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Schietaccomodatie in Limburg
De Limbutg5( Schiervereniging 'Limburgia' ilJ Po:nerholt laat ons weten,
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Informatie en Opgal"e via telefoonnummer: 0475-323444.
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Op 8 oktober 1997 \"'oldt 'De dag voor de jager' gehouden bij Dorhout
Mees te Biddinghuizen. De rtgio Overijssel ul aanwezig lijn met de
Verenigings:;tand. ook lullen er certificaten worden uitgereikr a2n de 'garoe'
koge!schutters. {lOOm. - 3 schoten - binnen een cirkel van 0 Wem.}
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In Memoriam Kees van Barneveld
*Cees Slikkeveer*
-Marianne SpaargarenNa een lang en zwaar ziekbed is "an ons heengegaan Corndis Antoon Barend van

Barneveld. Kees was jarenlang bestuurslid en
keurmeester van onze Vereniging. Wij hebben
hem leren kennen als iemand waar men nooit
vergeefs cen beroep op kon doen. Door zijn
deskundigheid van alles war mer de jacht van
doen had en zijn praktische wijze van denken
was hij een onmisbaar lid van ons besmur.

Twee jaar geleden (Ocn hij reeds ernstig ziek
was, maar korre tijd enigszins opknapte, was
hij nog actief bij de oflanisatie van de ten-

roonsrellin! over reewi cl welke wij op Kasteel
Groenenve cl in Baarn georganiseerd hadden

en gaf hij nog voorlichting over het reewild
aan de bezoekers. Ondanks zijn tOen reeds
zwakke gezondheid wilde hij (och van de partij zijn en mee helpen de tentoonstelling ror
een succes te maken. Door acht collega jachtopzichters en onder belangstelling van honderden vrienden en kennissen werd Kees maandag 12 mei j1 naar lijn laatste rustplaats
gedragen. De indrukwekkende begrafenis
welke geheel in het teken van de jacht stond
hebben wij ervaren als een hommage aan hem.
Wij wensen Riet en de kinderen alle sterkte
toe om het verdriet over het verlies van Kees te
verwerken. Wij zullen hem ook missen.

Nal1lmI het besluur valt dt Regio Utrecht,
Noord-Holkmd en Zuid-liolland.

Fotojacht Op Reewild
-Rob van DijkDee/2
In hrt vorig! TJllmmtr van
Ca"rolUJ (llr. 13) werd het It
du! van hrt aniktl van de
WiJd- en NOllwrfotograaf Rob
van Dijk geplaatst. Bij' bet Illrsrhijnm blak dat de kwaliteit
van de daarbij geleverdt foto's
nier optimaal te zijn wurgegeven. Dit werd ondmmdtre veroorzaakt door het gebmik van
de 'contacropnamem' in plaats
van de originele dia's. Graag
sulltn we Rob in de gelege7/kid zijn 2e deti vnn 'Fotojacht
op Rttwild' zo goed mogelijk

,

FOID: Jokt Hmdrih

wm f( geven. De 2 werktekeningen op A-2 formaat kunt u
schriftelijk aanvrngm bij' onu
mloetie tegen betaling van de

kostprijs ad. f J5.- (incl vaulldkosttn) Voor lie{hebbm
van wiJdfotografie 6eve!en wij
dat harre tUIlI. (Redacrie)

De tersle slappen mei de
13; rum - 210 mmo

Zoals ik U eerder heb aangeraden begin bij hel 'begin'.
Vooral voor degene die geen
ervaring hebben mei brandpUniafstanden langer dan 50
rol 80 mm raad ik aan om tc
beginnen mcr zo'n 150 - 200
mmo Wie een zoomobjcclief
bezit kan beginnen mer het
objectief in te stellen op
135 mmo
Bedenk wel dat bij een
50 mm lens op een afstand
van 25 m het beeldveld ca.

21 m heeli, ten,ijl bij 135
mm en 210 mm de beeldvelden respectievelijk ca. 8 m en
5IJl beflragen. Plaats de
camera op de kolf en her
forogeweer is gereed voor
gebruik. Een belangrijk pUllI
IS dat u het fotogeweer leen
kennen. Hiermee bedoel ik
nier alleen het soepel kunnen
schouderen van hCI fowgcweer maar evenween snelle
bediening van de camera.
Immers, er zijn omstandigheden die geen aurofocusering
toelaten of dat er snel een
belichtingscotrectie moet
~ordcn toeg~past. Het beste
IS om te be1iinncn met wat
statische 'schietoefeningen'.
Voor deze oefeningen raad ik
u het gebruik van een schielschiV aan. Maak een aantal
foros in Slaande, knielende,
zillende en liggende positie.

(Voor dt nitt-jagerr heb ik
rxrm schitliliformatie bijgevoegd)

Schiethoudingen,
St"",d
Bij het staand schieten moct
u er voor wrgen dat hel
gewicht op het linker been
ruSt dat iers voor het rechter
been wordt oepJaarst. De
benen sraan hierbij iets verder
uit elkaar dan schouderbreedte en een voetlengte achter
elkaar.
U staat als het ware tegen het
schOl in. De mre5t stabiele
positie wordt bereikt door de
linkerhand de voorgrcep iets
naar achleren te ondersteunen, zodal dat de elleboog
door her linker borsrdeel kan
worden ondersteund. De linker onderarm moet hiervoor
wel iets naar binnen worden
gedraaid.
Knielend
De knielzil wordt toegepast
bij minder gunstige belichtingstijden of voor een gunstige opnameposirie. Deze
houding is dan ook een van
de mwt slabiele houdin~en.
De linker elleboog rust hIerbij op Je linker knie terwijl u
op de hak van uw rechter
laars daadwerkelijk zit en de
rechter knie hierbij op de
grond sleunt.
Het nadeel van deze houding
is dar je bij langdurig zitten
kramp kunt krijgen. Oe
knielzit kan woroen toegepast
,als de mogelijkheid zich
voordoet, bij korlStondige
observaries or in combinatie
met aanbersen.

Ziuend
'Fotoschieren' vanuit de zir
wordt toegepast bij het aanziuen zonoer hef gebruik van
een jachLl{rukje of lÎrsrok.
Hiermee bedoel ik, dat u mer
opgetrokken knieën plat op
de grond zit (In de praktijk
meestal tegen de dekking
aan) . Met de linker hak lil de
grond en mCl de rechter zool
tegen de linker hak, komt de
rechter knie iers naar U toe
wdat we steunend met beide
ellebogen op de knieën kan
hel fotogeweer rorsvast kunnen fixeren. Het voordeel is
dat er langdurig kan worden
aangczcten en een goede
waarnemingspositie kan wor~
den bereikr, wnder dat het
wild u snel zal opmerken.
Een ideale methode voor
slechte lichtomstandigheden
en waarbij een goede dekking
van de fotojager wordt ver~
eis!. Voer deze oefeningen
stuk voor stuk uit en ga daarna stap voor stap over op kritische belichtingstijden die u
zelf kum bepalen met behulp
van de automatische belichtigsregeling met diafragma
voorkeu7.C. Stel de diafragma
voorkeuze in op kleinere
waarden - getal neemt toe zodat de belichtingstijd langer
wordt. Vooral bij 200 mm IS
het al oppassen met belichtin~tijden langer dan een
1/,0 seconde! Voer de oefeningen uit met zowel autofocus als handmatige scherpstelling. Probeer bij het handmatig scherpSlellen de focuseerring van het objectief met uw
5
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linker duim te bedienen
(Reageer op de .visuele

scherpte indicatie). De rest
van de hand kan dan gemakkelijk de voorgreep omvanen.
Tip
Het gebntik van dl' grwmrirm
Door gebruik te mnkm van dt
grwemirm kunnm UI( lIog
",jUkmin fotOf,"f"",.
Bcrsstokken

Ook de bersswk kan voor
ons doel worden ingezet. Hel

voordeel van een bcrsstok is
dat u zelf altijd steun beeft,
vooral in heuvel- of moeras-

achtig gebied. Bij het zien
van wifd wordt het fow$cweer van de schouder atgenomen cn aan de voorzijde met
de duim legen de stok aange-

tevens op iedere gewenste
hoogte worden ingesteld.
OOK de bekende herdersstaf
kan als berssrok uitstekend
dienst doen. De keuze van de
bersstok acht ik zeer persoon-

I;jk.

Opnametechnieken
in het veld
Het fOtograferen van wild
met een tde-objectief
geschiedt op grotere afSlanden dan opnamen met een
standaard 50 mm objectief.
Ondanks onze verfijnde fotoapparatuur moeten we voortdurend rekening houden met
de belichting op plaatsen
waar wij niet kunnen gaan
meten. Vooral kleurenfilms
moeten 1.0 correct mogelijk

sitie in verband meT het
opvallende licht, ofbij een
plotselin~e confrontatie
gereed zijn voor een wel
gericht SChOL
Vddomstandigheden vrngen
a'? speci~eke technieken die
WIJ ons eIgen moeten gaan
maken.
Belichtingstechniek
Naast de zwart/wit liefhebbers zullen de meeste onder u
ook de kleuren willen betrekken. \Y/e gaan er van uit dat u
klcurnegacicf of diafilm
gebruikt. Zoals U weet is de
belichtingstijd bij kleurenfotografie in verband met
klcurvcnadiging een kritische
zaak. Bij gebruik van teleobjectieven wordt er op grotere afstanden gefotografeerd

klemd, zodat de bersswk als
exrra Steun fungeert. Door
met de linkerarm druk tC ze[ten op het voorhout kan het

fowgeweer tijdens het overpakken niet van de schouder

glijden! Op deze wijze kunnen we dus direct een rorsvasr
staand schot realiseren met

relacief lange belichtingstijden
(of kiel.en

VQOf

kleinere dia-

fiagma's).

FoIOf!U"" uirgmjjl1ll(r 7à11JTl!/J 100400 mm wom objtrtitj

Er bestaan ook dubbele stokken die met een drnaipunt
aan elkaar zijn bevestigd en
als twee benen uit elkaar worden gCZCt, zodat cr bovenaan
een V-vormig steuntje ontstaat Een zeer stabiele stok
waarbij het fOlOgeweer in het
V vormig steuntje kan worden geplaatst. Deze stok kan

worden belicht. Eveneens zuIlen we in staat mocten zijn
om bliksemsnel te kunnen
focusseren, jawel, soms zó
snel dat ook het aUlOfoclissysteem nier snel genoeg is, of
bij onvoldoende contrast niet
kan funaioneren. Ook moeten WIJ zorgen voor een w
gunstig mogelijke opnamepo-

6
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zodat u er dus rekening mee
dienr te houden dat op
afstand vaak andere lichtwaarden gelden en die U niet
ter plekke kunt gaan meten.
Iedere situatie moet worden
ingesch.u! Ondanks het feit
dat de meeste camera's zijn
uitgevoerd met een integrale
lichtmeting met nadruk op

het centrum, wordt een

belichrÎngscorrenie tijdens

een forojachr [och veelvuldig
toegepast. Ook het karak.rer
van de gebruikte kleurenfilm
en uw persoonlijke voorkeur
bepaalt mede de marc van de

corroctie. Bijvoorbeeld: We
jagen op waler.vild en willen
graag vluchtfoto's maken. We
staan bij voorkeur met de wn

in de rug of van opzij. De
eend of ~ns wordt dan vanuit uw

flchtin~ belicht,

maar

de camera is met in S[aal het
opvallende licht op de vogel
te mmn. Vooral wanneer U
van contrastrijke fo(O's houdt
is soms het raadzaam een
halve lOt een stop onder te

belichten.
Bi!' sommige camera's -afhankc ijk van het rypc film en
het merk - is het contrast vrij
redelijk indien er gebruik
wordt gemaakt van een automatisch releprogramma.

