij 
kort ingestelde brandpunten 
het beeldveld groter is, wdat 
u de fotO of diascssies kunt 
uitbreiden met fraaie land
schapopnamen, terwijl de 
lange brandpuntafstanden 
alles hebben te maken met 
ons doel, het fotograferen van 
reeën of ander wild. Zoals 
hieruit blijkr, is de brand
puntafstand -uitgedrukt in 
mm- tevens een maat voor de 
vergroting. In de fotOgrafie 
spreekt men over standaard 

en tele-objectieven waarbij 
onder een 'st/1l1daard-ohjrc
titf' wordt verstaan, een 50 
mmo objectief voor een nega
rief- of diapositiefformaat van 
24 x 36 mmo Maar realiseert 
u zich wel dat de verhouding 
russen het menselijk oog en 
die van het standaard objec
tief3.5 x teil' bedraagt. Als 
vergelijk komt dit overeen 
met een brandpuntafstand 
van ca. 175 mm voor een 24 
x 36 mm formaat nega- of 
diapositief. 

Denkt u maar eens terug aan 
die opnamen genomen met 
een standaard objectief, waar
van U van het objecc bijna 
niets meer terug vond. Voor 
ons doel moeten wij nog een 
paar stappen verder om tot 
een redelijke verhouding van 
her wild ten opzichte van zijn 
leefomgeving, in het 24 x 36 
mrn formaat, te komen. 
Objectieven van en met 300 
mm zijn voor dit doel goed 
bruikbaar. Wie meer beeld
vullende opnamen wenst 
moet zich op objectieven van 
400 mm of zelfs 500 mm 
gaan concentreren. De laatst 
genoemde objectieven wor
den ook wel de echte 'jacht-

lenzen' genoemd. Naast de 
noodzaak voor het filteren 
van ultraviolene straling moet 
u altijd alen zijn op stol en 
vuiL Bescherm dan ook het 
objectief tegen stof en weers
invloeden met een rnulri
coated UV of sk-y-light filter 
van een goede kwaliteit waar
bij de zonnekap -tevens een 
goede regenkap nooit mag 
ontbreken. 

Over de pril's/kwalireir ver
houding wi ik ook wel iets 
zeggen. Ook voor fmo·uiuus
tingen geldt, alle waar naar 
zijn gela. Tegenwoordig pro
duceert men ook deze catego
rie objecrieven voor een zeer 
schappelijke prijs. U kunt in 
een later stadium altijd nog 
duurdere objectieven aan
schaffen. Vanaf ca. f 600,-
- kunt u een redelijk zoomob
jectief van 75 mm - 300 mm 
aanschaffen met een diafrag
maopening van 4 - 5.6. 
Objectieven met langere 
brandpunten zoals 400 mm 
of 500 mm (5.6) rijn al 'er
krijgbaar vanaf ca. f 1.300,-. 
Voor degene die lichtsterkere 
objectieven wensen zoals een 
500 mmJ4.5 zal men niet 
beneden de! 10.000,-. uit
komen. Als merken mogen 
hierbil· o.a. worden genoemd; 
Mina ta, Canon en Nikon 
rer,'Iijl Tamron en Sigma voor 
zeer schappelijke prijzen alter
natieve maar toch uitstekende 
objectieven op de markt 
brengen. Bedenk hierbij wel 
dat indien een hogere kwali
teit wordt vereist de afdruk 
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en dia projectie-apparatuur, 
!jua objcniefkwalitcit, in 
dezelfde verhouding zullen 
moeten staan als die van de 
opname- objectieven. Voor 
een beginnende aanschaf is 
een autofocus camera-body 
van een goede kwaliteit in 
combinatie met een aurofo
cus (alternatief) rele-zoomob
jectief van ca. 75 - 300 mm 
voorlopig voldoende. Wie een 
geschikte camera-body en een 
ohjecrieftQ! en met 135 rum 
of200 mm reeds relil kan 
beter meteen in een 200 -
400 mm re1e-lOOm investeren. 

