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Beschermheer Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden
De Vereniging "Het Reewild" stelt zich ten doel:
.... .de instandhouding en verb..::teri ng van de kwaliteit van het reewild in Nederland; het behartigen van de
belangen van reewildjagcl's in de uitoefen.ing van het hiervoor omschrevene; een en ander in de ruimste 2în des
woords. Zij t rach t dit doel te..: berdkt:n door; het bevorderen van een goed beheer van de reewildstand, onder
andere door het gl:vcn van voorlichtinr, en adviezen, hetvcrzorgen van publikaties gericht opde leden, alsmede op
instanties die zich op enigerlei wlj~e bezig houden met of raakvlakken hebb en met-het reewild en/ofzijn biotoop.
Het verlenen v;tn service
leden, door hen informatie te ve rschaffen, mer name in een uit te geven periodiek,
door hun wensen en Yerl::m~(:ns jegens elk:.ar of jegens de hi ervoor geme lde insta nti e over te brengen en zo
mogelijk te vervu llen en door he r coördineren van meningen, zodat deze voor zo veel mogelijk als uniforme
beleidslijn door de vereniging ror uiting kunnen worden gebracht.
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Van de voorzitter
De bejaging van reewild op door het Staatsbosbeheer beheerde gronden.
Zoals velen nog vers in het geheugen ligt, heeft zich in het gebied Oldematen in de
gemeente Staphorst dit jaar tijdens de uitloper van de lange en strenge winter en
het vroege voorjaar een massale sterfte onder de reeën voorgedaan. Mgezien van
andere ondernomen acties, is dit gebeuren voor het bestuur van de Vereniging "Het
Reewild" aanleiding geweest zich met een brief tot de Minister van Landbouw en
Visserij te wenden. In de laatste jaarvergadering is de brief voorgelezen en heeft de
steun van de leden verkregen.
In deze brief is kenbaar gemaakt, dat het feit dat in dit gebied, waar het
Staatsbosbeheer mede verantwoordelijk is voor het beheer van flora en fauna en
deels ook jachthouder is, het afzien van het nemen van beheersmaatregelen ter
kwantitatieve en kwalitatieve regulering van het reewild naar de mening van de
vereniging een vorm van wanbeleid is. Voorts is te kennen gegeven, dat het bestuur
overweegt acties te ondernemen die ten doel hebben een gerechtelijke uitspraak te
ontlokken, waarbij op grond van betreffende bepalingen in de Jachtwet en/of het
Wetboek van Strafrecht in enigerlei vorm een afkeurend oordeel over dit
(achterwege blijven van) beheer wordt gegeven.
Tenslotte heeft het bestuur in deze brief aan de Minister om een onderhoud
gevraagd ter bespreking van onderhavige materie. Dit gesprek heeft inmiddels plaats
gevonden en wel tussen enerzijds de vertegenwoordiger van de Minister, tezamen
met een beleidsambtenaar van de Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer en een
beleidsambtenaar van de Directie Staatsbosbeheer en anderzijds een delegatie van
het bestuur van de Vereniging "Het Reewild" .
Voor wat betreft het standpunt van de Minister van Landbouw en Visserij met
betrekking tot de problemen inzake het gebied Oldematen, kan in hoofdlijnen
worden verwezen naar het antwoord, dat de Minister heeft gegeven op de
kam:ervragen van het lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal
Esselink,zoals hiernaast integraal afgedrukt. Dit antwoord was de dag vóór die van
het onderhavige gesprek bij de Tweede Kamer ontvangen. Voor wat betreft het in
gang gezette overleg om op korte termijn een reeënbeheerplan voor het gehele
gebied Oldematen op te stellen is toegezegd, dat de Vereniging "Het Reewild"
nader zal worden geïnformeerd over de voortgang daarin en zo nodig op regionaal
niveau zal participeren. De tijdens dit gesprek verstrekte informatie heeft ertoe
geleid vooralsnog af te zien van enigerlei gerechtelijke actie. Het incident
Oldematen is er echter tevens aanleiding toe gewe'est het beleid van de Directie
Natuur, Milieu en Faunabeheer en van het Staatsbosbeheer met betrekking tot het
natuurbeheer, het wildbeheer, het terreinbeheer en de jacht -in dit kader de
bejaging van reewild- en de samenhang daartussen, opnieuw te overwegen. Zo wordt
de instructie ter zake herzien.
Hierbij dient de jacht als beheersmaatregel duidelijk in het beheersplan voor een
bepaald terrein te worden opgenomen. In die gevallen, dat Staatsbosbeheer van
mening is dat daar -gezien de doelstelling van een bepaald terrein- het reewild niet
zou moeten worden bejaagd, zal een dergelijke visie met argumenten moeten
worden onderbouwd en aan de beleidsinstanties moeten worden voorgelegd.
In dit stadium en op deze plaats volsta ik met deze samenvatting van hetgeen
tijdens dit onderhoud ter sprake is gekomen. Met grote aandacht en belangstelling
volgen wij de verdere ontwikkelingen in deze, vooral die in de praktijk.
Lohman
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Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1986- 1987

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de regering
gegeven antwoorden

844
Vragen van het lid Esselink (C.DA)
over de massale s terfte van reeën in
het gebied Oldematen, gemeente
Staphorst. (Ingezonden 27 maart
1987)

Welke beheersmaatregelen kunnen
dergelijke massale sterft es voorkomen

zonder aantalsregulatie via de jach t?
• Zie onder meer anlkelen in Trouwen de

2:worsche Courant van 24 maan 1987.

Antwoord

Is in het gebied Oldematen 'i n de
gemee nte Staphorst een massale
sterfte onder reeën geconstateerd en

Antwoorden van minis t er Braks

(Landbouw en Visserij) . (Ontvangen
7 juli 1987)

zo ja, doet deze zich dan hoofdzakelijk
voor in de door Staatsbosbeheer
beheerde terrei nen?'