Evenzo bij het fotograferen
vanuit een observauehur zal
de camera doorgaans een
lagere lichrwaarde meren behalve bij regenlichr- dan
het opvallende licht op het
dier. Ook in een dergelijk
geval za] een belichtingscorrCÇrie of spormeting noodzakelijk zijn. Afhankelijk van
bet type camera, waaronder
de Minolra Dynax 600 si en
de Nikon F 70, kUn( Uook
kiezen voor een 1.Ogenaamde
matrix of honingraat meting.
De meting wordt hierbij
bepaald door een aantal
meerscgmemen variërend van

8 {Ol en met 14. Bij deze
meting wordt er een belich·

tinFlcuJatie gemaah op

baSIS van de aFScand [ot het
onderwerp en de achtergrond. Experimcrucren dus!
Hiermee wordt cr automatisch een zo'n optimaal moge-

lijke: belichting bepaald. Dit
kan van pas komen bij wis.stlende Iicheoffisrandigheden en
bewegende onderwerpen.
Opmrrking:
Indien de camera is voonien
van een spot-belichringsmering deze allijd gebruiken
wanneer het dier een klein

deel van hel kader beslaat of
bij tegenlicht situaties. Let
wel, dat bij composities hel
onderwerp meestal het spotmeetgebied verlaat en de
spOi-belichtingsmeting zich
dan op de omgeving gaal
instellen. Hierbij aki/"a de
bcljchtin~ergrende ing
(AE-L) gebruiken, mi. de
belichting niet auwmatisch
door de camera wordt
vergrendeld.
ûmdusic Ervaring opbouwen voor wal betreft hel
lichlmtttS)'Sleem in combinatie met de gebruikie film en
bovendien snel handelen,
wam hel wild zil niet stil!
Om de bewegingsonscherpre
7.0 veel mogelijk Ie vermijden
werken we meestal met een
7.0' n groot mogelijke diafragma. Vooral bij opnamen van
grofwild werken we vaak
onder slechte lichtomslandigheden en is hel noodzakelijk
de belichtingstijd zo kort
mogelijk IC houden.

r
f(Jf'f)jACJ(f Cl rmnlJJ

Scherp'lellen
Automatisch scherpsrellen
(autofocus).
Voor het bedieningscomfort
en snelheid wordt er w vee!

mogelijk mei autofocus
gewerkt. Daar herhaaldelijk
auromarisch scherxsrdlcn
extra energie van e bancrijen

vraagt is hel vall belang altijd
reserve batterijen mee Ie
nemen en die dan ook daadwerkelijk bij u Ie dragen!
Vervang bijna ui~epuue bat~
terijen tijdig om at het auro~
focus systeem ro snel mogelijk moet kunnen funcrioneren. Comroleer dit altijd vóór
aanvang van de forojacht. De
batterijconditie wordl bij vele
camera's op het LCD weerge~evcn. De meeste camera's
ebben een amofocus systeem op basis van een zoge~
naamd focus ptiotity mogelijkheid. Dal wil7.eggen, oal
het objecrief auromatisch
focusseer! ongeacht de
afstand ondelwerp-tot-camera, ongeacht de beweging van
het onderwer en ongeacht
de forograusc e omstandigheden. Indien het onderwerp
niet scherp is wordt de sluiter
automatisch geblokkeerd. Het
voordeel hiervan, is dat er
onmiddellijk een compositie
kan worden gell1aakr van he!
onderwerp ten opzichre van
de ach(er~nd,
Een voor d, U hebt een
mooie reebok in het vizier en
laai hel objectief hierop
instellen door het focussccrkadcrrje -in de zoeker- op de

h

bok te richten. Door de omspan knop half in IC drukken of aan te raken- focusseert het
obrctief onmiddellijk o~ de
bo . De bok bevindt zie nu
in het midden van het kader.
Om een compositie -met de
achtergrond- te kunnen
maken mocl U het focusseer-

kadertje vall de bok afwenden. Door nu de druk op de

~S[e

plek gericht Slaar.
armeer u de onts~anknop

indrukt terwijl het adertje
naast de bok is ~ericht brengt
U automatisch e bok uir

focus met 1)\'olg van veel
tijdverlies. ir geldt ook
vooral bij opnamen van vlie§cnd waterwild!
ij camera's uitgevoerd met
een continue autofocus sys~

D -OntspdnlllOp IJ/lij ingtdrukt

A -RUhml

B -!XMpf/t1kn
(onupnnhwp
jlldnJkkm)
C-SrhnpsltlindiwÎt bmndl

h4

omspan knop aan Ie houden
fixeert U her autofocus
teem op de bok. De bok !;jfi
nu haarscherp, ongeacht
waarop U de roeker met het
focusseerkadenje richt.
Bedenk hierbij wel dar,
indien de bok zich verplaarsr,
U de olltskankora onmiddellijk diem os te aten, mei hel
focu.sseerkadenje de bok volgt
en de onrs~ankn0X opnieuw
halfindru 't waar oor het
autofocus systeem zich 0ft de
nieuwe afstand onmidde lijk
instelt.

sbr

Opmaking: Stel alléén scherp
wanneer het kadertje op de

","""
E -Composjtir II/It!:m
F -Afdrukkm

teem zijn, in combinatie met
een groot scherpstelmccrveld,
deze handelingen echter niet
nodig. Hel autofocus systeem
volgt de beweging en onder~
houdt de scherpte. Maar voor
compositieopnamen is het
meestal veiliger de scherpsTe!vergrendeling te gebruiken,
omdat de kans bestaat dat her
dier buiten hel scherpsteImeetyeld vaIr. U kunt
natuurlijk altijd experill1enteren met diverse scherpste!meervelden en hun mogelijkheden. Ook ziin er camera's,
wals de Mina la Dynax 600
ri en de Nikon F 70, die met
een spotfocus meerveld 7.ijn

,
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uitgerust, Hiermee kan cr
exact op kleine onderwerpen,
of delen daarvan, worden

scherpgesteld wlL1fcloor ande~
re objecten bijna geen kans
hebben de scherpstelling te
verstoren. Dit is goed te
gebruiken bij opnamen van

het matglas is afgebeeld.
MeesraJ moet de ontspanknop hien'oor half worden
ingedrukr. Voor ooga/\vijkingen hoeven wij ons dus geen
zorgen meer te maken. Ook
voor dit onderwerp geldt, de
camera-instructies raadplegen!

grofwild in de dekking en als
het wild zich op grotere
afstanden bevindt .

Nog even ccn belangrijke
opmerking; camerdfdbrikantcn benoemen deze funcries
niet altijd eenduidig zodat U

altijd de bijgeleverde insuucües uitvoerig moet bestuderen.
Handmatig scherpst ellen
Bij omstandigheden wanneer
er bij\'oorbccld rakken voor

het objectief aauwe'ûg zijn
(camera stelT zich hierop in),
een lage lichtinrensiteit of een
minimaal contrast, moet U
overgaan op handmatig
scherpstellen. De meeste
camera's zijn uitgevoerd met
een indicatie LED en/of een
pieptoonrje welke aangeven
dat het onderwerp scherp op
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Films "oor gebruik
in de natuur
Behalve de GImera speelt
vooral ook bij natuuropnamen de film. een belan~riike
rol. Voor belde ca t~oneën kleur en zwart/wit- IS een
filmgevoeligheid van ISO
200124° een praktisch gemiddelde gebleken. Deze mms
hebben tegenwoordig een
respectabele korrelgrootIc en
schc'l'te die het zowel op
negaoef als omkeerfilm (dia's)
uiTstekend doen. Met deze
pcvoelighe.Î.d -filmsnel!lcidkunnen WIJ mcr ervarmo co,
een goed gebouwde kol FlOr
en met een brandpuntafstand
van 400 mmo bij sleçhte
lichwJllstandigheden nog
wiJd fotograferen. Gelukkig is
cr tegenwoordig een ruime

keus in lichtgevoelige kleurnegatief en diafilms, zelfs tot
en met ISO 400127c . Indien
U graag gebruik maakr van
kleurnegatief of diafilm zijn
er een aantal extra punten
waar u rekening mee moet
houden. De bclichtingsspeelruimte is, in verband met de
kleurenweergave, bij kleurenfilms minder dan bij
zwart/wit fi lms. Daarom zijn
wij verplichr met ~lichtings
correcties te experimenteren
alvorens deze later uit te
voeren.
Deze belichtingscorrecties
bepalen de kleurwecrgave in
belangril"ke mate. Ook uw
persoon ijke voorkeur speelt
hierbij een rol. Voor wat
betreft filters ben ik voor
kleur negatief en diafilms snel
klaar. Gebruik in plaats van
een kleurloos UV filter een
sky-light filter of bij hogere
lichLÎntensiteiren een KR 1.5
om cventude lichte blauwzweem te voorkomen. De
bdidningstijd word! hierdoor
niet gewijzigd.

Indien u zelf afdrukl, maak
dan niet de fout het sruk tot
een ffivamum UIt te vergroten. Ten eerste, de korrelgrootte reduceen de kwaliteit
van uw opname in belangrijke mate. Ten m'etde, beuek
in uw fOlo's vooral de omgeving waarin het wild leen en
1.org voor asymmetrie. Kies
liever een w:u groter fo rmaat.
Voor ecn IJ) optimaal mogelijke presentatie staat bij mij

persoonlijk de dia hoog in
het vaandel. Dia's spreken.
naar mijn idee, meer dan
foto-prints en des~ewenst kan

er van een dia altijd een uitstekende fowprim worden
gemaakt. Niet voor niets is de

dia Voof de professionele
fotograaf al een lange rijd
favoriet. Ook bij dia's is de
keuze van merk en type snikt

persoonlijk. Gelukkig zijn er
al ~eruime tijd diaflims verkriJgbaar met een gevoelig-

heid hoger dan ISO tOD/ lr.
Persoonlijk acht ik ook voor
dia's ISO 200124 0 het mcat
universeel. Her verlies aan
kwaliteit verooïLaakt door de
hogere gevoeligheid (korrelgrootte en scherpte) is bij
projecties op een gemiddeld
formaat scherm zeer acceprabel. Wel is cen vereiste dat de
juiste belichting zo dicht
mogelijk wordt benaderd,
wam een diafilm is kritisch!
Zoals eerder gezegd kan men
spelen met kleurverzadiging
en COntrast door bdichtJngscorreaies tOC te passen. Ook
de keu7.e van merk en type
spelen bij dia's een belangrijke

rol. Wie nog een keuze moet
maken voor aanschaf van een
diaprojeclOr kies er dan een
mer een vermogen van 250
Wan met een traploze lichrintensiteitsregeling.
Nog enkele
slotopmerkingen
Ook bij de fotojachr is het
vallen en opstaan zodat de
resultaten in het begin wat
uir zullen blijven. Ook hangen de resuluren natuurlijk af
van welke privileges u
gebruik kum maken.

Hiermee bedoel ik, dat degenen die bijvoorbeeld beschikken over een eigen jachtTerrein of pacht. in het voordeel
zijn ren opzichte van degenen
die rut van de openbare weg
moeten gaan beoefenen.
Probeer altijd de opnamen
vanuit een 1.0 laag mogelijke
positie te nemen en combineer zo veel mogelijk met de
leefomgeving van hel wild. U
zult stellig bemerken dar hel
niet altijd nodig is het wild
van zeer nabij te fotograferen.
Srrcefbij de opnamen zo veel
mogelijk naar asymmetrie en

probeer 1.0 mogelijk wat mei
de bdichtingsujden te spelen.
Verder heen ook de fotojager
zijn 'weidmans ethiek'. Een
wildopname mag niet ten
kosre gaan van een onnodige
verstOring. lk zal nooit vergeten dat ik met 'blanen' een
rekke zo dicht bij mij kreeg
dat ik zelfs haar ademhaling
kon horen . Als bevroren en
met kloppend han nam ik
haar waar en genoot van iedere seconde.
Naar mijn mening is nog
altijd de grootste voldoening,
wild te bespieden of te fotOgraferen wnder dat het zich
hiervan bcwus! is en ....-anneer
het zich toch voordoel dar
men wordt opgemerkt, dal
het zich behoedzaam in de
dekking terug trekr, nadat het
[och de kans heen geboden
een paar plaa.tjes te mogen
schieten.
~el succes!
Mocht u informatie over dit
onderwerp. kunt u comac(
opnemen meI de heer Rob
van Dijk. Hij is telefonisch tc
bereiken onder nummer

072-5623343.

De ledenwerfactie is wegens succes
en op velet verzoek verlengd tot
1 november 1997.
Voor het aanbrengen van 5 nieuwe leden
ontvangt u - na betaling van de contributie nu het jachtmes GRATIS
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Reewild in de Boswachterij Austerlitz
-Drs R.H.M. Pelrzer-H.w'P.G. BergerInleiding
In 1978 is door beide auteurs
ccn ondmock aan reewild
gestart in de Boswachterij
AusTcriin van her
Sraacsoosbeheer in de provincie Utrecht. Het ging daarbij
om inzicht tC krijgen in de
invloed die recreatie beeft op
de leefWijze en het gedrag van
het reewild . Vragen die daar-

bij werden gesteld waren
onder andere: In hoeverre
beïnvloedt recrcmie het terri·

toriumgedrag, de spreiding
over het terrein, de sociale

strucruur van de reewildpopulatic, het sociale gedrag,
het leer- en dagpanoon, de
aanwas en de morralircir van

het reewild?
De eerste resultaten van dat

onderzoek ujn $.epubliceerd
in het rapport Reewild en
Recreatie In de Boswach ter~