Met dC'J.t combinaties kunt ti 

zich 'Slap voor stap' de jacht
forografie gaan eigen maken. 
Om teleurstellingen te voor
komen raad ik u ten zeeme 
aan in her bee.in nict te hoog 
tC grijpen. Indien ti de 300 
rum categorie volledig 
beheerst kunt V overgaan op 
de 400 mm - 500 mm, 'de 
echte jacht!enzen', Voor een 
dergelijk objectief adviseer ik 
U om de Tamron model 
750 AF 200 - 400 FI5,6 LD 
rcle'lOom-objectief ccns onder 
de loep rc nemen. Dit objcc
lief kan worden gebruikt in 
combinatie met de autofocus 
camera's van Canon, Minoha 
en Nikon. Een 200 - 400 
mm telewom heeft een 
enorm voordeel ten opzichte 
van vaste objectieven in deze 
categorie. Vaste objectieven 
zijn doorgaans 2x zo zwaar als 
een 300 mm - 400 Olm tele
lOom en qua omvang zeker 
1.5 x 7.0 groot, terwijl deze 
ZB 

AF 200 mm - 400 mm leb 
zoom een relatief laag gewicht 
van 1200 gram heeft en een 
minimale lengte van slechTS 
180 Olm! De praktijk heefr 
mij bewezen dat een rele· 
zoom ook met brandpumaf
standen van 200 mm - 400 
mm gelijke voordelen biedt 
zoals ieder telezoomobjocrief. 
Immers, ook nu hebben we 
de mogelijkheid om rer plaat
se een grot"er beeldveld in de 
opname re brengen, door de 

dens het focusse ren niet mee
draaien. 
Ook de balans in de uitge
schoven -400 mrn positic
voldoet volledig aan de eisen, 
zodat oemomeerd op een 
foroko1f deze combinatie in 
dc praktijk uiTStekend \"01-

doet. Dit objenief wordt aan
geboden voor een bedrag 
beneden de f 1400,- en voor 
wat betreft de verhouding 
prijs/kwaliteit doet U beslis! 
geen miskoop. 

Onderstaande tabel geeft de scherptediepte en het beeldveld 
weer van een Tamron model 750 AF 200 - 400 mm telc'lOom 
objectief, op een afstand van 20 meter bij diafragma 5.6 en 11. 

Scherptediepte en beeldveld -bij 20 m- van een Tamron model 
75D AF 200 - 400 mm. 

F ; .6 F ll Focus 
200 mm 
300 mm 
400 mm 

Bcd d,e1d 
ca.4.4 m 
",3.3 m 
ca 2.2 m 

18.43 - 21.86 m 
19.19 - 20.87 m 
1951 -2051 m 

17.02 - 26.66 Ol 

18.53 - 21.73 Ol 

19.09 - 21.00 Ol 

brandpumafstand re wijzigen 
"aar bijvoorbeeld 350 of250 
mm, waardoor tevens de 
scherptediepte toeneemt. 
Naast de formidabele opti
sche kwaliteit -ook bij I'olle
dige lensopening- heeft dit 
objectief nog een extra voor
deel, namelijk dat deze is uit
gevoerd met een statiefgondel 
die het objenief met de folO
kolf verbindt en waarin het 
objectief ook dmaihaar is 
bevestigd. Bovendien speelt 
de automalische scherpstel
ling zich inwmdig af zodat 
'lOwel zonnekap als ~lters rij-

De kolfconsrructie behoeft in 
verband mei een mogelijk
heid VOOf venicale opnamen 
nier tC worden gewijzigd. 
Daarentegen moet de kolf 
wèl worden aangepast, of 
beter gezegd: Er moer een 
andere worden gebouwd. Dit 
mct betrekking [Ot het lager 
liggende bevestigingspuIlt van 
de gondel. 

Voor degene die liever hun 
huidige objectieven willen 
gaan uitbreiden. zijn er tele
converrers verkrijgbaar, die 
de vergrolÏngsmaatstaf met 



een factor van 1,4 x of 2 x 
versterken. Denk cr wel aan 
dat het lichrverlies hierbij 
inherenr is aan die van de 
vergrotingsfactof hetgeen 
nadelig is voor opnamen bij 
een lage lichtintensiteit. 