1
In Oldematen (± 1100 ha) leeft een

2

vrijwel geïsoleerde reeën populatie

Is de jacht in dit gebied verhuu rd ?

3
Is de jacht op de aangrenzende
nie t-staa tseigen dom zijnde gronden
verhuurd?

4
Indien de jach t niet verhuurd is, wat
is daarvan dan de reden?
Bestaat er voor dit gebied een
beheersplan of richtli jn? Zo ja, wat is
daarin bepaald met betrekking lot
het faunabeheer, in hel bijzonder het
beheer van reeën 7 Is de massale
sterfte onder reeën aanleiding om
wijziging van het faunabeheer te
overwegen ?

6
Heeft zich een dergelijke massale
sterfte in de door Staatsbosbeheer
beheerde terreinen vaker voorgedaan? Zo ja. wat was toen de
oorzaak? Was toen van bejaging
sprake, al dan niet via verhuur?

met een voorjaarsstand van 150-200
dieren . De afgelopen winter zijn van
deze populatie meer dan 75 dieren
gestorven waarvan een beduidend
aantal in een kort tijd sbestek vlak
voor de aanvang van de vege tatie -

groei . Aangezien de in dat gebied
door Staatsbosbeheer beheerde
gronden (± 200 ha) ve rspreid liggen
over het gehele gebied kan geen
onder scheid gemaakt worden tussen
ster fte opge treden op deze gronden
en op die in particulier eigendom.

besloten de natuurlijke processen
zonder menselijk ingrijpen te laten
verlopen .

5 en 7
Een beheerplan voor deze gronden is
in voorbereiding . In het licht van de
opgetreden sterfte w ordt in samenwerking me t de andere jachthouders
op korte te rmijn een reeënbeheerplan

voor het gehele gebied Oldema ten
opgesteld, waarin als uitgangspunt
geldt dat een si tuatie zoals is
opgetreden dient te worden vermeden . Ook wordt bevorderd dat
uitwisselingsmogelijkheden met
aangrenzende populatie s tot stand
komen door het treffen van voorzieningen aan bestaande barrières. met
name de aanwezige kanalen .

6
Een vergelijkbare sterfte is in overige
door Staatsbosbeheer beheerde
te rreinen waar een onbejaagde
reeënpopula ltie leeft, niet geconstateerd .

2 en 3
De jacht op reeën op deze door

Staatsbosbeheer beheerde gronden
is niet verhu urd, terwijl dit op het
merendeel van de particuliere
gronden wel het geval is. Overigens
oefenen de parti culiere jachthouders
de ree:wildjacht niet uit.

4
De jacht op reeën op de betreffende
door Staatsbosbeheer beheerde
gro nde n is niet ve rh uurd omdat voor
het beheer van reeën indertijd is

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986- 1987, Aanhangsel
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Kort verslag
jaarvergadering 1987
Vereniging
"Het Reewild"
Op 2 mei j.l. werd in hotel Bakker
te Vorden de jaarvergadering van
onze vereniging gehouden.
Een uitgebreid verslag van de
vergadering, in de vorm van
notulen, zal zoals gebruikelijk aan
alle leden worden toegezonden bij
de convocatie van de volgende
jaarvergadering. Hieronder een
kleine impressie met vermelding
van de belangrijkste besluiten.
In verband met de publicaties rond
de reeënsterfte in Oldematen bij
Staphorst, werd een agendapunt ter
bespreking van dit onderwerp
ingevoegd en liep de vergadering uit
tot 18.30 uur!
Het landelijk bestuur werd uitgebreid
met twee personen, de heer Ir. ].
Poutsma voor de regio NoordHolland en de heer H. Punt voor de
regio Zeeland.
De goedkeuring van het jaarverslag
geeft de heer Dr. Ir. W. Verhoeven
aanleiding de leden er op te wijzen
dat de Vereniging "Het Reewild" de
enige vereniging is die bijna
uitsluitend uit jagende leden bestaat,
waarbij de leden rechtstreeks invloed
hebben op het beleid van de
vereniging; spreker roept de leden
op van deze mogelijkheid gebruik te
maken!
Na de beraadslagingen over de
financiële stukken, wordt de heer Dr.
H.]. Rutten benoemd tot lid van de
kascommissie ter vervanging van de
heer Dr. Ir. W. Verhoeven.
Vervolgens geeft de voorzitter een
4

uitvoerige uiteenzetting over de
stand van zaken in het overleg met
de Directie Natuur, Milieu en
Faunabeheer omtrent het vergunningenstelsel en de daarbij
behorende merkenregeling. Over dit ·
onderwerp volgt een uitgebreide
discussie waarin naar voren komt dat
de vergadering het beleid van het
bestuur onderstreept en waarbij de
kanttekening wordt geplaatst dat het
onderwerp een facet is uit een breder
beleid van de overheid. In het te
voeren overleg, zal het bestuur zich
van die beperking bewust moeten
zijn en zonodig afstemmen met
andere organisaties, waaronder met
name de KNJV. Een steunende
motie van die strekking wordt
aangenomen.
Na een pauze volgt de behandeling
van het ingelaste onderwerp:
reeënsterfte bij Staphorst.
Ter gelegenheid van het gebeuren is
aan de Minister van Landbouw en
Visserij, als betrokken jachthouder,
door het bestuur een brief gezonden,
waarin het bestuur zijn
verontrustheid uitspreekt en
verzoekt om afdoende maatregelen
ter voorkoming van dergelijke
incidenten en waarbij wordt gemeld
dat de vereniging niet zal schromen
gerechtelijke procedures op te
starten, die ten doel hebben een
afkeurend oordeel uit te spreken
over het beleid ter zake en waarbij
voorts gevraagd wordt om een
onderhoud. Het is daarbij niet de
intentie van het bestuur geweest te
polariseren, maar wél om een
duidelijke opstelling aan te geven.
Hierna volgt de uitreiking van de
replica's Wisselprijs (zie pag. 5),
.
rondvraag en sluiting.