Ausrerlin: Rapport recwild
(Pelrlcr en Berger,
Sraatçbosbeheer, 1985). Dit
rapport ging sle<:hlS summier
in op de invloed van recreatie, omdat een lopend recreariconderzoek nog nier was
a~crond en voor een dosisettect-onderzoek een tweede
rocreariemeting noodzakelijk
zou zijn. Duidelijk werd dat
hel waarnemen van reewild
een arbeidsintensief gebeuren
is, wat te zien was aan de

waarneem&equemie, d.w.z
het aantal waarnemingen
gedeeld door het aantal waarneem-uren. Deze bleek over
een vijftal jaren vrij konstant
te liggen tussen de waarden
0.6 en 0.9, ofwel nog gecn
ree per uur!
Omdat hel onderzoek geen
prioriteit had bij het
Staatsbosbeheer heeft het
recreatieve aspect, zowel door
tijdgebrek als door het achterwege blijven van de tweede
recre:niemeting, veel minder
aandacht gekregen dan was
bedoeld. De observaties aan
reewild zijn echter, in de vrije
tijd en daardoor wat minder
intensief, tot in de jaren
negentig doorgegaan. De verzamelde gege\'ens zijn nu
deels uitgewerkt en een aantal
voor het reewildbeheer relevanre resultaten wordt in dit
artikel gepresemeerd.
Aantallen en waarnemingen
Uitgaande van de waarne-

mingen, die hel bele jaar
rond zijn gedaan, is het werkelijk aamal aanwezige dieren
in de boswachterij bepaald.
Omdat van alle waargenomen
dieren bijwnderheden wals
geslachr, lecfrijd, lichamelijke
kenmerken en/of afwijkingen,
geweivorm en grootre werden
genoteerd was het mogelijk
om te corrigeren op dubbellellingen. De resultaten geven
a:1Il dat er een samenhang is
lussen het aantal waarnemingen en her aantal aanwezige
dieren. In Austerlin werd uitgaande van 229 waarnemingen een aantal van 88 dieren
bepaald. Bij 67 waarnemingen werd het aantal op slechts
36 dieren bepaald. Her aantal
waarnemingen was dus in het
laatste geval veel te laag om
een goed beeld van het
bestandsaanral te verkrijgen.
Om een nauwkeurige schatting te kunnen maken van
het ~wcrkdijk~ aantal reeën,
d.w.z. de 100% benaderend,
7.a1 derhalve van een groot

r
aamal waarnemingen moelen

worden u.itgcgaan. 1-l oe\'e~1
waarnemmgen er nu prwcs
nodig zijn om een nauwkeurige schattjn~ te verkrijgen is
echter moeihjk aan tc geven.
In principe zou men net 7i)
lang door kunnen gaan met
inventariseren tOt er géén
nieuwe dieren meer geteld
worden. In Austcrlicz was de
ervaring dat. juist wanneer je
dacht alle dieren nu wel te
hebben waargenomen, er
toch weer opeens één of ['wee
nieuwe dieren werden gezien.

het aanspreken. Verder speelt
de oppervlakte een grote rol.
Voor een groot gebied is nu
eenmaal meer tijd nodig dan
voor ccn klein gebied.
Kortom cr is geen standaard
te geven voor her benodigde
aantal waarnemingen.
Een andere methOde om een
schaning te maken van het
aanwezige bestand is het

Austerlin bij een jaarrondinvenrarisarie. Het toepassen
van de Lincoln-index zal in
de praktijk moeilijk te realiseren zijn, enmijds omdat er
niet veel beheerders zullen
zijn die gemerkte dieren in
hun veld hebben lopen,
anderlijds vanwege het
grot~ aantal benodigde waarnemmgen.

gebruik maken \'3.n de z.g.
Lincoln-index (Kun, 1991).
Hierbij is de verhouding tussen waargenomen gemerkte
en ongemerkte dieren bepalend voor het bestandsaanral.
Voorwaarde daarbij is dus dat
een groot deel (ca. 2/3) van
de aanwezige dieren gemerkt
dient te zijn. En hoe minder
gemerkte dieren, des te groter
het aantal waarnemingen
dient te zijn: bij 30%
gemerkte dieren zouden
ongeveer 900 waarnemingen
nodig zijn (uit Srubbe, 1989)!
Aanmerkelijk meer dus dan
wij nodig achten voor

Reewildtellingcn
Wat is uit bovenstaande te
concluderen ten aanzien van
de gebruikswaarde val1 de reewildtellingen die gehouden
worden volgens de standaardmethode, d.w.z. tellingen op
drie dagen kort na elkaar. De
boswachterij Austerlin kan als
voorbeeld dienen, omdat daar
een aantal malen op deze
wijze is geteld. De boswachterij werd daartoe verdeeld in 4
deelgebieden, waarbij gemiddeld pcr telling 2,5 uur is
geteld. Op één relling is daJl
4 x 2.5= 10 uur geteld, tijdens de gehele [elling is dan 3

Uitgaande van deze ervaring

7.al voor dit gebied van ca.
835 ha het aantal benodigde
waarnemingen liggen op zo'n

300 Stuks. Uitgaande van de
hoogste waarneemfrcqucmie
van 0.9 zou dat betekenen
dat ruim 330 inventarisatie-

uren nodig zijn, ofwel 40
dagen van 8 uur. Hier past
een aantal kanttekeningen.

De boswachterij Austcrlicz
betreft een bosgebied zonder
weiland of akkerland, wat het
!nvenranseren en waarnemen
van reewild extra lastig
maakt. De aard en overLichrelijkheid van het terrein
speelt namelijk een belangrijke rol. In een bosgebied met
ved open plekken, in een
parkachtig landschap of in
een open gebied laar het reewild zich veel beter zien en
zijn in korte tijd veel meer
waarnemingen mogelijk. De
deskundigheid van de waarnemers speelt een &rote rol,
zowel bij het "zien van rccwild als bij het herkennen en

"
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dagen x 10 uur= 30 uur
gereld. Hel geschme aantal
getelde dieren bedroeg tijdens
een van de srandaardtcllingen,
na correctie op dubbdrcllingen, 25 stuks, terwijl hel
geschane aantal op basis van

de jaarrondrelling dat jaar 75
stuks bedroeg. Onl.c conclusie

is dat de srandaardmethode
veel te onnauwkeurip is om
daarop een afschorpJanning te
kunnen baseren. Uitgaande
van 330 benodigde uren voor
het verkrijgen van nauwkeurige telgegevens, schiet de standaardmethode, met 30 uren,

dus hopeloos te kon!
Wil men de sr:andaardmethode handhaven om een relatief
inzicht in de aantallen re hebben, en niet meer dan dar,
dan zal men in ieder geval

moelen weten welk percentage van het ~werkelijk" aantal
wordt peteld. Een jaar intensief tellen kan daar enig
inzicht in geven. Voor
Austerlirz was slecht 1/3 deel
geleld, nL 25 van de 75
sruks. Nadeel is echter dat
met de srandaardmethode elk
jaar weer anders, d.w.z. beteJ
of slechter, kan worden
geteld. Een ander jaar kan
bijv. een beter resultaat geven,
zodat de verhouding 2/3
bedraagt in plaats van 113.
Hanrecrr men echter de facror 1/3 dan koml het geschatte aantal veel te hoog uit.
Hierdoor blijft deze methode
in principe onbetrouwbaar
voor een afschotplanning.
Nadeel is verder dat de
geslachts\'efhouding niet op

een dergelijke manier kan
worden bepaald.
Waarneemafsrand
Binnen een afstand van 20
meter werd ruim 2% van de
waarneming(,11 g('daan, waarvan een groot deel bestond
uit afgelegde kalveren . Tussen
een afstand vall 20 en 40
meter is 16% ('n tussen 40 en
60 meter is 36% \'an alle
waargenomen reeën gezien.
Opvallend is dat tussen 80 en
100 meter slechts 1% is waargenomen, ter.vijl tussen 100
en 150 meter weer 20% van
alle waargenomen dieren is
gezien. Verondersteld kan
worden dal een grotere
afstand steeds moeilijker
wordt om in te schatten,
waardoor al snel 100 meier of
verder wordt ingevuld, ook al
staat het reewild in werkelijkheid dichter Gij. Weliswaar
zijn de afsrandsschattingen
re~elmatig gecheckt met een
afstandsmeter (Ranging 1200
Rangematic-MKS), maar de
resultaten laten zien dat dit
niet afdoende is. De gemiddelde afstand waarop reewild
werd waargenomen bedraagt
64 meter.
Hoewel vaak wordt aangegevtn dat bokken, en dan vooral oudere bokken, heimelijker
zijn en zich daardoor slechter
laten zien dan geiten, werd
getn significant verschil
gevonden tussen bokken en
geiten m.b.t. de waarneemafstand. Ofwel de gevonden
waarneemafstanden waren
\'oor bokken en geiten prak-

lisch gelijk. Hoewel er russen
leeftijdscategorieën wel verschillen zijn gevonden in
\vaarnee:mafstanden, zijn deze
niet si~ificall(. Gevonden
verschillen berusten daarom
meer op toeval dan dat er een
plausibele verklaring voor is
aan te geven.
Bepalen geslachts"crhouding
Van de roraal waargenomen
dieren over alle onderroekjaren bleek 44% ecn bok te
zijn, 48% een geit en van 8%
kon het geslacht niet worden
vastgesteld. Ofwe! een lichte
oververtegenwoordiging van
geiten. Bij ~n uil"":erking van
de waarnemlllgen, Immers er
is sprake van dubbeltellingen,
bleek de geslachtsverhouding
over verschillende jaren te
schommelen russen 1 bok :
0.8 ror 1.7 geilen. Belangrijk
is de constatering dat de
geslachtsverhouding niet
bepaald kan worden aan de
hand van ongecorrigeerde
waarnemingen en dus ook
nier aan de hand van de standaardmethode. Verder bleek
dat vooral in de jaren dat cr
minder intensief werd geïnventariseerd de bokken waren
oververtegenwoordigd, terwijl
in de jaren dat er zeer intensief werd geïnventariseerd,
juist de geiten waren oververtegenwoordigd. Het gevaar zit
er dus in dat bij een onvoldoende aantal waarnemingen
de geslachtsverhouding verkeerd wordt ingeschat en de
afschotplanning op verkeerde
IJ

gegevens wordt bepaald. Met
het grote risico dat juist het
geitcnafschor daardoor te laag
Zal blijven. De intensieve
inventarisaties laten zien dat
het nier de bokken, maar
ulst de geiten zijn die zich
asriger laten tellen en dat
alleen een intensivering van
de inventarisatie een goed
beeld laat zien van de correcte
geslachtsverhouding in het

worden bepaald. Voor een

evenwichtige leeftijdsopbouw
wordt in de literaruur vaak
uitgegaan van een leenijdspi-

zich slechter latcn tien komt
door het feil dat hun aantal
veel lager ligt!

ramide. Echter elke auteur
hanteerr weer een andere leer
tijdspiramide, waarbij de ene
auteur het rccwild maximaal
vijf jaar oud laat worden
(Ueckermann, 1975) en de
andere auteur 8 jaar
(\Vildschm, 1980), met daar
tussenin nog vele variaties.
Globaal genomen zijn de kalveren en jaarlingen daarbij
met 28 tot 50% vertegenwoordigd, besraat 24 tOt 30%
uit de leeftijdsklasse rwee urn
vierjarigen en 8 tor 15% uit
vijfjarige en oudere dieren.
Dit beeld komt dus redelijk
overeen met dat van de waarnemingen in Austerlin. Aan

Leeftijdsopbouw
Van de waargenomen dieren
bleek 38% te bestaan uit kalveren en jaarlingen, 30% uit
(\'1CC tlm vierjarigen, 14% uit
vijfjarigen en oudere dieren en
van 18% kon de leeftijd niet

de hand van een leeftijdspiramide kan men dus ~obaal
nagaan of de leeftijdsopbouw
van het reewild in het veld
evenwichtig is, waarbij uitgegaan moet worden van een
goede geslachtsverhouding

'
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veld. Uit ander onderLOck
bleek dat de leeftijd van het
ree geen rol speelt bij het
waarnemen, zelfs bleek dat

oudere dieren zich heter lieten waarnemen dan jongere
dieren (Srubbe, 1989). Dat
het lijkt alsof oudere dieren
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van I:! tot 1:1.5 en uiteraard
van een jaarrondtelling.
Blijft dat rcewild véél ouder
kan worden dan acht/'aar,
alleen is het in de pra tijk
zeer moeilijk om de leeftijd
van reewild boven de vijf à zes
'aar goed te scharren. Bij de
eeftijdspiramiden ZOl! men
daarom theoretisch van hogere leeftijden uit moeten gaan,
maar in de praktijk is dat veel
moeilijker te realiseren. Bij de
uit\verking van reewildteHingen blijkt steeds weer dat veel
waarnemers moeite hebben
met de leeftijdsbepaling.
Dezelfde sprong reeën door
verschillende waarnemers
genoteerd, blijkt bijvoorbeeld
behoorlijk in leeftijd te kunnen verschillen. Bij de bokken
is van 13% de leeftijd niet
bekend, bij de geiten van
17%. Bij de jonge dieren viel
van de bokken 41 % in de
klasse ~kalveren en jaarlingen~
tegen 32% bij de geiten. In de
leeftijdsklasse drie tot vijf-jarigen werd 17% van de bokken
en 28% van de seitenleteld.
Tot de oudere dIeren .w.z.
zeven jaar en ouder, behoorde
2.4% van de bokken en 0.4%
van de geiten. Over het algemeen is het aanspreken van
geiten veel lastiger dan van
bokken en het lijkt erop dat
dit in de leeftijdsverdelmg
voor Austerlin ook tot uiling
komt. Ondanks de vele jaren
ervaring met recwi!d lijkt het
dat, bij de leeftijdsschatting
van geiten, door de onden.oekers toch vaak voor de veilige
weg, ofWel de leeftijdsklasse

l
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endergcw('j bij 80% van de
waarnemingen. Bij bokken

van 6 jaar en ouder werden
dezelfde verhoudingen gevonden. Bijwndere geweirypen
of afwijkingen werden nauwelijks waargenomen, eenmaal werd een bok mer een
penddsrang ge'licn. Omdat in

de literatuur weinig vergelijkbare gegevens zijn te vinden
over een verdeling van gewei-

typen, zeker bij de verschillende leeftijdscategorieën,
houden wij ons aanbevolen
voor ander cijfermateriaal.