Tegenwoordig kunnen tcle
conveners ook in combinatie 
mer autofocus objectieven 
worden gebruikt, 7.Oals de 
75D/AF 200-400 mm '"" 
Tamron. Wanneer u voor een 
tcle-convener lciest neem er 
dan wel een van hetzelfde 
merk als het objectief. Zoals 
u weet, zal het foto~raferen 
van wild meestal hij minder 
optimale lichromsrandighe
den moeten plaatsvinden. 
Houd er dus rekening mee 
dat er met relatief lange 
belichtingstijden moet wor
den gewerkt. 
[n een bosrijke omgeving zijn 
belichtingstijden langer dan 
1/100 seconde beslist geen 
uitzondering. Bovendien 
gebruiken wij nu super tele
objectieven, die bij de minste 
beweging een onscherpte ver
oorzaken. Vooral wanneer wij 
boven de 200 rum brand
puntafsrand belanden wir ti 

snel worden gestraft door 
bewegingsonscherpte. Bij het 
fotograferen van waterwild 
zijn we over het algemeen war 
beter af, omdat deze vorm 
van wildfotografie normaliter 
bij gunstige lichtomstandig
heden plaats vindt. In alle 
gevallen streven wij naar de 
kortste belichtingstijd om de 
bewegingsonscherpte zo veel 

mogelijk te elimineren. Het 
diafragma staat dan in de 
meeste gevallen op de maxi
male opening in~esreld. 
Alleen als de behchtingstijd 
het toelaat kunnen we een 
kleiner diafragma gaan 
gebruiken wat als voordeel 
een .trotere scherptediepte 
geen. 

Het fotogeweer 

Inleiding 
Dat wild schuw is behoef ik u 
niet te vertellen en dat het 
ons maar weinig de tijd 
schenkt om een plaatje te 
schieten is ook geen nieuws. 
Hierbij komen natuurlijk 
camounage, jachttacriek, 
snelheid en bewegingsvrijheid 
om de hoek kijken. Daarom 
kunnen we in vele gevallen 
geen gebruik maken van een 
statief om bewegingson
scherpte te voorkomen. 
Alleen in die gevallen waarbij 
gebruik wordt gemaakt van 
een schuil- of observatiehut 
kan het statief natuurlijk 
goede diensten bewijzen. 
Maar door het gebruik van 
schuil en observariehutten 
worden we in een aantal 
mogelijkheden aanzienlijk 
beperkt en bovendien geeft 

ook hierbij het statief cen 
beperking in de bewegings
vrijheid. Diverse uitvoeringen 
zijn reeds gelanceerd om de 
camera zo mobiel mogelijk te 
houden en toch te kunnen 
fixeren tijdens het ontspan
nen van de sluiter. Schouder-, 
hals-, monostatieven en pis
toolgrepen zijn enkele \'oor
beelden hiervan. Zij hebben 
allen hun specifieke sterke 
kanten, maar zijn voor ons 
doel toch minder geschikt 
gebleken. 

Zoals eerder gezegd is er voor 
wildfotografen een betere 
oplossing, nJ. 'De forokolf'. 
Het kolfmooel werd al in de 
middeleeuwen toegepast bij 
jachtkruisbogen en later bij 
vuurwapens, zoals: musket
ten, ganzenroeren en de 
tegenwoordige -jacht- vuur
wapens. Omaat deze specifie
ke vormaeving al eeuwen 
lang hee~ bewezen uitstekend 
voor dit gebruiksdoel geschikt 
te zijn, heeft de hedendaagse 
geweerkolf maar weinig ver
anderingen onder~an . Ook 
bij de huidige -jacht- geweren 
vormt de kolf, de basis van 
hanteerbaarheid, balans en 
precisie. Evenzo is de kolf 
voor ons doel uirsrekend 
geschikt om ons met de 
camera comfortabel in het 
veld te kunnen bewegen en 
deze nagenoeg gefixeerd te 
kunnen houden tijdens het 
ontspannen van de sluiter, 
waardoor we de bewegingson
scherpte bij langere belich
tingstijden de baas kunnen 
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blijven. Bedenk cc1w:r wel, 
dar ook hierbij de schicucch
nick en ervaring de hoofdrol 
spelen. Dil geldt evenw voor 
de fotojacht op waterwild. Dit 
omdat het amofocussysreem 
wordt gcstuurd door een 
uiterst gevoelige en nauwkeu
rige, zeer kleine sensor -het 
scherpsrelkadcrtje- moel de 
camera 7.eer nauwkeurig op de 
vogel worden gcrichl. Zonder 
forokolf is dit met een 300 -
400 mm objecrief nict of nau
welijks uit tC voeren, met als 