T. S.

Uitreiking replica's
Wisselprijs aan de heren
Dr. J. L. van Haaften
en I. Uythoven.
Door de heer H. J. E. van
Beuningen, voormalig voorzitter van
de vereniging werd de Wisselprijs
Vereniging Het Reewild ingesteld.
In het voor deze prijs opgestelde
reglement komt voor:
"In aanmerking komen Nederlanders
of Nederlandse instellingen, die zich
uitzonderlijk verdienstelijk hebben
gemaakt voor het reewild in
Nederland". Het betreft een bronzen
plastiek, voorstellende een
achteromziende reebok, vervaardigd
door de kunstenaar Dolf Wong. De
houder van de wisselprijs ontvangt
als blijvend aandenken een replica.
Een speciaal hiervoor geformeerde
jury kent de wisselprijs toe.
Tot nu toe is de wisselprijs
toegekend aan de navolgende
personen of instellingen met
summier vermeld de kwaliteit
waarvoor hij werd verleend:
1976: de heer W. J. $chuitemaker (wetgeving)
1977: Stichting Reewildtrofeeënshow
Gelderse Achterhoek
(regionale instelling)
1978 : Mr. J. O. Thate (particulier initiatief
in woord en geschrift)
1979: Groepen Veldpolitie van het Korps
Rijkspolitie (gezagshandhaving)
1981: Dr. J. L. van Haaften (wetenschap)
1984: de heer 1. Uythoven (wetsuitvoering)
1986 : ]achttoezicht Rijksdienst IJsselmeerpolders (jachttoezicht)

Door gebrek aan voorraad konden
aan de heren van Haaften en
Uythoven de replica's niet worden
uitgereikt.
Dolf W ong werd bereid gevonden
tien replica's te vervaardigen, zodat
de vereniging niet alleen aan haar
verplichtingen kon voldoen maar

ook voor de toekomst niet in het
gedrang zou komen.
Op de jaarvergadering van 2 mei j.l.
mochten de heren van Haaften en
Uythoven de replica's in ontvangst
nemen. Beide heren waren zichtbaar
verheugd en spraken hun dank uit
over de ontvangst van het fraaie
kleinood. De houding van de reebok
-achterornziend- was voor de heer
van Haaften aanleiding om uiting te
geven aan zijn goede herinneringen
aan de tijd waarin hij werkzaam was
bij het R.I.N. en waarin hij de
gelegenheid had als wetenschapper
onderzoek naar reewild te verrichten.

foto's: Mevr. J E. v. Herp.

Wij zien met grote belangstelling uit
naar de werkzaamheden van
personen of instellingen, die zich zó
verdienstelijk voor het reewild
maken, dat zij voor toekenning van
de wisselprijs in aanmerking komen!

T. S.
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Afschotcijfers en wat
doen we ermee? (4)
Bij het commentaar van de heer
Rutten naar aanleiding van het
artikel "Afschotcijfers en wat doen
we ermee?" (zie 4e jaargang nr. 1,
maart 1987) willen we graag wat
kanttekeningen plaatsen.
Dat het hier gaat om een structurele
fout, misschien is afwijking beter, is
zeker het geval gezien de lange reeks
van jaren waarin al sprake is van het
genoemde verschil. Hoe die fout is
ontstaan is inderdaad moeilijk aan te
geven en getracht is daarvoor enkele
oorzaken aan te wijzen. Belangrijk is
dat alleen al het feit dat amper
tweederde van de toewijzing wordt
gehaald een bewijs is dat de aanvraag
en de toewijzing te hoog is, want
anders zou de 100% makkelijk
gehaald moeten worden. Een en
ander betekent dat de reewildjager,
uitzonderingen daargelaten, niet in
staat is (om wat voor reden dan ook)
om zijn afschot te halen. En dus niet
in staat is een realistisch afschotplan
op te stellen.
Dat het toegewezen afschotquotum
eigenlijk nog te laag is, dus in
principe nog hoger zou moeten zijn
dan het nu al is, gezien de vaak grote
onderschattingen bij de tellingen is
een heel ander punt. Dat dan het
percentage afschot nog lager zal
komen te liggen zal duidelijk zijn.
In het artikel is nagelaten dat te
benadrukken. Het blijkt dus dat,
gezien de mogelijkheden van de
reewildjagers, de afschotaanvraag en
toewijzing, afgemeten aan het
gerealiseerde afschot, te hoog ligt.
Blijft onverlet dat het werkelijke
aantal nog hoger zou moeten liggen.
De conclusie die daaruit te trekken
valt is dat de reewildjager in gebreke
blijft bij de uitvoering van een goed
6