Voedsel
Omdat de waarnemingen

altijd op afstand plaatsvonden
en vaak bij minder goede
lichtomstandighcdcn, was her
niel bij alle waarnemingen
van laveiend reewild mogelijk
om het voedsel re noreren.

Verder was hel niet altijd

mogelijk om aan te geven of
reewild stond te laveien op

gras of op kruidachtige soor[cn die russen het gras groeiden. Al met al bleek het
menu van het recwild zeer
gemieerd te zijn, uiteraard
afhankelijk van het aanwezige
en in het jaargetijde beschikbare voedsel.
Ten tijde van het onderroe:k
zijn door de jachrhouder op
enkele plaarsen kleine voerakkertjes aangelegd. Door hel
geringe aantal, de kleine
oppervlakten en de schrale
grond waardoor ingezaaide
kruiden slecht opkwamen,
hadden dt7.c slechtS een zeer
geringe invloed op hel laveigedrag van het recwild.
Gras (vooral Bochtige smele)
of kruidachtige soorten tussen
gras vormden bij 26% de

voedsclbron, Bosbes was dal
bij 18% het geval. Verder
speelden eikels van Inlandseen Amerikaanse eik een
belangrijke rol als voedselbron. 14% van de reeën laveide op eikels van de
Amerikaanse eik en 8% op
eikels van de Inlandse eik,
veroer werden beukenoorjes
door 6% opgenomen. Blad
en uitlopers van de Inlandse
eik vormden bij 6% de voedsclbron en van de Lijsterbes
bij 5%, Braam was dir bij 3%
en Berk bij 2%. Struikheide
was bij 2% de voedselbron
voor reewild. Varens hadden
met 1% slechtS een gering
aandeel op het rct'Wildmenu.
Een verdere analyse zal nog
worden uitgevoerd om na te
gaan welke verschillen zich
voordoen bij de voedselopname russen de jaargetijden. Uit

Geraadplaagdc literatuur
-Kuiters, AT, G.W.T.A. Grom Bruinderink,
eB. de Jong, 1996. De diectkcus van
damhen, ree en enkele herbivoren in de
duinen van Zuid-Kennemerland, IBNmppon 226, Arnhem/Wageningen.
-Kun, Fred., 1974, Rehwild,
BLV Verlagsgesellschaft, München.
-Kun, Fred., 1991, Das Reh in der
Kulmrlandschaft, Sozialverhalren und
Okologie eines Anpassers, Verlag Paul
jlarey, Hamburg/Berlijn.
-PeI,zer, R.H.M. en H.w.rG. Berger, 1985,
Rcewild en Recreatie in de Boswachterij
Ausrerlirz, Rapport: reewild, Mededeling
nr. 16, Rappon 85/4, Staatsbosbeheer,
UuechLi Ausrerlirz.
-Reasfeld, Feroinand van., A.H. Neuhaus,
tB

K. Schaich, 1978, Das Rehwild, 8. Auflage,
Parey, Hamburg/Berlijn.
-Schäfer, Erns!., 1979, Hegen und Ansprechen
von Rehwild, Drirre neuarbeitete Auflage,
BLV Verlagsgesellschafr,
München/Bern/Wenen.
-Stubbe, P,of Dr. c., 1989, Rehwild,
Deurscher Landwirrschaftsverlag, Berlijn.
-Ueci:ermann, Erhard., 1975.
Der Rehwildabschuss, Pare}',
Hamburg/Berlijn.
-Wagenknechl, Egon., 1983. Rehwildhege mit
der Büchse, VeriagJ. Neumann-Neudamm,
Mdsungen/BeriijniBasell\Venen.
-\'(ljldschUl, Daan., 1980, Reeën de ruimte
geven, Vereniging ~ Her RecwiW, Bunde op
den Heiligenlicrg.

onderzoek in de duinen bleek
dat grassen slechts voor 8%
deel uitmaakten van het

Tenslotte
Resultaten van onderzoek in

vocdselmcnu van rcewild

moeilijk te vertalen naar
andere gebieden. Daarvoor
kunnen gebieden te veel van
elkaar verschillen qua voedselaanbod, dekking, rust etc.
Het verschil tllssen het aandeel grassen in het voedselmenu in de duinen of in de
Boswachteri/' Ausrerlin is daar
een voorbee d van. AI vele
malen hebben wij, en ook
anderen, geschreven dat
inûcht in het aantal reeën dat
in een beheergebied leeft van
groot belang is voor een goed
beheer. Maar naast aantallen
moet ook inzicht bestaan in
de geslachtsverhouding, de
aanwas, de leeftijdsopbouw,
conditie e.d.. Uit het onderzoek blijkt dat de welbekende
en veel gehanteerde standaardtelling absoluut OIlYO!doende is om dat inzicht te

(Kuiters c.a., 1996). Ook de

onder7.0ekers waren daardoor
verrast, maar hielden nog een
sla& om de arm gezien het
germge aanlal momenten van
bemonstering. De 26%
gevonden in Aus[cr!in is dan
bijwndcr hoog, maar niet
vergeten mag worden dat het

voedselaanbod in beide gebieden geheel verschillend kan
zijn, waardoor de verhoudingen binnen het voedsel menu

van her ree ook zullen ver·
schillen. Het aandeel loofhout
in AusterJitz is gering en daarnaast vormen grassen en bosbes het grootste deel van de
kruidlaag in Austcrlin. Verder
zijn in Ausrerurl gegevens via
observaties verzameld, terwijl
bij het duinonderroek van
maaganalyscs is uitgegaan.

een bepaald gebied zijn altijd

geven, zelfs indien het alleen
om aantallen gaat. Ondanks
anderen die beweren dat met
deze tellingen een nauwkeurige schatting te maken valt
van het aantal reeën in een
bepaald gebied. Ondanks
allerlei rekenkundige trucs
waarmee men ver/.ekcrr dat
over een reeks van jaren de
resultaten van dC'LC standaardtelling op 100% uitkomen.
Van onnauwkeurige cijfers is
ondanks rekenkundige trucs
nooit een betrouwbare uitkomst te maken!! De enige
betrouwbare methode is

nauwgezet alle waarnemingen
gedurende een geheel jaar systemarisch rc noteren en mer
elkaar te vergelijken. Welk
rype terrein her ook betreft,
dit is de enige methode om
een goed inzicht te krijgen in
het aantal aanwez.ige reeën.
NIOi bij dil dr/iM joh Hmdrih

Nieuws van onze ledenservice
-J.E. van Herp-8ruyniusLedenwerfaktie
In her vorige nummer van
Caprrolus heeft u op bladzijde
18 kennis kunnen nemen meI
onze ledenwerfaktie en de
fraaie cadeaus die hierbij konden worden verdiend. Diverse
leden hebben deze kans niet
laten lopen; de ledenscrvice
heeft inmiddels meer dan 40
nieuwe leden kunnen inschrijven. Helaas waren de jacht-

messen niet oprijd bij ons binnen en werden wat later dan
gepland aan de beTrokkenen
toege7.0nden. Het Bestuur van
de Vereniging dankt diegene
die aan deze aktie zo sponraan
hebben meegewerkt
Nieuw redactielid
Enige rijd geleden kreeg de
redactie contact met de heer
R. van Dijk. Hij is onder

anderen ook de aUTeur van
'Fotojacht op Reewild' waarvan het Ie deel in Capreolus
nr. 13 werd geplaatst; het 2e
deel treft u in dir nummer
aan. Rob van Dijk gaat de
acquisitie voor Capreolus
verwrgen. De redactie is heel
blij dat hij dC'/.e raak wil gaan
vervullen en wensen hem
uiteraard hiermee heel veel
succes.
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Voor u gelezen
·H. Meyeringh.
Oe top 10 van ......
In he! Nieuwsblad van het Noorden heeft men
een rubriek nde rop JO van ...... ". Aan het
woord Thiemo Meerteos, leraar aan de A.L.O.
te Groningen, voetbaltrainer en jager (in wille-

keurige volgorde). Hoewel ....... gevraagd naar
zijn rop 10, noemt hij in één adem 10 \'Crschil-

Iende jachrvcldcn op waaraan hij bijzondere
herinneringen heeft. Enkele uitspraken willen
we u niet onthouden .....
Het jagen op reeën is een fascinerend vakman-

schap .....
de hond van Libbc die alleen de lokkers ophaalde alsof hij een actief lid van Kritisch
Faunabeheer was .....
Over drijven op de Vosseberg .....

Uitgerekend in ons 'nationale vakblad' De
Nederlandse Jager van 25 februari 1997 (nr. 4)
vinden we op blz. 21 onder de kop
"Snoperswerk' een foto met als tekst: 'Koppen,
huiden en pcweicn van t\vet reegeiten en een
varken .....
Hoewel sommige reegeiten rudimcnraire knobbeltjes bezitten menen wij roch te moeten constateren dat hier minimaal sprake is van jagerslatijn .....
En hoewel wij ons zeker niet deskundig achten
als het over zwarrwild gaat, hebben we op z'n
minst ook onze rwijfels als men een varken van
een gewei wi! voorzien .....
Ook de leden van de Vereniging Het Reewild
in de Gelderse Achterhoek kunnen er wat van
als zij in hun uitnodiging voor de 30e Reewild
Trofeeënshow stellen aat .....
de volledige serie geweien van reebokken uit de
Gelderse AchrerhO<'k bemachtigd in het afgelopen seiwen getoond zal worden .....
Men zou bij de organisatie nog raar opkijken
als dat inderdaad het geval zou zijn .....

WBE's opgelet!
Uit: De 'Nieuwt Oostsfellillgerwerva'
15 jan. 1997 til uit: 'ft Frijt Fjiur
/J/lmmer 1 - 1997
Redacteuren: AI/llt de VritS en Wiebe Srhu1IJtrll.
Oude kerels krom van het leven, felle ogen,
\'crwccrde koppen, niets omgaat ze .... .
Over het leven aan de poolcirkel .... .
Niets schieten is niets eten .....
Om zijn eigen Drentse Jachrveld .....
Wie beweerr dar jagen om hel schieten gaat
begrijpt er niets van .....
en als klein kereltje liep ik hier al met pijl en
boog, in dit oer-Drentse veld met zijn vele
komjnen. Dit is het leven waarvan ik hou.
WeidmansheiL

In 'De Nieuwe Ooststellingerwerver' en '{[ Frije
Fjild' schrijven de respectievelijke redacteuren
Anne de Vries en Wiebe Scheensua, beiden uit
Oosterwolde ttn uitstekend arrikel over her
sreeds groter wordende aama! verkeersslachtoffers onder het reewild op de
OOSlStellingwerfse wegen. Omdat heel veel
WBE'sJ mede met bet oog op de nieuwe F en
F·wet bezig zijn hun Reewildbeheerp!annen Ie
herschrijven en cr naar streven lO volledig
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mogelijk tC zijn voor war betreft de situatie in
hUil WBE, laten we -uiteraard mer toestemming van beide bovengenoemde redacteurshieronder het anikcl in zijn geheel volgen. Wij
zijn namelijk van mening dar de wijze waarop
men hier in Friesland dit probleem invemariseen en analyseert als voorbeeld kan dienen
voor Recwildbeheercommissies die in hun
\'(fBE met dC7.Clfdc problemen womden en niet
goed weten hoe men dit moet aanpakken en
verwerken in het al of niet bijgestelde
Reewildbeheerplan op grond waarvan straks het
afschot zal moeren worocn aangevraagd.
Toenemend aantal dode reeën op
Ooststellingwerfse wegen