resultaat dat het autofocussy
stetm hierdoor faalt. 
De fotokolfis -nog- niet in de 
handel verkrijgbaar zodat deze 
zelf zal moelen worden ver
vaardigd -overigens geen 
onaangenaam klusje- met het 
grote voordeel dat deze op uw 
eigen postuur kan worden 
afgestemd. 

Het on(Werp van het 
'Forogeweer' 
De bes~~reven m~ellen u/'" 
door mIJ persoonliJk geëva u-
JO 

eerd uit voorgaande modellen 
en hebben mij bewezen snel
ler, mhieler en comfortabeler 
in her dragen te zijn. De kolf
modellen zijn aangepast op 
het gebruik van camera's met 
een elektronische sluiter, een 
auwmatisch filmrranspon en 
autofocus. Door de camera zo 
didn mogelijk naar de hardijn 
van de kolf tC brengen, fun
geert de hatterijhouJer als 
tcgcngewidll, zodat het kan
teleffea hierdoor voor een 
goed deel wordt gecompen-

seerd. Het fotogeweer ligt 
hierdoor stabieler en comfor
tabeler in de hand. Door het 
gebruik van een voorhout -
een greep voor de ondersteu
ning aan de voorzijde- is de 
kolf \'ooral meI/tT in gebruik 
(De modellen van de heer van 
Tienhoven hadden een pis
toolgreep omdat er toen uit
sluitend gebruik werd 
gemaakt van een draadom
spanner en handmatige 
scherpstelling). Denk hierbij 
aan het forograferen van 

waterwild in de vlucht, vluch
tende evenwijnen of haren. 
Bovendien ligt het fotogeweer 
hierdoor stabieler in de hand, 
opgelegd of aangestreken. 
Immers het gewicht van de 
camera wordt nu over drie 
pumen verdeeld. 
Door de kolf aan de schou
derzijde een speciaal profiel te 
geven wordt bij ondersteuning 
aan het voorhour, het afglij
den van de schouder voorko
men. De rechterhand komt 
hierbij volledig vrij om de 
camera te bedIenen. De 
geweerriembeugels worden 
aan de kolf, voorsteun of 
voorhout bcvesügd 7.oclat hel 
fotogeweer comfortabel over 
de schouder kan worden 
gedragen. Wanneer we vanuit 
een draagpositie het foroge
weer met één hand sneller wil
len schouderen, dan kunnen 
de geweerriembeugels ook aan 
de onderzijde van de kolf 
worden gemonteerd, zoals bij 
de kogelbuks. Oe zijsteun ver
valt hIerbij zodat het foroge
weer dan hangend wordt 
gedragen. Deze constructie 
beveel ik u van hane aan bij 
zwaardere objectieven, wals 
de 200 mm - 400 mm wam. 
(Zie hiervoor de bouw van de 
forokolf t.b. v. vall objectieven 
uitgerust met een statiefgon
del). wordt vtrvolgd .... 