reewildbeheer. En helaas moet
geconstateerd worden dat de
argumenten genoemd door bhr.
Rutten bijdragen aan dat in gebreke
blijven.
Wanneer men een afschotaanvraag
heeft ingediend, gebaseerd op een
betrouwbare inventarisatie van de
stand, kennis van de geslachtsverhouding, leeftijdsopbouw, aanwas
en valwild, dan zal men er alles aan
moeten doen om dat afschot, in het
belang van het reewtld, te halen.
Dat betekent dat men die 100 %
moet realiseren en wanneer dat al
vroeg in de afschotperiode mogelijk
is, mag men dat niet nalaten. Het
bewaren van een paar stuks voor
later getuigt dan niet bepaald van
een geïnteresseerd reewildjager.
Integendeel, geïnteresseerd in de
jacht: ja, geïnteresseerd in
reewildbeheer : nee. Niet het plezier
en belang van de reewildjager mag
voorop staan, maar het belang van
het reewild. En dat laatste vraagt een
volledige realisering van het
afschotplan, ervan uitgaande dat dat
serieus en nauwgezet is opgesteld.
Het argument dat er minder tijd en
minder liefhebbers zijn voor het
geitenafschot in vergelijking mat het
bokkenafschot heeft het gevaar in
zich dat direct wordt geroepen
"zie je wel, dat trofee is belangrijk,
geen gewei, geen interesse".
Toch blijkt uit afschotcijfers dat over
een groot aantal jaren gemiddeld
63% van het bokkenafschot tegen
61 % van het geitenafschot wordt
gehaald. M.a.w. deze cijfers rechtvaardigen gezien het geringe verschil,
het argument" geen tijd, geen liefhebbers", niet en doen tevens geen
recht aan het verwijt "trofeeëncultus".
Verder zou men uit de cijfers
kunnen concluderen dat het
geitenafschot of niet veel moeilijker
is dan het bokkenafschot of wèl

moeilijker, maar dan moet er juist
veel meer tijd en energie in gestopt
zijn dan bij de bokkenjacht. Het
argument geen tijd, geen liefhebbers
bij het geitenafschot is dus géén
excuus in vergelijking met het
bokkenafschot. Dit betekent dus dat
de periode van januari tot half maart,
ten onrechte" een paar weken"
genoemd, in ieder geval voldoende is,
om een even hoog percentage te
halen als bij het bokkenafschot.
Uiteraard blijft, dat het totale
afschotquotum niet gehaald wordt
en daarbij zal gebrek aan tijd zeker
wèl een belangrijke rol spelen, naast
desinteresse,te laat beginnen met het
afschot, onvoldoende kennis van het
reewild in het veld, e.d. Het een
behoeft het ander dus niet uit te
sluiten. Dat de meeste reewildjagers
het niet erg vinden dat er een geit te
weinig wordt geschoten, getuigt
evenmin van een al te serieuze kijk
op het reewildbeheer. Door deze
mentaliteit is het in Duitsland met de
reewUdstand zo uit de hand gelopen.
Veel geiten in het veld, want dan ben
je verzekerd van een hoge stand en
dus van jacht; dus beter te veel dan
(in onze ogen) te weinig. Terwijl het
reewild juist gebaat is bij een
betrekkelijk lage stand. Het drama in
Staphorst laat dit weer zien. Op de
suggestie van Dhr. Rutten om de
toewijzing te verhogen waardoor het
gewenste afschot bij gelijkbljvend
afschotpercentage wel gehaald wordt
kan heel kort gereageerd worden :
onzin ! Hier wordt een administratieve truc uitgehaald die weinig met
reewildbeheer te maken heeft. Als
het gewenst afschot in die situatie
gehaald wordt kan het óók gehaald
worden zonder deze truc toe te
passen. Zo wordt het reewildbeheer
helemaal ongeloofwaardig gemaakt.
RH.M. Peltzer en H.W.P.G. Berger

Afschotcijfers, en wat

doen we ermee? (5)
Tweede commentaar
De reactie van de heer Peltzer en
Berger als weerwoord op mijn
commentaar op "Afschotcijfers" etc.
houdt de discussie op gang en dat is
een goede zaak. Zolang wij niet
beschikken over meer gegevens
betreffende het afschot, zoals:
- maand van afschot van
jaarlingen, oude bokken,
- waar zit het deficit?
krijgen wij ook geen antwoord op
het onderhavige probleem.
Helemaal begrijpen doe ik de heer
Peltzer niet: eerst stelt hij dat de
toewijzing voor de reewildjagers te
hoog is (ze schieten immers maar
2/3 !) dan weer erkent hij dat de op
tellingen gebaseerde toewijzing te
laag is.
Hoe is het nu: te hoog of te laag ?
Ik meen staande te kunnen houden,
dat indien de toewijzing, op reëele
gronden gebaseerd, verhoogd wordt,
ook het afschot in zijn totaliteit
omhoog gaat, niet omdat het een
administratieve truc is, maar omdat
de jager met meer afschot minder
selectief behoeft te zijn en eerder
bereid is tot schieten.
Het is een kwestie van psychologie
en instelling. De jagers met weinig
afschot zullen des te selectiever jagen
en niet zo snel geneigd zijn om een
ander beest om te leggen, als de
geselecteerde niet zo gemakkelijk iri
't zicht komt.
Als je maar één lollie hebt, dan doe
je er langer over dan als je er nog
drie op zak hebt!
En Mhr. Peltzer, het plezier en het
belang van de reewildjager mag dan
wel niet voorop staan maar ik kan
niet inzien dat het in het belang van
7

het reewild is als de jager niet meer
geïnteresseerd zou mogen zijn in de
jachttechnische kant.
Maar nogmaals: wij hebben meer
gegevens nodig om de ware oorzaak
te achterhalen. Vooralsnog meen ik
dat het niet geraliseerde afschot
persé verklaard moet worden door te
weinig inzet of kennis van de
Nederlandse reewildjagers.
A.P.M. Rutten.

De redactie sluit hiermede deze discussie
over afschotcijfers, .in afwachting van nader
onderzoek.