Verreweg meeste slnchtoffers in westelijke deel
van gemeente

OOJtenvolJe. Op de wegm in Oortsrrllingwerf
zijn /lorigjaar 71 ruën dnodgmd(IJ. Dal i!
althol/J hrt 110mal dork/ijkr aanr,dillgm Ifltf rrtwild waarvan bij" dl politit nnngiftt ij gdol/n.
Volgens politielllan Hmk Stuka, dit rk regiuratie
dbd, ligt Im nI/mal rttwildslaehlOffm i1/ /Utrktlijkbtid nog wtl hogtr. Hij Vmnotdl uifi dal htt
aaett al/mal /Utl ((/1 km w hoog ligt als IJlt
aomal dm 1/11 in gmgistmrd, al bliJft dal tm
ruwt' uhl/uing.
In lang niet alle gevallen wordt namelijk aangifte gedaan als een ree is omgekomen in het verkeer. Als er sprake is van slechts lichte materiële
schade gebeun het heel vaak dat het dode rcc
wordt meegenomen, 7.Onder dat de politie daar
verder iets van hoon. Hoeveel verkeersslacbtoffers er in 1995 onder het reewild vielen, is
niet precies bekend, omdat die niet het hele jaar
worden geregiStreerd. Zeker is wel dat in 1996
meer reewild werd doodgereden dan het jaar
daarvoor.
Vooral de wegen in de westelijke helft van
Ooststellingwerf, met name in de omgeving van
Makkinga, Nijerberkoop, Oldeberkoop en
Elsloo, en de wegen door het bosgebied bil"
Appelscha vormen voor het reewild gevaar ijke
12
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hindernissen. Volgens naruurman Wiebe
Scheensrra uit Oosterwolde zou dat verband
kunnen houden met het feit dat in die omgeving de laatste (ijd nogal wat veranderingen
hebben plaatsgevonden, waardoor het reewild
min of meer gedwongen wordt naar andere
voedselplaarscn te trekken.
De rapporrage door de politie van verongelukt
reewild is voor wildbehcer eenheden onontbeerlijk, vindt Scheensua, die zelf lid is van de
\'VJ3E Kuinder en Tjonger. Hij zegt het jammer
te vinden dat de WBE's (nog) niet over dergelijke informatie van Provincialê Watemaar en
Rijks\vaterstaat beschikken. Onder de vorig jaar
geregistreerde reewildsIachlOffers in het verkeer
waren 23 bokken en 26 geiten. Geregeld komt
het voor dat een aangereden ree, waar van aangifte is gedaan, al is verdwenen als de politie
arriveert. Hel argelopen jaar kwam dat 28 keer
voor. Het gebeut{ niet zelden dat een dode ree
in de kofferbak wordt geslOpt door degene die
het dier heeft aangereden. Of men laat het liggen, waarna het door een ander wordt meegenomen. Het komt ook nogal eens voor dat een
ree wordt aangereden, maar niet op slag wordt
gedood. De gewonde dieren vluchten en Stcrven een eenzame dood als ze niet direkt worden
gevonden. De kadavers worden later door
WBE-Ieden of anderen tcruggevonden en geregistreerd. Een keer is hct voorgekomen dat een
aangereden ree met het poliriC\vapen uit het lijden werd verlost.
Verder zijn er verdrinkingsgevallen in vaamn

met beschoeide wallen bekend. Ook zijn er
reeën gcstroopt. Scheenma schat dat het aantal

sruks valwild bij reeën 30 tot 50 procent hoger
ligt. Alleen al langs de KJooslcrweg tussen
Elsloo en Appelscha is van tien doodijke aanrijdingen met een ree slechts in [Wee gevallen aan-

gifte gedaan bij de politie.
Voedselaanbod kleiner
Hoewel daarover geen honderd procent zekerheid beSlaat, zijn cr volgens Wiche Scheensrra
diwse mogelijke oorzaken aan te wijzen voor
hel toenemende aamal verkeersslachwfTers
onder het reewild. Vast Staat wel, dat in een
aamalleefgebieden de reestand re hoog is en het
voedselaanbod STeeds kleiner wordt. Daardoor
trekken de dieren naar \'oedselp[aarscn elders.
Bij die ([ek moeten vaak wegen worden overgestoken. Vooral in het westelijke deel van
Oosmcllingwerf vormen die een gevaarlijke

barrière.
Door het verouderen van bossen, bosjes en
houtsingels neemt ook het gebied af waar hel
reewild een dichte en veilige dekking kan vinden. In enkele leefgebieden is veel bos geveld,
zoals in de omgeving van de Kale Duinen, terwijl in naruurgebieden bosschor (vliegden en
berk) werd geveld en heide afgeplagd.

steeds verder af. Reewild kan nier zonde.r een
grote diversiteit aan vegetatie. Her zijn kieskeurige dieren. Bovendien zijn 9rote gra7.ers voedsekoncurremen van reewild . In dat verband
noemt Scheenstra de Schotse Hooglanders en
de Galloways die naruunerreinen in de omgeving van Olde- en Nijerberkoop begrazen. Hij
wijst in dat verband op een terrein aan de
AJbcrdalaan in Nijerberkoop. 'Dal was altijd
een gewild gebied voor reeën, maar daar is nu
geen reewild meer te zien'. Een probleem zijn
volgens Schcensrra ook de rasters, die een barrière vormen in de oorspronkelijke (rekwegen
van hel reewild.
Een probleem voor het reewild is volgens
Scheensua ook, dat de oppervlakte aan 'rustige
gebieden' afneemt. Zo'n 95 procent van de tetreinen van Staatsbosbeheer is zowel overdag als
'5 nachts voor het publiek geopend. Recreanten
begeven zich in een aanralleelgebieden huiten
de paden, terwij'l er ook veel \'erswring is door
mensen met los opende honden, ruiters, mountainbikers, trimmers en (nachtelijke) acriviteiten
als droppings, speurtochten, nachtwandelaars
en dergelijke. De plannen om langs de Tjonger
een fietspad aan te leggen, worden door
Schcensrra dan ook beSlist niet toegejuicht,
omdat daardoor nog meer verswring omStaat.

Voedsel concurrenten

Onrust
'AJ die factoren veroorzaken onrust onder de
reeën . Een deel van het reewild verlaat mogelijk
daardoor haar leefgebied. Vaak komt her op
plaarsen terecht die al door ander reewild zijn
beul. De dieren worden verdreven en zwerven
van hOI naar her. Tijdens zwerftochten en het
trekken naar en van de voedselrerreinen moeten
vaak wegen worden overgestOken, met alle
gevolpen van dien. Bovendien neemt de verkeersl!ltensiteit steeds tOC', aldus Wiebe
Scheensua.

Scheenstra: 'Hel voedselaanbod voor reewild
neemt a( In oudere en oude bossen is nauwelijks of geen onderbegroeiing. Op akker- en
weidegronden neemt de variatie in de flora

Reewildspiegcls
Volgens Henk Beuker is op bepaalde plaatsen
aangetoond, dat reewildspiegels effectief zijn bij
2J

het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Dat is onder meer gebleken nabij het

gels verkeerd staan.
Opvallend is, dat in buurgemeente

Fochrerloërveen. In de bocht van de weg die
langs dat natuurgebied loopt, werd eerder nogal
wat reewild doodgereden. Sinds daar spiegels
zijn geplaatst, zijn daar geen slachtOffers meer
gevallen.
Ook Wiche Veensua is ervan overtuigd, dat recwildspiegels daar in belangrijke mate aan kunncn bijdragen. Ecn vereiste is dan wel, dat ze
goed worden geplaatst en daar mankeert het
\':lak aan. In dar verband wijst Scheenstra op
een advies dat door Fauna Techniek Oord in
Wateren is uitgebracht aan de WBE Kuider en
Tjonger. Daaruit blijh dat de meeste wildspie-

Weststelling-.verf vorig jaar aanzienlijk minder
reeën zijn doodgereden (35) dan in
Ooststellingwerf. Volgens Scheenstra is de reewildstand dan lager, terwijl die gemeente
bovendien minder grote boscomplexen en parkachtige gebieden telt. Ook de recreatiedruk is in
Wescstellingwerf over het algemeen lager. De
Lindevallei vormt een groot leefgebied voor reewild mer moerasbos, een groter voedselaanbod
en een minder dicht wegennet. De meeste aanrijdingen met reewild vinden in
Weststellingwerf plaats in gebieden met een
parkachtig landschap op de hogere zandruggen.

Praktijkproef met mensenhaar tegen
schade van reeën
-J. Poutsma-F. de RoderDe Dierenbescherming heeft
in 1996 \'eel reclame gemaakt
voor het gebruik van afgeknipt mensenhaar om reeën af
te schrikken. De afSchrikwekkende werking daarvan was
bewezen door succesvolle
cxperimcmen, zoals de
Dierenbescherming bekend

maakte. Misschien heeft de
Dierenbescherming gebruik
gemaakt van de publiIQtie van
de heer O. Kusters,
'ReC\vildbeheer in relatie tot
Bosbouw en Bosverjonging'
(Leuven 1995). De conclusie
van Kusters zijn aanleiding
gC\veesr voor de Stichting
Reeënonderzoek Nederland

en de Stichting Jacht- en
Wildbeheer Ijsselmeerpolders
in samenwerking met
Staatsbosbeheer om in de
Flevopolder een prakrijkproef
op te zetten waarbij de effecten van mensenhaar en scha·
pen mest als schade-af..veermiddel opnieuw werden
getest.
Reeën veroorzaken schade aan
jonge opstanden. Bosbouwers
zochten en zoeken nog sreeds
naar merhoden om de schade
binnen de perken te houden.
Daarvoor zijn in het verleden
kosten noch moeite gespaard.
Reekerende rasters werden
opgesteld. Latex muurverf
werd aangebracht en geurstoffen geplaatst. Geen van deze
PolO: Jqk/ HmdTiXs

middelen had een afdoende
werking. Daarom leek de

door de Dierenbescherming
aangeprezen afwerende werking van mensenhaar hel ei
van Columbus. Mensenhaar

is gemakkelijk en voordelig
verkrijgbaar en het aanbrengen daarvan is eenvoudig.

Opzet proef
De proef werd uitgevoerd in

her Fleditebos, dat deel uitmaakt van de Beheereenheid
Groenewoud van

Staatsbosbeheer. Het proefperceel was eind november

1996 ingeplant met voornamelijk Inlandse Eik, hier en
daar gemengd met Europese

nylonzakjes met mensenhaar,
schapenmest en een combinatie van deze beide stoffen
opgehangen. De op 2\ januari aangebrachte mensen haar
en schapenmesr werd op 6
maan \'erverst. Bij het aanbrengen van de afweermiddelen werd de uitgangssituarie
van de bcsrnande schade aan
het plan[S(len vastgelegd. De
vreetschade door reeën werd
op standaardformulieren
ingevuld., waarbij onderscheid werd gemaakt tussen
\'J"aat aan de doorgaande spil
en de zijtakken. De schade
werd door boswachters van
Sraarsbosbeheer op 4 data
vastgelegd.

schade - afweermiddel werd
mensenhaaT en schapenmest
gebruikt~ dit in navolging van
de expenmenten van heer

ae

Kusters. Naast blanco proefvelden werden er in andere

proefvakken grofmazige

11%.
DC""le percenrages geven geen

inzicht in de mate van vraat
aan de boompjes. Het gemiddelde percenrage afgevreten
takken van de Inlandse Eik
bedraagt in het blanco-proef-

,ok 25%, bij haa, 16%, bij

Resultaten
Gedurende de tien weken van
de proefperiode werd er bij
Inlandse Eik 63% van de zijtakken bevreten. De schade
aan de doorgaande spil was
3%. In de proefvakken me(
haar, mest en mest en haar
gelden de volgende vrmpercemages voor de zijtakken.

mest 24% en bij haar en mest
19%. De andere boomsoorten zijn in kleine aantallen
aanweûg waardoor hierom(fent weinig kan worden
vermeld.
Ondanks het feit dat het hier
een bescheiden opgezette
praktijkprocf betreft kan toch
worden vasrgesreld, dar de
afschrikwekkende werking
van mensenhaar en schapenmesr als afweermiddel voor
reeën in bescherming van de
jonge aanplant tekort
schIeten.

Door het koude en droge
voorjaar is de groei van het
gras laat gestart. Dit betekent
dat er laat in het seizoen zal
worden gemaaid. Op dat tijdstip liggen er veel reekalveren
verborgen in het hoge gras. In
ons land waar vcd bosranden

aan weilanden grenzen en
hourwallen omringd worden
door grasland is te verwachren
dat duizenden kalveren hier
hun eeTSte levensweken doorbrengen. Het exaCte aantal
jaarlijks doodgemaaide reekalveren is onbekend, maar

Vogelkers, Vuilboom, Zoete
kers, Berk en Haagbeuk. In
januari 1997 werden hierin
proefvakken uitgezet. Als

Voor haar 58%, voor mest
39% en voor de combinatie
van haar en mest 74%. De
gemiddelde schade aan de
doorgaande spil bedraagt
voor alle objecten ongeveer