Voor infonllatit over dir olldtr
werp, klim ti cOlltact opnr!1lm 
met de hm R. van Dijk. 
Tti: 072-5623343 

Foro 1: R. van Dijk 
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Nieuw Regio Bestuur 
·M. van Dooren· 

De Regio Wesr· en Midden 
Brabant \'an de Vereniging 
Her Recwild heeft een nieuw 
bestuur. Op zaterdag 29 
november 1996 vond rijdens 
de ledenvergadering de 
bestuurswisseling plaats. Deze 
bescuurswisseling was ingege· 
ven door het vertrek van de 

secretaris de heer G. Hamel 
wegens aanvaarding van zijn 
nieuwe funC(ie als 
Beleidsmedewerker Natuur bij 
de Provincie Noord-
Brabant. Het zirtende bestuur 
besloot hierop tot een algehele 
verjonging. 'Na rijp beraad, 
maar met een bloedend han' 
aldus de vooniuer, de heer P. 
Schneider. Samen met de 
heren C. van der Kroon en G. 
Hamel heeft hij zestien jaar 
deze regio geleid. Eerder in 
zijn toespraak riep hij de \'Cr. 

gadering op om een minuut 
stilte in acht te nemen \'oor 
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hen die de Vereniging her 
afgelopen jaar ontval[en zijn: 
I-hj noemde met name Mr 
J.O. Thate en Huub van 
Voort en memoreerde de vele 
verdiensten die beiden voor 
het reewild en de jacht heb
ben gehad. 
De heer Schneider sprak ver-

der over de opmerkelijke ont
wikkeling van het reewild, dat 
vanaf hel bestaan van de 
Vereniging Her Rcewild in 
aantal is toegenomen, van 
vijfduizend lOt zescigduizend. 
Steeds meer wordt het ree nu 
bedreigd door versnippering 
van her leefgebied en de enor· 
me verkeerslntensiteit. Per jaar 
komen er in Nederland onge
veer zesduizend reeën om. 
1.Owel in het verkeer als door 
verdrinking. Reden temeer 
om daar in de toekomst nog 
meer aan IC doen. 
Met zichtbaar genoegen deel-

de de heer Schneider de ver
gadering mede dar de VH R 
samen met De Nederlandse 
ja!!Cr een lijstje met namen en 
teFefoonnummers van lwect
hondenhouders op zakformaat 
gaat uitgeven. Ook lichtte hij 
de vergadering in over zijn 
contaC( met de AN\VB die 
gebruik kan maken van 
dezelfde lijst \'oor het nazoe· 
ken van verkeersslachtOffers 
onder reeën. Ook hierbij 
bcnadrukre hij, hoe belangrijk 
her is, dat reewildjagcrs lid 
worden van de Vereniging 
Het Reewild. Daarna gar hij 
mensen met zweethonden de 
gelegenheid zich aan re mei· 
den als nazoeker. Het ledenbe
stand van de regio West- en 
Midden Brabant is in de afge· 
lopen zestien jaar gegroeid tot 
een aamal van tweehonderd· 
vijftig, maar mer een adressen· 
bestand van vijfhonderdtach
~i$. personen is dat te weinig. 
Hij riep daarom de aanwezI
gen op lid te worden of leden 
te maken zodat de Vereniging 
nier alleen groter wordt, maar 
ook financieel meer draag
kracht krijgr. Hij refereerde 
daarbij aan de kosten die er 
zoal gemaakt moeten worden 
om de Vereniging draaiende te 
houden. Na dit vurige plei
dooi voor vergroting van de 
Vereniging drukte hij de aan
wezige reewildjagers op het 
han zich toch vooral te hou-



den aan de wildmerkenregis
tratie, die ook dit jaar weer in 
gebruik blijft. Ook wijdde hij 
nog even uit over de op komst 
zijnde Reewildbeheer-cursus 
om vervolgens over te gaan 
tot zijn [aamc handeling als 
voorzitter van de Regio West
en Midden Brabant, namelijk 
de besruursoverdracht. Hij 
bedankte de heer G. Hamel 

voor zijn toewijding en inzet 
als secretaris en de heer Van 
der Kroon voor zijn precieze 
werk als penningmeester. 
Daarna volgde de installatie 
van de heer Vierling: voorzit
ter; de heer Van Dooren: 
secretaris; de heer Goyans: 
penningmeester en de heer 
Van Geel als lid van het 
bestuur. De plaats van de heer 

Peeters werd ingenomen door 
de heer Siemons. 