Aankondiging
Het is de bedoeling dat het Bestuur
van de Vereniging de Nationale
(driejaarlijkse) Reewild tentoonstelling
ditmaal op 13, 14 en 15 mei 1988
wederom te houden in of bij Hotel
Bakker te Vorden. Een speciale
commissie is verzocht nadere
plannen hiervoor uit te werken.
Wij hopen nog regelmatig op deze
tentoonstelling terug te komen.
Nu kan reeds vermeld worden, dat
voor inzending alleen die geweien
van reewild in aanmerking komen,
die tevoren op een regionale
tentoonstelling zijn geweest en daar
een aanbeveling voor deze nationale
tentoonstelling kregen. Tevens dient
het gewei minstens 280 gram te zijn.
Op deze tentoonstelling zal tevens
weer plaats zijn voor o.m. de laatste
drie jaar in Nederland geschoten
edelherten, damherten, zwartwild en
moeflons.
H.E.
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De kogel
is door
de kerk
De vereniging
"Het Reewild" krijgt
er zo'n 120 nieuwe leden bij!
De Vereniging Het Reewild West- en
Midden-Brabant is onlangs en bloc
overgegaan. Een en ander is wel is
waar niet zonder slag of stoot
geschied. Daar zijn de nodige
bijeenkomsten van het bestuur,
vergaderingen met de leden en
ruggespraak met de aangrenzende
regio' s aan vooraf gegaan.
Ook de steun van onze bekwame
voorzitter Jhr. De Savornin Lohman,
in ons mededelingenblad èn tijdens
de opening van onze jaarlijkse
reewildbeheertentoonstelling in
Chaam hebben hier in belangrijke
mate toe bijgedragen.
Bij deze gewichtige stap is het altijd
nog goed even terug te blikken.
Op 7 april 1981 heeft onze
voortvarende heer drs. Th. J. Litjens,
reeds geruime tijd landelijk
bestuurslid, het voorzitterschap op
zich genomen en een voorlopig
bestuur gevormd en is op 10 februari
1982 naar de notaris gestapt.
Er werd destijds voor de
verenigingsvorm gekozen vanwege
de meer democratische spelregels.
Met opzet werd toen gekozen voor
dezelfde naam om daarmee de
verbondenheid met de landelijke
vereniging in Vorden tot uiting te
brengen, hetgeen bovendien ook
naar voren kwam in bepaalde punten
van de statuten.

Onder de bezielende leiding en
immer enthousiaste leiding van de
heer Litjens is de regio West- en
Midden-Brabant uitgegroeid tot
misschien wel een van de meest
actieve reewildclubs van Nederland.
Ieder jaar werd, vanaf de oprichting
tot nu toe, een reewildbeheertentoonstelling georganiseerd, die
gezien mocht worden.
Ons inzendingspercentage van de
geweien lag vaak dicht tegen de 90%.
De shows werden uitgebreid
ondersteund met stands op het
gebied van kunst, antiek, valkerij,
fotografie, preparateurs, pottenbakkers, wapenhandel, veldpolitie en
vele anderen. Verder werden er ieder
jaar schietwedstrijden, films, lezingen
en culinaire avonden op touw gezet.
Ook de contributie werd op
hetzelfde peil gehouden als de
landelijke vereniging om een latere
toetreding, hetgeen nu onlangs is
geschied, te vergemakkelijken.
De hoofdmotieven, die ons ertoe
hebben gebracht deze stap te zetten
zijn de volgende.
Wij zijn van mening dat wij het ons
in ons land, zeker in deze tijd en met
het oog op de toekomst, onmogelijk
kunnen permiteren op jachtgebied
en zeker op het specifieke
reewildterrein te bestaan uit een
lappendeken van allerlei verenigingen, stichtingen en commissies of
hoe ze ook mogen heten. Wij dienen
ons, zeker als het om onze
gezamenlijke belangen gaat, aaneen
te smeden tot één grote hechte club.
Verder waren wij van mening dat het
in feite geen fair play is om wèl
financieel van de moede~ereniging,
om het zo uit te drukken, te
profiteren en om toch géén lid te
zijn. Op de long run is er geen
vereniging die Sinterklaas kan blijven
spelen.

And last but not least, als we zien
wat dè Vereniging Het Reewild in de
loop van de jaren van haar bestaan
heeft weten te bereiken,dan is dat
bepaald niet onaanzienlijk.
Om een aantal bij u in herinnering te
brengen:
- het loodjessysteem,
- het verplichte kogelschot,
- de veranderde openingsen sluitingstijden,
- de voorlichting,
- het kwartaalorgaan,
- keurmeesteropleiding, etc.
Tot slot nog dit
Nu het loodjessysteem, dat in de
praktijk heel goed functioneert, op
de helling staat en de mogelijkheid
bestaat dat dit gerund zal gaan
worden door de Vereniging Het
Reewild is dit een heel belangrijke
factor die onze jachtvrienden uit de
hopelijk toekomstige regio's OostBrabant, Overijssel en de Gelderse
Achterhoek in hun overweging tot
aansluiting dienen mee te nemen.
Het zou fantastisch zijn wanneer we
ons in 1988 als één club zouden
kunnen manifesteren.
Zesender
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Van de jeugd

Merkwaardigheden (7)

Beste Vereniging "Het Reewild" ,

Reebok, gedeeltelijk" albino"
In Wild und Hund (90ste Jaargang,
no. 3 van 10 mei j.l.) schrijft J. Draxl
dat een beroepsjager in een Tiroler
bergrevier (hoogte tussen 900 en
2000 m) hem vertelde van een
vierjarige bok, die gedeeltelijk albino,
door een normaal gekleurde geit was
gezet. Sedert mensenheugnis was er
in zijn noch in het buurveld een
dergelijk gekleurd ree waargenomen.
Schrijver zag in maart 1986 dit ree
zelf. Het scheen schuwer dan de
andere reeën en kwam pas in de
schemering bij de voerplaats, steeds
in goede dekking en wat afgezonderd
van het andere wild. Hij slaagde er
uiteindelijk in, enkele foto's te
maken. Ook in de zomer 1986 lukte
het, hij reageerde direkt op het
"blatten", stond overigens dagen lang
bij een oude geit, die twee sterke
kalveren voerde. Tot nu toe heeft
men vanuit deze verbintenis (nog)
geen tweekleurige kalveren
waargenomen. Uit bijgevoegde foto's
is op te maken, dat het achterdeel
van de bok wit is, tot aan het blad.
Ook de lopers zijn wit, de
linkervoorloper tot de elleboog, de
rechtervoorloper tot aan de knie.
Rond het snuitje is een witte ring, de
lichten zijn normaal gekleurd (dus is
er geen sprake van een echte
albino!), het gewei komt overeen
met het normale in dit gebied. Tot
zover dit artikeltje.