Oproepen
-J. PoutsmaIn deze rubriek doen wij
beroep op uw deskundigheid
en bereidwilligheid. Uw aandacht wordt gevraagd voor
twee geheel verschillende
zaken, die om oplossingen
vragen. Allereerst de maaidood van reekalveren .
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neemt u van mij aan dat dit
er veel zijn. Er worden door
goedwillende mensen soms

pogingen ondernomen om
kalveren rc redden. Vlak voor
het maaien wordt er door een
aantal mensen systematisch
naar kalveren ge7.0cht. Dit is
zeer arbeidsintensief en valt

en staat met het enthousiasme van de initiatiefnemer. De
oplossing van dit probleem
moet niet in de richting worden gezocht, maar in aanpassingen van de maaimachine.
Omdat veel gras ongeveer op

hetzelfde tijdstip maairijp is
moet dit in korre tijd worden
gemaaid. De loonwerkers zijn
dag en nacht in de weer om
dit werk IC volbrengen. lijd
is geld. DC!Hijds werd de
wildredder aanbevolen, maar
dit apparaat schijnt de snelheid van maaien te remmen.
[n deze lijd van technische

hoogstandjes moet het mogelijk zijn de maaier wdanig
aan te passen dat de reekalveren niet worden geraakt. Rust
de machine bijvoorbeeld uit
met een warmtooetccror. De
deteaor krijgt een melding
van een warm voorwerp
waardoor een mechanisme in
werking wordt gcsteld zodat
de maai balk automarisch
wordt opgdidn. De machine
maait met dezelfde snelheid
door op een hoger niveau,
boven hel kalf. Nadat de
maaibalk het dier is gepasseerd zakt de balk en maait
op instelniveau verder. Ik stel
dat nu er" simpel voor, maar
er zijn zefer uirvinders onder
16

onze Imrs, die zoiets kunnen
bedenken en omwikkelen.
Wanneer zo'n apparaat is
geconstrueerd en bovendien
betrouwbaar werkt dan
beslaat daar toch een markt
voor. Overal in ons land
leven reeën, hazen, weidevogels in weilanden. Niet alleen
ja"ers, ma.·u ook natuurbesc~ermerde organisaries hebben er belang bij dat de7.e
dieren in leven blijven. Welke
uitvinders gaan aan het werk
om argeloze dieren een
afschuwelijke hakseldood te
besparen? Meld ons uw vernuftige geestes1cind en wij
brengen niet aBeen de ideeën,
maar ook de bedenkers bij
elkaar. Op de7.e manier kan cr
door gezamenlijk denken en
samenwerken een hoogwaar·
dig produkt ontstaan dat bijdraagt aan dc bescherming
van kwetsbare reekalveren.
Kinderen en reeën
Onlangs werd ik enige keren,
vlak achter elkaar, opgebeld
voor onderwijsmateriaal over
reeën voor projecten van
schoolkinderen. Kon daarop
besefte ik dat er weinig of
misschien wel niers gebeun
aan voorlichting over reeën
aan Iccrlingen van basisscho-len. Ik herinner mij het prer
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jen 'Kinderen ontdekken
reeën, dat in de tachtiger
jaren in her Aardhuis tC Hoog
Soeren werd gehouden.
Honderden 1cinderen namen
daaraan deel, zelfs zo intensief
dat hel lesmateriaal is versleten. Ik denk dat het een
goede zaak zou zijn, dat een
aantal mensen \'ertrouwd met
hel onderwijs aan leerlingen
van de basisschool, elkaar
zouden ontmoeten om in
onderling overleg een educatief programma over reeën te
ontwerpen en te suften. Er
wordt dan materiaal vervaardigd voor onder-, midden- en
bovenbouw. Ergens wordt
een bestelwagen op de kop
getikt voor een zacht prijsje,
mgericht en gereed gemaakt
voor gebruik. Er wordt rcda·
mcgcmaakt en er worden
afspraken met de aanmeldende scholen gemaakt. Daarna
trekt een Yfljwilligerlonder·
wijzer(es) de wijde wereld in
om de kinderen onzc prachtige reeën ce laten ontdekken.
U kunt voor beide onderwerpen ContaCt opnemen met de
redacrie van Capreolus.
J. Poutsma, lokveenweg 38,

9751 CK Haren.
Tot 050 - 5347278.

Reeën verstrikt in stroomdraad
Uit: 'Dt Botrtltrij'
om toegaonden door de hter D. Voûrr uit

LucIJl71/.
Nalarieheid is de oorzaak va.n de dood van [Wee
reebokken in de buurt van Bema (Oldambt).
Ze raakten lijdens ccn gevecht met elkaar vetstrikt in nylon moomdraad, dat was achtergebleven nadat ecn veehouder de schapen uit de

tijdelijke wei had gehaald. Akkerbouwer Cors
Noordam vond de dode dieren in de afwatering, tOen hij mer de spuitmachine aan het

werk was. 'Een afschuwelijk gezichE', zeqt hij.
'Ik heb er foro's van gemaakt om collegas tc
laten zien wat cr kan gebeuren als je materiaal
zoals draad of rouw in het veld laar liggen', In
het gebied van Wildheheer Eenheid
'Reiderland' (11.000 hectare) bevinden lich
onge\'ccr 1700 reeën, die in sprongen rondtrekken.

Zit filu~m op ik Irop

Reewildsrand moet gereguleerd worden
Uit: 'De Botrdmj' om totgmmdtn door de httr

D. Voûte uit Lochem.
-M.Gamen·0. Voûtc-

nog een andere bok ook in dit draad verward
raken. Belangri/ler is te vermelden dat cr tes.enwoordig vrijwe ~een agrariër is die, als hij zijn
ogen de kost geelt, geen reewild 7..31 zien. Reeën
komen steeds meer voor in al onze provincies.
Voor 1910 was het geschatte 3antal reeën in ons
land 5.000. Nu zijn het er 1.O'n 60.000. In hel
huidige landbouwpatroon veroorzaken reeën
nauwelijks of geen schade aan de landbouw.
Het is van uitermate groot belang dat als de
reewildsrand plaatselijk te groot wordt er gereguleerd dient te worden. Van plaatsen waar dit
niet gebeurde, is bekend dat tientallen tot honderdtallen reeën een erbarmelijke dood vonden,
door ziektes, Stress en tekof{ aan voeding. Dus
de reewilddraagkracht van een bepaald gebied
mag niet overschreden worden. De natuurlijke
verhouding in een reewildstand is ongeveer
evenveel reebokken als reegeiten. Maar vergeet
niet dat de stand zich in [Wee jaar kan verdubbelen. Volwassen reegeiten krijgen normaliter
twee kalveren per jaar.
Hoeveel reeën het sJachroffer worden van verkeersongevallen, verdrinking or bij maaien is
nauwelijks bekend. Daar waar de reewilddraagkracht overschreden wordt, ontstaan veel verkeersongeval!en, mer materiële schade, blijvende menselijke invaliditeit en zelfs met dodelijke
afloop. De langs veel wegen geplaatste reewildspiegels verminderen zeker het aantal verkeersongevallen, maar lijn niet afdoende. Veel hulde
aan Rijkswaterstaat, die langs kanalen zeer dure
reewilduitstapjes maakt, om hel rCt\vild van
verdrinking te redden .. Ons land is geheel verdecld in 'Wildbeheer Eenheden', die u kunnen
helpen bij problemen met reewild enlof informarie geven. Mocht u [cr plekke niet bekend
zijn mei de bestuursleden van de WBE, clan is
de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

(KNJV, tel. 033-4619841, fax. 033-4651355)
Natuurlijk kan een reebok incidenteel met zijn
gt\vei verstrikt raken in alle soorten draad. Bij
tcrriroriumgevechten in het voorjaar kan dan

"

tcn allen tijde bereid u naam, adres en telefoonnumme.r te geven van de plaatselijke WBEsecretartS.
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(Richt)kijkers
In de vorige Caprcolus hebben we kunnen lezen, wat
belangrijk is om re weten b~
de aanschaf van een buks 0
bij de beoordelin~ daarvan.
Het moderne ric tmiddel is
dl' kijker, waardoor de mocilijkheden van het scherpstellen op vizier, korrel en doel
rot het verleden behoren. De
richtkijker is een essentieel
onder eel van de moderne
buks en daarom vo[Ot daar
een aparte verhandeYing over.
Ga er in het algemeen van
uit, dat een grendelgeweer
voor de reeënjacht cen uitgesproken nauwkeurigheidsinslrument moct zijn waarb~
het gebruik van een richt
ker van een meer dan mid eImatige kwaliteit nodig is.

t

Vergroting
Er bestaan over richtkijkcrs
net zoveel meningen over wat
goed is en wat niet als over
batronen, hagelgewcren en
uksen. Na jaren experimenteren en studeren (vooral de
Amerikanen kunnen heel
bruikbare praktische dingen
zeggen) ben ik tot de conclusic gekomen dat we her over
het algemeen te iniewikkeld
zoeken. Misschien oop ik
met dil artikel wat door een

porseleinkast, maar laat de
reaClies eerst een week liggen
voor re te ven.enden, dat doe
ik ook vaak!
De beste vergroting voor een
'universele' buks is mijns
inziens 4 x, vast. Richtkruis 4
of 4A. Het klinkt wat vreemd
en ik kan het niet bewijren,
maar naarmate ouder
wordt (vijnig p us), dan werk
je beter met een kleinere vergroting (b.v. 4 x) dan een
grotere. Een vaste ver~oting
wdiem altijd de voor cur,
indien je onder dezelfde
omstandigheden jaaf' Schiet
~ uitsluitend reewi! vanaf de
oogzit, dan is een variabele
kijker dus minder op z'n
hlaatS. Wil je echter ook met
etzelfde geweer op kleinere
doelen senieten (vossen en
kleiner), dan kun je een vergroring van 6 x overwegen,
ook vast. Neem de duurste
kijker die financieel haalbaar
is, 1.Oals een Schmidt uno
Bender, Zeiss, Doctor,
Swarovski e.d. Met S....'3rovski
heb ik goede ervaringen. Een
nieuw aangeschafte kijker
vertoonde een parallaxinstelling, die m~ niet goed uitbam. De abriek heen toen
de kijker geheel nagesreld vol·
gens mijn wensen en zonder
enit kosten. Deze kijkers
heb n bovendien een verende ocuiairring, bril- of oogbeschadiging tijdens het schot

t

kan voorkomen. Er zijn ook
kijkers met een verlicht richtpum, dat in bijna duisternis
nog een Îiocd afkomen
~makke ijker maakT.
isschien is zoiers te overwegen bij het aanzitten op de
varkens in het bijna donker,
maar voor reeën lijkt me dat
niet nodig.
Voordelen v~n een kijker mer
vaste vergroting:
• Compacte bouw, minder
kwetsbaar.
• Minder onderdelen, bijna
altijd betrouwbaarder.
I Minder strooilicht bij
tegenlicht, er zijn minder
[enzen, dus scherper en
minder lichrverlies.
• AJtijd.dezelfde vergroting,
waar Je aan went.
• Nooit abusievelijk de
verkeerde vergroting
voorgedraaid.
.. Lager in gewicht.
• Het objeaief is meestal
kleiner, wdat de kijker lager
op de buks gemonteerd kan
worden.
Variabele vergroting
Tegenwoordig is het trendy,
om variabele richtkijkers te
kopen van het sll3 tQ[ 9 x
en 4 tOt 12 x en ergelijke.
Afgezien van het feit, dat de
objectievenlO \root zijn, dat
bijna altijd een oge montage
gebruikt moet woraen, is het
grootste nadeel van deze din-
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gen, dat ~ct gebruik, ~ooral
mei maxImale vergroting,

hoge eiscn mIl aan de jager.
Niet alleen is her zichtbare
veld dan erg klein, ook wordt
het vemouwen ondermijnd.

trors met een trofee op de
rugzak door het struikgewas
ploeterden, waarbij ze abusievelijk aangeûen werden voor
een herr.
De argumenten die hierboven

teitsafhankelijk (zowel slechte
als uitnemende richtkijkers
hebben bij dezelfde vergmeing en lensoppervlakken hetzelfde schemergetal!) en zijn
eerder verkooptechnisch van

Kijk je door m'n richrmiddel,
dan zie je bij een vergroting

van bijvoorbeeld 12 x pas
~oed, hoc stumperig de mens
In elkaar zit. Het schokt en
trilt alle kamen op en je durft

bijna nier meer re schieten.

Omdat het richrkruis bij veel
Europese merken méé vergroot, wordt bij sterke vergroting op lansere afstand te veel
van een klem doel bedekt liJ
verdwijnt een STUk van het
vermeende voordeel. Bij sterkere vergroting wordt de \'rije
afstand 101 het oculair kleiner.

Dat kan problemen oplewen
bij lichte buksen en brildragers in verband met de terug-

slag!
Sommige jagers gebruiken
een richrkijker, ingesteld op 9
of 10 x, om beter aan te kunnen spreken. Het is echter
nier re doen gebruikelijk, om
met het geweer ergens op te
richten, waar je in eerste
insta mie niet op wilt schieten. Het kan iemand in de
vene zijn, waar zo op gericht
wordt, of een dier dat niet
voor afschot in aanmerking
komt. De ellende is niet te
overûen indien bij dat zogenaamde 'aanspreken' door wat
voor oorzaak dan ook het
schot er uit zou gaan. In de
Verenigde Staten en ook in
Canada zijn zo jagers om het
leven gekomen, terwijl ze
JiJ
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vermeld staan vóór een vaste
vergroting, gc!den over het
algemeen tégen een variabele.
Vooral bij de goedkopere
merken bestaat de mogelijkheid, dat de richtkijker tussen
de zwakste en sterkste vergroting een afwijking van het
trefpunt kan opleveren. Ook
kan er lekkage van lucht en
water optreden via de ring,
waarmee de \'er~rOling vcrsteld wordt. Mijn ervaring is,
dat zelfs met een 4 x vaste
kijker een kraai op 180 meter
prima te raken vair. Waarom
je dan 9 x of 12 x nodig zou
hebben voor grofwild op 75
meIer zal voor mij wel duister
blij,en. Meer lichropbrengst?
Het kan nooit lichter woraen
dan wat er aan aanwezig licht
is! Schemergetallen zijn nogal
bedriegelijk, daarbij k;""'ali-

belang. Heb je één uni\'ersecl
kaliber geweer en wil je daar
onder wisselende omstandigheden en afstanden mee
jagen, dan is de aanschaf van
een verstelbare kijker wel te
overwegen. Neem dan hooguit een variabele van 1 tot 4
x of 1,S tot 6 xVoor de bosjacht draai je deze op I - 2 x,
voor normale afstanden (100
rol 250 meter) 3 - 4 x en
voor kleine doelen en langere
schootsafstanden (meet dan
250 meter) kies je 5 - 6 x. De
doorsnede van de centrale
buis kan 2,5 cm of3 cm zijn.
Bij de laatste zou het vetmo~en om licht door te laten
lets groter zijn, maar daar
slaat tegenover, dat meestal
de montage ook hoger zal
worden. Vooral de variabele
kijkers worden in Europa
tegenwoordig veel in 3 cm
uitvoering geleverd.