De bcstuurswisseling werd 
afgesloten met de zeer bijwn
dere diaserie 'Im Zauben der 
Wildbahn' van Erich Marek, 
wildfotograaf voor her Duirse 
Jachtblad 'Die Pirsch'. Een 
waardig einde van een waardig 
bestuur. 

Van bersjacht en nogwat! 

-R. van Cauwenberghe-

In I'erband met de bijdfJ&e in 
Capreolus nr. 12, blz. 23 Een 
opmerkelijke reebok van dhr. 
H.H. Stigter, Ir J.R. K. VOllte 
en D. VOlIte, wens ik de vol-

'. 
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Fow: JOlt Hmdriks 

gende bedenkingen en erva
ringen aan uw geachte mede
werkers voor te leggen. Op de 
foto van de heer D. Votlte 
room de borwoekering op de 

reçhter onderkaak, aan dat de 
bok sterk gehinderd werd bij 
het eren en het herkauwen: de 
molarC'll, premolaren en snij
tanden links vertonen meer 
slijtage dan die van de rechter
zijde. Naar mijn gevoel heeft 
die toestand voor heel wat 
fysieke pijn en psychologische 
Stress gezorgd. Beiden zijn 'in 
feite' én oonaak én gevolg. 
Omdat die samenhan~ onlos
makelijk is, kan het bIZarre 
gewei enkel en alleen het pro
dukt zijn van diverse factoren: 
chronische spijsverterings
stoornissen en slechte stofwis
seling; 
vemoorde doorbloeding; 7.eer 
onevenwichtige testosteron 
produktie en gebrekkige kalk
vorming. De botwoekering 
wijst op een vrij lange tijds
marge waarbij het gewei in 
aanwijsbare fasen van ver
w.oeiing moet geëvolueerd 
ztJn. 

Wanneer een abnormaal gewei 
her gevolg is van een blijvend 
fysiek Ierse! zal die abnormali
teit, in tegenstelling (Ot het 
gewei van een gezonde even
wichtige soortgenoot, bij de 
jaarlijkse geweiwisseling wei
nig of geen veranderingen 
ondergaan. Opmerkelijk is 
ook, dat die reebokken moei
lijk een eigen territorium vin
den en een zwervend revierge
drag verronen . Meestal, en dat 
betreur ik ten zeerste, Ont
breekt het heel wat grof..vildja
gers aan observariekennis en 
ervaring. Afwijkingen in het 
gewei en de fysieke gestalte 
worden, niet zelden, na hel 
afschar vastgesteld. Als bersja
ger ontmoette ik op 22 
november 1970 een bokkirs 
met een verdacht geweitje. 
Vermits vacht en lichamelijke 
conditie goed waren, bleef 
mijn vinger gestrekt. In \97\ 
was het Dakje verdwenen: 

3l 



ziekte, valwild, stropers of 
uÎnvijking, dacht ik. Op 23 
juli 1973 zit ik in hetzelfde 
revier aan en mek ik dit (zie 
tekening) . Bij het ont\veiden 
bleek de linker testikel een 
harde knobbel te zijn die in 
verhouding tot de rechter 
amper de helft van het nor
male volume bereikte. 
Ontweid gewicht 16 kg. Bij 
het prepareren van de schedel 
ontdekte ik een dwarsdoorlo
pende schedelbarst met afwij
kende venakking naar de 
rechterkant van het achter
hoofdsbeen (zie tekening). Ik 
ben blij dar ik dit 'gevaar' heb 
kunnen strekken en dat ik 
mij als/"ager vragen mag blij
ven src len om mijn plaats en 
raak in de natuur te verant
woorden. 