Nog bedankt voor uw informatie.
Ik heb er van genoten. Ongeveer een
maand geleden ben ik weer naar de
Veluwe geweest. Ditmaal met een
kennis. We vertrokken 's morgens
om half elf. We kwamen rond kwart
voor twaalf aan bij de afslag
Kootwijk/Harderwijk. Toen hebben
we nog even alles laten zien aan onze
kennis. Plotseling stond er op een
pad een vrouwelijk edelhert (hinde).
Daarna gingen we in het
Kroondomein 4~ uur lopen.
We hebben die dag gezien: 14 wilde
zwijnen, waaronder 4 biggen
(frislingen), 12 damherten,
3 mannetjes, 1 jong damhertekalf en
4 reeën, 3 vrouwtjes, 1 mannetje.
Het was dus weer eens een prachtige
dag. Alleen één nadeel: Toen we aan
het lopen waren zagen we plotseling
13 mensen uit het: Rustgebied voor
het Grofwild komen. (Ik was rood
van woede). Een kleine 20 minuten
later zagen we de boswachter
zachtjes komen aanrijden. Mijn vader
hield hem teg~n en zei dat er
mensen uit het rustgebied kwamen.
De boswachter bedankte m'n vader
en ging er met een noodgang
achteraan. Misschien heeft hij ze wel
een boete gegeven. Maar ja, het was .
die dag weer een spannend en
observerend avontuur.
Eén vraag: Heeft u alweer folders
binnen voor het nieuwe seizoen?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Robert Hoekstra (13 jaar)

Mijn vraag: "is deze kleurafwijking
ook bij ons waargenomen?"
Wij zullen uw reactie graag
vernemen.
H.E.
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Een tragische dood
Op maandag 27 april trof ik tijdens
mijn surveillance een 3-jarige dode
reebok aan die vastzat tussen de
spijlen (onderlinge afstand tussen de
spijlen is 12 ~ cm) van het hekwerk
van het waterpompstation "Fledite"
(2-Flevoland). Deze bok is in het
weekend tussen vrijdagavond en de
maandagmorgen daarop, tussen de
spijlen vastgeraakt en heeft een uren
durende doodsstrijd gevoerd. Hij had
erorm met zijn achterlopers eri
voorlopers gekrapt om er maar door
te komen, doch is voor zijn
achterhand (heup) blijven steken, zie
foto.
Deze 3-jarige bok kon niet tussen de
spijlen door terwijl ik 14 dagen later
een jaarling bokje er wel door zag
gaan.
B. J. Tuin
f oto: B. J. Tuin.

Natuurtalent!
In mei j.l. tekende binnen een
kwartier in een jachthut in
Oostenrijk een jonge Förster,zonder
ook maar een enkele maal een
gurnmiestift te gebruiken, deze
reebok.
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Geluk bij een ongeluk

Mededelingen

Op 4 juni om ± 7.00 uur in de
ochtend vond de heer Tomassen uit
Putten een reebok aan de kant van
de weg, die kennelijk in botsing was
gekomen met een auto. De heer
Tomassen heeft het ree mee naar
huis genomen en de plaatselijke
politie ervan in kennis gesteld.
Die adviseerde hem om het ree af te
laten maken. Dit vond de heer
Tomassen wat erg rigoreus en heeft
één van de plaatselijke dierenartsen
om advies gevraagd. De dierenarts
heeft het ree behandeld; dit had
kneuzingen en een shock van het
ongeval overgehouden. Na telefonisch overleg met mij hebben ze
het ree, 's avonds bij het donker
worden weer uitgezet in het bos in
de omgeving van Putten. De bok
heeft twee witte oormerken met de
ms. 33598 en 33599. Wij zouden het
op prijs stellen als degene die deze
bok ziet of eventueel schiet, dit aan
mij meldt, G. W. Boele, Kamperweg
18, 8181 CM Heerde; tel. 057822193. De Vereniging "Het Reewild"
is de heer Tomassen zeer erkentelijk
voor deze daad en heeft dan ook
gemeend de kosten van de dierenarts
op zich te nemen.

Voor onze leden is er na het
verschijnen van het mei-nummer nog
de mogelijkheid gekomen de
volgende boeken te bestellen:

- "Der Rehwtldabschufl"
door E. Ueckermann àf 16,- "Hegen und Ansprechen von Rehwild"
door E. Schäfer à f 44,Deze prijzen zijn excl. portokosten.
Bestelling liefst bij administratie,
betaling op gironummer 813577
t.n.v. de penningmeester van de
Vereniging "Het Reewild" te
Enschede.

H.E.

U BENT
PRIJSBEWUST.

WIJ OOK
Zoals u levert, koopt u in:
voor een zo scherp m ogelijke prijs.
Dat geldt zeker voor uw drukwerk.
Want m eestal kunt u in dat opzicht
uw keuze maken uit diverse aanbiedingen.
Naruurüjk spelen kwaliteit en snelheid
voor u een belangrijke rol.
Maar vaak geeft de prijs de doo rslag.
Vraag daarom voor uw volgende
opdracht ook een offerte aa n
bij Drukkerij Lulof.
U zult aangenaam verrast zijn.