Kijkennontage
Een stevige montage is noodzakelijk en deze moel met
zorg uitgekozen worden.
Sommige buksen, vooral de
lichtere, geven nogal wat
terugslag en dat mag de stand
van de kijker nict beïnvloeden. Een vaste montage is te
prefereren boven een 7.\venkof inhaakmontagc, omdat de

kijker soms geringe afwijkingen voor en na het inhaken
kan vertonen. Dat kan oplopen tot 3 - 5 cm op 100
meter bij herhaald opunen
of afnemen. Dat is IC veel om
kritisch te schieten, want op
meer afstand wordt dat alleen
maar erger. Wil je toch een
inhaaksystecm, neem dan het
beste wat te krijgen is, bij-

voorbeeld een merk als Uw.
Indien het vast mOnteren van

een kijker geen problemen
oplevert kan hij af en toe eens
losgehaald worden om te zien
of er geen roestvorming
optreedt en ook is de stand
gemakkelijk IC corrigeren
mdien blijkt dat de afstand
oculair - oog niet optimaal is
gekozen.

Voor bijna ieder merk buks
kunnen passende montageringen geleverd worden. De
hoogte kan worden aangepast
aan de doorsnede van het
objecrief van de richdcijker.
Bij' de lichtsterke en de variabe e kijkers komen objectiefdoorsnedes voor van 60 mm
en meer. Het is mogelijk om
op een hoge montage een
normale kijker vasr re zenen,

alleen staar de kijker dan wel
erg hoog boven het grendelhuis.
Uir een later hoofdstuk waarin kogelbanen besproken lullen worden leren we, dat een
hogere montage een denkbeeldig vlakkere kogelbaan op
zal leveren, omdat de richtlijn
hoger boven de kogelbaan is
gelegen. Dar zou een grorere
mschietafsrand toelaten, maar
in feite bedriel!en we ons zelf,
want in werkeTijkheid wordr
de kogelbaan naruurlijk niet
vlakker. Zorg er voor, dat
altijd de laagst mogelijke
montage gebruikr wordt. Dat
heeft voordelen.
a. Het is gemakkelijker om de
buks tijdens her schor snikt
horizomaal te houden.
b. De combinatie is minder
kwetsbaar en gemakkelijker te
dragen en te vervoeren.
c. Omdat de kam van de kolf
niet hoger gemaakt kan worden dan de achterwaartse
grendelbeweging toelaat, zal
bij een lagere montage de
kolf beter tegen de wang
komen. Kans op oog- en
wangbeschadiging (door de
recoil) neemt bij hogere montage toe!
Hel verdient aanbeveling om
de kijker zelf te monteren.
Correcties zijn dan later
gemakkelijker uit te voeren.
De kijker moet zodanig
gemonteerd worden, dat
wanneer we in het jachtveld
van een bepaalde schietpositie
gebruik maken, het oculair

vcr genoeg van het oog verwijderd is. Bij twijfel is het
beter om de kijker iers verder
naar de loop toe Ie zetten dan
bij staand schouderen goed
geacht wordt. Koop een hulpmiddel om hel geweer hori1,onraal vast te leggen. Dat is
een soort steun, waarin de
buks met stelschroeven op z'n
plaats gehouden wordt. De
Amerikanen noemen dat ccn
'gun craddle'. Plaars de buks
hierin voor verder te gaan.
Bevestig nu eerSt de momagebases op de daatoe aangebrachte uitsparingen oF voorzieningen op de buks. Breng
ook de onderSTe halve ~ingen
aan, maar zei ze nog met vast.
Verwijder de grendel en leg
de richlkij'ker los in de ringen
en conuo eer, of eenIum,
dat je op bijvoorheel 100
meter door de loop en door
de kijker ziet, ongeveer overeen komen ('bore sighting').
Omvet de binnenkatllen van
de ringen en de plaats, waar
ze om de kijker moeren
komen (b.v. met spiritus).
Bepaal de exacte horizontale
dwarse stand van het geweer
door middel van een waterpas
op een horizotllaal deel van
het grendelhuis te leggen. Zet
de buks in dcre posirie goed
vast en leg voorzichtig de kijker in de onderste ringen.
Verschuif nu de buks met
daarop de richtkijker, tkJOT

midtUI van de ~ewmholldfT
zó, dat in de kijker een venicale lijn (ûjkant van een
gebouw, couwrje vanaf het
plafond o.i.d.) precies langs
31

de wticale van hel richlkruis
loopt en monteer de bovenste
ringen voorzichtig lOt ze goed
op hun plaats zjncn en controleer daarbij steeds de venicalen! Zij n de oppervlakken
van ringen en kijker glad
door de Fabriek af~ewerkt,
knip dan een stukje watervast
fijn schuurpapier in de brctxlte en [engte van de ringen en
leg dit mei de rcllUllrzijdt

scherp zijn indien je ook de
omtrek van hel kijkerbeeld
scherp ziel. Is dal niet zo, of
moet je de ogen inspannen
om het scherp te zien, ver-

draai dan de'Le instelling.
Enige malen snel achter
elkaar door de kijker en
ernaast kijken zal al draaiend
het goede resultaat opleveren.
Markeer die inSielling en laat
dit 7.0 staan.
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tcgm de ringen aan, alvorens
de zaak vast te zenen. Om
geen spanningen in de kijker
te veroorzaken, moeren de
schroeven of inbusbourcn van
de ringen om en om aangedraaidworden. De schroeven
of oomen kunnen met een
verstijvingsmiddel ingesmeerd
worden om lomillen te voorkomen . Dat kan zijn 'locktite'
of lijnolie. De meeste kijkers
hebben de mogelijkheid om
het oculair in te stellen. Kijk
naast de lens naar een pum
op 100 meter en direkr daarna door de kijker. Het dradenkruis en het doel moeten
J2

moet soms heel vlug) wordt
bemoeilijkt. Ook de lichtsterkere kijkers zoals de 7 x 50
zijn vaak te lang en te zwaar
om gemakkelijk te zijn. Koop
een killer met een rubber
omhu se!. Dat is handig tegen
de r~en en het ding maakt
geen lawaai tegen de knopen
van de jas. Nog een woordje
over her dragen. Maak de
riem zo kon, dat deze met
niet te veel speling over het
hoofd past. De bovenkant
van de kijker hangt dan ongeveer 20 cm onder de kin. Je
hebt maar een korte slag
nodig om hem voor het oog
te brengen en tijdens het
lopen slingert hij niet steeds
van links naar rechts, een
bekend verschijnsel. Wordt
de geweerriem als schietsteun
gebruikt (komt later aan de
orde), dan zit de kijker ook
niet in de weg.

Smil)

Veldkijkers
Even een zijstap naar de veldkijkers. Het aamal artikelen
hiervoor is heel groot, dus
doe er I'e voordeel mee. Ook
hier se dr weer dat optimale
kwaliteit ved geld kost, hetzelfde als bij de richtkijkers.
Over het algemeen voldoet
een 7 x 35 of8 x 40 in alle
voorkomende siruaties. De
bouw kan compact blijven en
het zicht in de schemer is
goed. Sterkere vergrotingen
geven een te nauw en trillend
beeldveld, wdat het snel
opzoeken \'an wild (en dar

Afstandsmeter
Iedereen heeft moeite met hel
schatten van de afstanden.
Vooral in terrein met weinig
referenriepumen (duinen,
7.Oa[s op Terschelling, bergen
en hcidevlaktes). Lukt het om
(or 100 meter misschien
hooguit tot ccn afWijking van
25% four te schatten, over de
100 meter wordt de fout al
snel 50%, over de 200 meter
kan die oplopen tOt 100% en
meer! Ik heb in een overmoedige bui een tijdje geleden de
GEOVID van leica aangeschaft. Dar is de kijker met
afstandsbepaling met laserlicht. Onder goede acmosferi-
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sche omstandi~heden meet
hij ror anderha ve kilomercr,
(Iloewel het niet mijn
gewoonte is om op zulke
afstanden op wild te schieten)
mei een nauwkeurifeeid van
1 merer over hct he e meetbereik. De prestaties van deu
kijker zijn nauwe~ks te geloven. Op jacht in ongaflje
schane de begeleider, zelf
~ger en iemand, die her veld
t'Cl goed kent. reeën op een
afstand van 400 meter, terwijl
de GEOVJ D ze correct op
230 meter aanduidde. Een
hinde, op 65 meter geschat,
bleek o~ 104 meter te staan!
Precies enelfde merkte ik bij
het 'stalken' in Schotland. Op
de over het algemeen kale
hooglanden is het schatten,
ook voor de locale begeleiders, heel moeilijk.
Misvattingen van SO ro
100% komen voor! Bewijs,
dat iedereen fouten maakt bij
het afstand schatten. (Het is
mij nu ook duidelijk, waarom
hoge eenden nu en dan misgeschmcn worden. De
~eschatte afstand van vo~els,
ie ik eens op 4S meter ield,
bleek 7S meter te zijn en daar
kan geen hagel regen op!)
Indien je de kogelbaan van je
kitroon kent, is genoemde
'jker een fantastisch hulpmiddel. Schieten op
~of)wild na verkeerd
rand schatten leidt vaak rot
ziek schieten en om dat te
voorkomen is een exacte
afstandsbepaling een belanl
rijke stap voorUIt. Heel va

heb je te maken met grofwild, dat niet prccies aan de
'voorgeschreven' afmetingen
(in het richtkruis) voldoet
(kalveren b.v.). Deze kijker
hoort daarom thuis in de
chronologische ontwikkeling
en verbetering van de jachtwapens tef voorkoming van
het aanrichten van onnodi
dierenleed. De kijker is wey
wat zwaarder en groter dan
normaal, maar daar wen je
erg snel aan. Bovendien is de
optiek van uirzonderlijk
goede kwaliteit en de scherpsrellinl is van 3S meter tot
onein 'g. zonder dar je hoeft
bij te stellen. Door het
rvicht ligt hij stabiel in de
and. Kortom: een gt...veldig
ding! Deze ïker leerde, dat
de effectieve engte van de

sl~ van mijn (cgohrip naar
Sc lotland in 1996 om hindes
te jagen. Denk er wel om, dat
het schieten zoals in het volgende verhaaltje beschreven
wordt. alleen uitvoerbaar is
indien/ bijna volkomen vertrouw bent met je buks, de
kogelbaan, de windeffecten
en indien je heel goed op de
hoogte bent van je eigen kunnen. Probeer dat niet te doen
indien/niet meer dan een
stuk 0 tien patronen per~aar
verschiet, ga dan eerst oe enen!
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jurling en etn kalf. z.al~n f~~n
een rot~panij rustig te herkalJVl~n. Ot
wind (kradtt }.-i) ~ i~ts schuin in
O~ ridttl en de zon .ltond 2chttJ
ons. Ik m l ook kijken, yoorridttig
n;uuu rlijk (ir )'Ou cm sec me dccr, t~
deer an sec )'OU!). rruar ik ug de dierl'n wd cn 7.ij z.agen mij niet! Wij
keken met Ik zon mee en Jij Cl tegen
in. Heel oneerlijk, mur soms is het
andersom. Oe GEOYID leen\c, Wille

100 meter kogelbaan in
Biddin,huizen 94 meter is!
Om te aten zien, wat de
voordelen van zo'n kijker zijn
indien op de hoo~te bent
van je ogelbaan va gt hieronder een deel van een ver-

le

De derde dag ....
(......) We pr:u(!en en stalkten door en
trg~ru mmen VI~ b}1,.rtn~t~
nencn. Jimmy di sw·
"
.-rd.) keek ~romheen en VttSchOOI I'..ln
kkur. Hindes! Bij nad~rl' illljpoc!H:
bleek h~ ren hinde te lijn, met een

u
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op 198 en 205 meter uIen. "Jimmy,
hoc<cr lijn u WI~'g~?, kon ik niel lIab·
tcn IC v~en. ' 160 )'Jrd, Jan, gem
prob!mn voor jou. wc wachten \01 u
$UaJI", "Jimmy, bn het ook 225 yard
zijn"? "Ntt, impossibk. U!m \~ ik
me niet. HOl' kom je tlOUl',tnS:wl die
cum mtanden wur Faltijd 0\'('(

prul'? 'Kii~ impooiblt, bowl
niet", Kortom, Wl' lieten Ik Mntn
voor Wat 1.l wmn til Ham ons de
hem..:! Wkkrn. Ilij wilde CmI de
kijker bcsrudotn. "Die ~(ttn dw,
Jimmy, WlIt.duf je'? '65 ymI", ui
hij. ' Ma:t nu l!W.r met Ik kijka",
"98", tti hij. 'Uit is in 1JIdm,
Jimmy, dus _ loa yard. Muk nu ctn
nap \wruit en mctl nog tens", "97
merer, 107 )"I.:d', Jirnmy wiIdc~
stil en de pas5(n ...-enkn op het Wtsl
51m!s groter, omd:u hij her niet ...ild~
gdO\·en. Nog eens CIgt'1lS anJers op
gc-mclcn tn mt'I hrndfde re!uJll<ll.
Hij begon ietS I';IIlI'n ongeloor IC \~r·
lirun tn was I'tlbluh. Wc klommen
her htuvdtje IIftr op tn hij mat de
afm.nd. "198", l.ei hij. "Ja...... meter",
ui ik. "Maar !UI is loch 160 yard"?
Hij gD' niet op. ' Nrt, rou twlerd, cm
mttcr is langer <bil ttn )"lId, dus da..e
zil op 220 yards"! Hij wW d.l.! ruruurlijk ook ...'tI, mw wiIdc niet t~.
Wc lachten ons dood.
En nu die henen. Die uten n nog
Slecds, :m.·3I;fuend. We wadmen en