L 

Nieuws van onze ledenservice 
-J.E. van Herp-Bruynius 

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik 
maken om iedereen die, op welke manier dan 
ook \'an 7jjn afhaar belangstelling blijk heeft 
gegeven met mijn 12112 jarig jubileum bij de 
Vereniging Het Reewild en waarvan ik de felici
taties in ontvangsI mocht nemen, van harre te 
bedanken. Hel ""'aS een Ie gekke dag op die ge 
deçember j.l. en de verrassingen volgden elkaar 
in snellempo op. Mensen die ik in lijden al 
niet meer had gesproken hingen opeens aan de 
telefoon en hel was alsof ze nooit weg waren 
geweest. Naast het Bestuur van onze Vereniging 

" 

dir Peter en mij bijwnder aangenaam verrasten, 
door ons uil Ie nodigen voor een heerlijk diner, 
waarbij de voorz.Îtter een 'flitsend cadeau' \'erge
zeld liet gaan van een prachtige bos bloemen, 
wil ik nog graag een paar namen noemen van 
mensen die deze dag voor mij rot een onverge
telijk gebeuren maakten. 's Morgens vroeg 
werd ik al aangenaam verrast door JooP 
5choonderbeek en George Koenderink die mij 
als eerSten feliciteerden en waarmee ik nog wal 
herinneringen ophaalde. We spreken elkaar niet 
zo veel meer en dan is het erg leuk nog eens 
even weer over \ 'roeger' te babbelen . In het 
middaguur werd mij door de postbode een 
pakketje aangereikt welke afkomstig bleek te 
zijn van Joke Hendriks, onze Verelllgillgs
forografe. Een prachtigc tas mct een reewildfo-



to erop afgedrukt, heel apart, ik ben daar zuinig 
op. Joke je had hel niet beIer kunnen doen. 
Heel erg bedankc! 
Zeker mag ik niet vergeten te melden het wer
kelijk schitterende boeket bloemen, dat ik om
ving van de voormalige voorzitter van de 
Vereniging Hel ReeWIJd de heer M. de 
Savornin Lohman. Ook de redacrÎe van 
Capreolus liet zich nict onbetuigd en rene mij 
in de bloemen. Beste mensen het is bijna alle
maal te veel om op te noemen en om niemand 
te vergeten wit ik nogmaals allen die mij deze 
dag lOt een onvergetelijk gebeuren hebben 
gemaakt, heel erg bedanken! 

Wie helpt!1 
-H.Meyeringh-
[n het decembernummcr van Caprcolus hebt II 
in ecn uirvoerij jnrcrview mer Joke van Herp 
kunnen va5lste [en dal het werk, dal zij voor 
onze Vefcniaing doet Steeds meer tijd ('11 energie 
vergt. EigenYijk is het zo omvangrijk geworden 
dat he( naast haar gezin al haar djd opslokt. 
Haar hobby's en haar vrije tijd schieten er bij in 
en zelfs met Kerst en de dagen daarna {Ot 
Nieuwjaar is al haar rijd door onze Vereniging 
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in beslag genomen. Wij beselTen dan ook heel 
goed, dal we een te zwaar beroep op Joke doen 
en proberen daarom door middel van deze 
oproep haar taak enigS'lins re verlichten. 

Wie wilt Joke helpen? Is er iemand die in de 
bUUr! van Leusden woont, wat tijd over heeft 
en bereid is om haar 7.0 af en toe de helpende 
hand te bieden met de adrninisu<uic van de 
Vereniging Het Reewild. Vooml op het gebied 
van de computer; hard~ en software. Dit ook in 
verband met de automatisering van bank~ en 
giro. Man of vrouw, jong of oud is onbelang
rijk. Mocht u zich aangesproken voelen, neemt 
U dan contact op met Joke van Herp: tel/fax. 
033-4942032. Niet amelen. Gewoon doen! 

Jaarstukken Algemene Ledenvergadering 
Leden die op 19 april 1997 niet in de gelegen
heid zijn om de Jaarvergadering in Hotel 
Bakker te Vorden bij te wonen, en wel geïnte
resseerd zijn in de Jaarstukken, kunnen deze 
schriftelijk opvragen bij de Ledenservice & 
Adminimatie Vereniging Het Recwild, 
Landjonke< 19.3834 CL lousden. 
De swkken worden u dan ZO spoedig mogelijk 
toegezonden. 

rollJ: jqk( Hmdrih 