-------@t------DRUKKERJ] LULOF
De Grenzen 7 - Almelo
Tel.: 05490-1 1011
Postbus 100 . 7600 AC Alm elo
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Jacht ter discussie
: Voor en tegen jacht
: 16 april 1987 t/m oktober 1988
: Zoölogisch Museum, Plantage
Middenlaan 53; Amsterdam.
Openingstijden : di. tJm vr. van 9.00 tot 17.00 uur
zo. van 10.00 tot 17.00 uur
za. en ma. gesloten.
: Volwassenen f 1,- / Kinderen f 0,50
Entree
Dia klankbeeld
: Astrid '" ieland
David Uttle
Muziek
Officiële opening : 16 april, 15.30 uur door Wina Born.
Tentoonstelling
Periode
Plaats

- Uit liefde!
- Elk jaar tienduizenden
jonge vosjes dood slaan
- Tienduizenden ganzen
afknallen ('oogsten')
- Elk jaar circa 6500
reeën schieten

- De zin van het jagen
- Een gezonde én
gevarieerde wildstand

U wist het misschien nog niet dat Nederland meer dan 33.000
jagers telt. Ze jagen allemaal voor hun plezier en reken maar dat
ze lol hebben. De heren schieten op bijna alles wat beweegt. Het
is hun teken van liefde voor de natuur.
Voorstanders van de jacht denken daar anders over:
"Schieten komt pas op de tweede plaats. Waarnemen van wild,
beheren van de fauna, de leefomstandigheden van de dieren . ..
allemaal zaken waar de jager het gehele jaar door mee bezig is."
Kortom, zoveel mensen, zoveel meningen.
De tentoonstelling "Voor en tegen jacht" geeft u de kans de
argumenten van voor- en tegenstanders te wegen, uw eigen
mening te bepalen.
Vanaf 16 april 1987 t/m oktober 1988 in het Zoölogisch Museum
te Amsterdam.
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Resultaten regionale
reewildtentoonstellingen 1987

Ijsselmeerpolders - Biddinghuizen
2 tlm 5 april (2 -jaarlijkse tentoonstelling)
Keurmeesters: Vos, Schoonderbeek
en Boele.
Zuid Flevoland

Overijssel - Markelo
13 tlm 15 maart
Keurmeesters: Schoonderbeek,
Mekers en Boele.
leeftijdsklasse
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar en ouder
totaal

aantal
264
54
41
22
29
410

waarvan onjuist
9
16
22
8

55

Aanbevolen nationale tentoonstelling: 6

Regio Limburg - Roggel 20 maart
Keurmeesters: Consten, Hommen,
v. Loenen en Ruseler.
leeftijdsklasse
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar en ouder
totaal

aantal
135
33
30
30
25
253

waarvan onjuist
4
10
11

20
45

Aanbevolen nationale tentoonstelling: 4

Regio Veluwe - Hoog Soeren
20 tlm 22 maart
Keurmeesters: de Savornin Lohman,
Brinkman, Ruseler en Boele.
leeftijdsklasse
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar en ouder
totaal

aantal
139
32
26
31
72
300

waarvan onjuist
5
4
1
16
26

Aanbevolen nationale tentoonstelling: 18
14

leeftijdsklasse
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar en ouder
totaal

aantal
222
16
24
15
76
353

waarvan onjuist
7
1
10
6
24

Aanbevolen nationale tentoonstelling: 52
Oost Flevoland
aantal
leeftijdsklasse
1 jaar
163
17
2 jaar
3 jaar
23
8
4 jaar
34
5 jaar en ouder
totaal
245

waarvan onjuist
18
4
14

9
45

Aanbevolen nationale tentoonstelling: 17

Regio Reewildbeheer Noord
Nederland - Orvelte 3 t/m 5 april
Keurmeesters: Jongsma (ged.),
Osinga (ged.), Ruseler, Mörzer
Bruijns en Eikelboom.
leeftijdsklasse
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar en ouder
totaal

aantal
204
36
49
41
72
402

waarvan onjuist
2
6
18
19
45

valwild 28 stuks
Aanbevolen nationale tentoonstelling: 15

Provinciale Reewildcie. Zeeland Haamstede
10 en 11 april. Keuring over afschot
van de laatste 7 jaren.
Keurmeesters: Diepenhorst en
Schneider.
leeftijdsklasse
aantal
waarvan onjuist
86
1 jaar
5
2 jaar
24
4
20
3 jaar
45
4 jaar
19
7
24
5 jaar en ouder
totaal
198
36
Aanbevolen nationale tentoonstelling: 0
West en Middenbrabant - Chaam
11 en 12 april
Keurmeesters: Schneider, Peters,
Casteleyn en Boeie.
leeftijdsklasse
aantal
waarvan onjuist
2
1 jaar
45
2 jaar
4
8
18
10
3 jaar
4 jaar
6
15
11
5 jaar en ouder
22
totaal
97
Aanbevolen nationale tentoonstelling: 0
De Hora Siccema plaquette ging dit jaar naar
mevrouw P. v. Ruyenbroek, sterkste trofee
van de tentoonstelling West en Midden
Brabant. Deze plaquette wordt ieder jaar aan
een andere regio toegekend.
Regio Utrecht, 't Gooi en
Vecb.tplassengebied - Amerongen
25 en 26 april (2-jaarlijkse tentoonstelling)
Keurmeesters: de Savornih Lohman,
Erdmann, Abbenbroek, Mörzer
Bruijns en Eikelboom.
aantal
leeftijdsklasse
waarvan onjuist
106
1 jaar
o
2 jaar
35
3 jaar
43
4 jaar
32
5 jaar en ouder
54
totaal
270
o
Aanbevolen nationale tentoonstelling: 5