\cwmicr, druk pntcnd, me! de buik
op het sm- Af en tOC een blik op de
hindes. mw die vonden het ook. wcl
bts,. Ze lnmnm niet O\"mind,
ondanb: Buiten cn roepen van ons.
'Jimmy, ik muk mi deal 100 je", tri
ik. 'Of ik sdtitr xe in de dr;tgtf en lis
ik dar bij de «t~c schot vmick. galIn
'/It nut huis, of wc ,,-achten tOt 11:
uit·gcherbuwd zijn cn dlJlliggtn wc
hi(f wurschijnlijk O\'tt een uur nog".
Jimmy wist nin goed wat te doen. Hij
keek eem naar de buks, hij keek eens
naar mij, ui, dat ik toch niet zovrd
gduk kon htbbc:n en wachne ~
t'o"tn. "Ow dan nur huis h~', lC1 hij.
"J2, dan naar huis"! Hn was inmiddels
vrij JUt geworden, dus we wikten Wllt.
Jimmy W7.ddc nog tven en ui toen:
"OK, mUI je Wtt! orut afspruIt!
(......)

"

Ik heb vde pmonm gesdJOtm hier
op hct ur.rnd (ik laad zdf. dit tri"
gefllundling) en ook op vmchilkmk
:afstanden, ...-tI lOt 500 lOOel, om re
kijktn, w:u de lrogcI doet. 200 Mem
in hn Scbooc landschap, het ITJOCS(
kunBm! Ik WÎ$(, lUl de kogdbaan op
die :a&and nog een vtrhoRint. had van
mu ...-dijks I cm, WUI! de ""bub was op
214 man ingesdwxtn. Door ha
CDCt mam van de ~ Wtt! je
prm hoe je !ll()C! richtm. Had ik
echter de 160 yard van Jimmy UIlgt"houden, omgcrW:nd ~ttr 145
man, dan WlS de kogel ciJa 6 cm
hoog gewast al Iud ik dus oo."tII.
Ianp gtmist! Jimmy, dus gaan we.
Het \md hed spannend, hij pr:uuc
nict m«f cn kcdc ingespannm door
zijn 8 x 40 veldkijker. Hij \\;lde oog
nluwdijks grkmn, dat het blf225
yard \\~ was en ook kon hij nier geloven, dlt (Cn g:l5tjagcr op die ilfs~nd
(Cn schot dOOf de drastl zou kunnen
gtven. Wc spral.:en «!SI :J. het blf tc
schieten, die ked: Onlt richting uit en
het enige wat je kon zien was zijn kop
en (Cn nukje van de nek. N2 het schOl
vid Jimmy hijna om van vtrNzi.ng.
"Voo art ~ Jucky RUIl, Jm hdievt me,
this is pUft ~ hdy sho!:"! Ik ""2S blij
mei: dit Schotse rommcnan, mw het
woordje geluk \\"2S naar mijn mening
nitr hekm:ul op zo'n plaats.. \Vair
UId $tt', ui ik, wwna ik op de nel:
van de hinde richrtt. "Yoo 2ft 1\0{
doing mis again, art)"OU"? \\";15 zijn
wat ~uwde I·raag. Het was IUtuur·
lijk ,,'tl mi beetje cigcn"ijs, nwr
kortom, Jimm)' WllS IU het ('IIude
dux 0I'tItUigd! (......)

Nadert infonnalie en
Jjteratuur:

'Jachtvademecum'; {handboek
voor het jachtbedrijO
Koninklijke Vermande b.v.
Postbus 20,
8200 AA Ldymnd.
Tel, 0320-222 944
fax: 0320 - 226 334
Naschrift redaaie
Het is ons bekend dat Jan
Smit in ~n weck meer kogels
verschiet dan vele rccwildjagers in hun hele leven. Hij is
dan ook een fantastisch goede
schuuer die precies weet wat

wel en niet verantwoord is,
Als 50 plusser is hij al meer
dan 40 jaar de perfectionist
die nog steeds nieuwe wegen
probeert te vinden om zijn
schotresult,uen te verbeteren.
Het bovenstaande demonsteen wal de evemude mogelijkheden zijn indien iemand
de moeite wil nemen om uit
zijn buks te halen wat erin
zit. Wordt cr niet regelmatig
geoefend, beschouw dit dan
voor een ongeoefende schutter als stuntwetk en je doet er
dan vemandig aan om je
geluk maar in de loterij te
beproeven ... !

Nieuwe Keurmeesterscursus
-J. Schoonderbeek·
De voorgeschiedenis
Sinds enige tijd zijn er binncn de Vereniaing Her
Ren-.'iJd gelui3en tc horen dat
de huidige manier van reewildgcweien keuren op regionaal niveau niet meer van
deze tijd is. De periode van
de individuele rec.vildbcjaging is aan het voorbij gaan
en wordt er naar gestreefd
naar het beheer van een wildpopulatie binnen de WBE of
samenwerkingsverband. De
Vereni$ing heert een raamwerk UItgegeven, waarin is
aangegeven hoe dir ree...,.jld-

Nieuwe wegen
In 1996 hebben een tweetal
keurmeesters van de
Vereniging zich gebogen over
dit onderwerp. Door middel
van een brief aan het
bndelijk Bestuur (LB) hebben zij kenbaar gemaakt hoe
zij dachten, dal de nieuwe
wij7.f van keuren eruit moest

commissie Runen hield in,
dal het keuren van de recwildgeweien moet beginnen
in de WBE. Bij deze keuring
moest naast het schatten van

de leeftijd ook betrokken
worden:
-draagkrachtmodel
-afschotplan (met indien
mogelijk een leefrijdsop-

beheer kan worden vastgelegd
in een reewildbeheerplan.
Mer de komst van deze reewildbeheerplannen kwam
ook de discussie opgang of de
huidige keuring van reewildgeweien op regionaal niveau
nict moest worden hernen.
Bij de uitvocring van dil ree-

wildbeheer binnen de WBE

Fof(j: j(Jft

of samenwerkingsverband
kwamen meer zaken aan de
orde dan alleen het keuren
van reewildgeweien. Ook de
kwalificatie van goed of foU!
mer de daaraan verbonden
rode stippen of rode mepen
ontkwam niet aan deze discussie. Er werd veel over dit
ondeN/erp gesproken maar
een concreet ontwerp hoe de
nieuwe wij7.e van keuren er
dan uit moest lien kwam niet
van de grond.

zien. Vanuit het LB is de
commissie RU([en samengesteld, die aan het LB advies
moest uitbrengen naar aanleiding van de brief van beide
keurmeesters. Deze kregen
daarna van het DagelijKs
Bestuur opdracht een keurmeeslerscursus nieuwe stijl re
fo rmeren. Geënt op het
advies dat de commissie
Rutten had uitgebracht aan
het LB. Het advies van de
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bouw) minimaal 50%
jaarlingen
-maximaal afschot realiseren
wwcl bij de mannelijke als
bij de vrouwelijke dieren.
Di t alles is door beide keurmeesters lil cursusvorm gegoten die weer ter goedkeuring
is voorgelegd aan de commissie RUTten. Alhoewel hel de
bedoeling is deze nieuwe
manier van reewildgeweien
keuren landelijk uit te voeren
is door de organisatie beslo-

,
tcn op bescheiden schaal te
beginnen. Daarom is gekozen
om in de regio Achterhoek en

Owijssel enkele \VBE's te
benaderen om 2 personen
aan te wijzen die da.e keurmeesterscursus nieuwe stijl
willen volgen. Aan deze cursisten wordt als eis gesteld dat
zij tenminste 5 jaar praktische

stelling in de Achterhoek en
Overijssel zullen publiceren.
Het zou te ver voeten om in
dil stuk alles precies te
omschrijven wat de keurmeesterscursus inhoudt. Her
grondprincipe van het keuren
nieuwe srijlligt vast, namelijk
dal op regionaal niveau het
keuren van rcewildgeweien

reewildcrvaring hebben.
Te\'ens is met onze WBE's

begint in de WBE.

afgesproken dal zij in hun

Om deze keurlllt'cstcrscursus
te vervolmaken zal er la[er op

gebied her bokkenafschot
1996 op de nieuwe wijze
gaan keuren en de uitkomst
van deze keuring op de
komende regionale rcntoon-

onderdelen nog aan gesleuleid moeten worden. Daarom
is er in Vorden geslarr mer
een [ry-om van deze cursus.

Naast deze Iry-om zijn er
door de organisarie in den
lande diverse personen
gevraagd om hun mening te
geven over deze cursus. De
organisatoren van deze keurmeesIerscursus nieuwe Slijl
hebben zich ren doel gesteld
een cursus te formeren die
stoelt op een breed draagvlak
binnen de Vereniging Hel
Reewild. Het moge duidelijk
zijn dat her keuren van recwild geweien op regionaal
niveau overal in het land
gelijk moet zijn.
Nlo):}tm 8rinlmuln
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ZONDER COMMENTAAR
Il1gezoTJdell brief
Geachte Heren,
Mijn naam is N. Bakker en ik ben woonachtig te OldellOhpade. Mijn beroep is kraanmachinist en mijn hobby's zijn wild en
natuur. Over het wild wil ik her graag even
mer u over hebben. Ik woon in een bosrijke
omgeving waar vaak veel wild aanwC'lig was,
maar helaas is dat nu wel veranderd.
Staatsbosbeheer heeft hier wel grond ingeplant die zorgt voor een goede dekking voor
fazanren, reeën en konijnen. Dit is slechts
een druppel op de gloeiende plaat. De mzant,
konijn en ook de haas zijn bijna uit ons
wildbestand \'erdwenen. De plaatselijk jagers
hebben de laatste acht jaar al niet meer kunnen jagen op dir wild. Alleen schadelijk wild
zoals de vos en de kraai kunnen bejaagd worden. Al geruime tijd proberen we van de
boeren een stukje land te krijgen om daar na
de maisoogst het land voor een deel in re
zaaien met snij rogge als wintervoer voor de
reeën. Nu is dir nog niet her geval en kan de
snijrogge niet volgroeien door de late maïsoogst. Dit heeft als gevolg dat de reeën 'swinters naar voedsel gaan zoeken en de autosnelweg gaan oversteken. Afgelopen winter
zijn er in deze regio in zeer korre rijd twaalf
reeën doodgereden. Er is een dag waarop
liefst drie reegeiten de dood vonden.
Gelukkig bleef het in al deze gevallen alleen
bij blikschade. De fazant is een wildsoort die
bijna uir ons wildbestand is verdwenen,
ondanks alle inspanningen van de jagers om
de mzanten 's-winters bij te voeren. Dit
gebeurt meestal met voeremmers, maar daar

worden ze dan weer wcoo!;ejaagd door grote
roofdieren 7.Oals de vos. Oe f.u.amen gaan
dan mea:ral uil de dekking en trekken naar
andere plaatsen. Wc vinden 7.e dan ook vaak
aangereden langs de autosnelwegen.
Nu is er een klein lichtpuntje voor her laatSte
wild in onze mooie namur. Wij hebben een
paar kleine boeren, Staatsbosbeheer en een
inwoner van ons dorp bereid gevonden om
een klein stukje van hun land af te staan.
Hier willen wij dan een paar wildakkers van
maken. Op deze manier krijgen wc een bioroopverbelering voor al hel wijd. Muizen en
insekten komen hier op af, waaraan de roofvogels en uilen zich te goed doen. In het
roraal zitten we dit jaar al op 3 hectare. Het
zaaizaad, de hele bewerking en de huur is
toch wel aardig duur en daarom willen wij u
vragen of uw organisatie een kJeine bijdrage
wil SIOflen om dir plan re realiseren. De re
verwachten kosten bedragen ongeveer
f 3000.-. De plaatselijke imker en de vogelwacht hebben een kleine donatie toegezegd.
We hopen dat uw organ isatie ons plan wil
steunen. U kunt uw donatie storten op gironummer 70.70.087 t.n.v. N. Bakker, o.v.v.
'Steun Wildakker'. Ah'ast bedankt.
Hoogachtend, N. Bakker, Hoofdweg 225,
8574 CG Oldeholtpade.
Naschrift redactie
Wij ondersteunen dit initiatÎef van harte en
willen dan ook graag onzc leden de gelegenheid geven hieraan een steentje bij te dragen.