Oost Brabant - Waalre 23 tlm 25 april
Keurmeesters: Seroo en Boele.
leeftijdsklasse
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar en ouder
totaal

aantal
63
18
16
17
29
143

waarvan onjuist
2

5
9
9

25

Aanbevolen nationale tentoonstelling: 4

Gelderse Achterhoek - Exel
15 tlm 17 mei
Keurmeesters: Meekers, Mörzer
Bruijns, Schoonderbeek en Boele.
leeftijdsklasse
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar en ouder
totaal

aantal
137
26
20
9
19
260

waarvan onjuist
11

6
22
10

49

Aanbevolen nationale tentoonstelling : 4

Kort kommentaar
Hierboven hebt u dus de resultaten
van de reebokgeweienbeoordelingen
op de diverse regionale
tentoonstellingen aangetroffen.
Deze resultaten zijn ter plaatse
uitvoerig besproken en bediscusseerd. Dat is ook de bedoeling.
Het maken van een samenvatting
heeft geen zm: daarvoor zijn de
verschillen tussen de regio's te groot
en de omstandigheden waaronder het
afschot is verricht, ook verschillend
en ons onbekend. Vandaar dat wij
willen volstaan met enkele korte
opmerkingen :
A- in het algemeen is er een goede
belangstelling geweest, zowel wat
betreft het inzendingspercentage
(ook hier weer grote verschillen)
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is het bezoek en, waar gehouden,
bij de nabesprekingen. Helaas
moeten we ook constateren, dat
veel trofeeën worden ingeleverd
in een "zeer slechte staat van
onderhoud" .
B- het advies, te proberen ongeveer
de helft als jaarlingen te schieten,
is goed opgevolgd.

In een enkele regio is zelfs de

50% ruim overschreden en dat is
nu weer te veel van het goede.
Maar moeilijk te vermijden, daar
men vooral bij ' kleinere velden
met een relatief gering afschot de
zaak per regio niet in de hand
heeft. Toch liever zo, dan dat
men tot het andere uiterste komt
en te weinig jaarlingen afschiet;
want dan komt men bij
C- het feit, dat nog steeds te veel in
de middenjaargroep (2 tlm 4 jaar)
wordt afgeschoten en daarbij ook
nog vaak foutieve bokken schiet.
Het is juist deze groep, die het
verervingswerk moet doen.
Daarom moet deze zoveel
mogelijk gespaard worden.
D- gevolg van één en ander is,
dat er dan te weinig oudere
bokken voor afschot overblijven.
H.E.

foto: Tb. J Lttjens.

BEMIDDELINGSBURO SILVERTANT
SPECIALIST IN JACHTREIZEN NAAR:

o.a. BULGARIJE - CHINA - SOVJET-UNIE - SCHOTLAND
In 1986 werd door onze gasten
Goud, Zilver en Brons geschoten
voor f 350,- per bok.
Wilhelminastraat 23 - 6391 JS Landgraaf - Telefoon 045-311286
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Directie Natuur, Mtlieu en Faunabeheer
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DISTRICfSKANTOREN VAN D E CONSULENTEN N.M.F.
H OOFDEN FAUNAAANGELEGENHEDEN

Groningen

C. L. M. v.d. Ro'lkt

Postbus 30027
Engelsekamp 6

9700 RM Groningen
Tel.: 050-239111

Friesland

F. Veenstra

Postbus 2003
Tesselschadestr. 7

8901 JA Leeuwarden
Tel.: 058-443313

Drenthe

M. A. Roetert
Steenbruggen

Postbus 11
Mandemaat 3

9400 AC Assen
Tel.: 05920-27911

Overijssel

W.Nab

Postbus 604
Assendorperdijk 2

8000 AP Zwolle
Tel. : 038-210533

Flevoland

J. Eising

Maeslandt 16

8224 AS Lelystad
Tel.: 03200-30574

Gelderland

H. Bardoe!
T. A. M. Dikker

Postbus 9079
Rosendaalsestr. 64

6800 ED Arnhem
Tel.: 085-5 79111

Utrecht

G. Kreton

Museumlaan 2

3581 liK Utrecht
Tel.: 030-520834

A. W . K amminga

Postbus 3005
Linnenslaan 2

2001 DA H aarlem
Tel.: 023-186160

Noord -Holland

J. Eising

Zuid-Holland

J.

Verhuist
P. Oude Elferink

Postbus 30119
Muzenstraat 30

2500 GC Den Haag
Tel.: 070-624611

Zeeland

P. C. Remijnse

Westsinge!58

446 1 DM Goes
Tel.: 01100-37911

Noord-Brabant

G. A. J. M. Schram
L. C. Wijlaars

Postbus 1180
Prof. Cobbenbagenlaan 225

5037 DB Tilburg
Tel.: 013 678755

Limburg

W. van Loenen

Postbus 103
Lindanusstraat 12

6040 AC Roermond
Tel.: 04750-34251

© 1985 Vercpiging " H el R eewikr'
Z o nder toes temming van de Vereniging " H e t Reewild" mag niets uit deze uitgave wo rden ve rv eelvu ldigd e%f openbaar gemaakt
doo r midde l van druk , foto copies mi crofilm of a·nde rszins, he tgee n ook van toepassing is op.de gehele o f gedee ltelijke be werking.

De plaats voor jager en hond
Ontmoetingscentrum van "Het Reewild"
Tel. 05752- 1312
* WAPENS in de betere merken.
* JACHTKLEDI NG in loden,
katoen en wol, o.a: knickerbockers en kousen, hoeden
petten, laarzen, truien, vesten
en jagersjassen.

VOOR JACHT EN SCHIETSPORT

DMartens
..

* LECTUU R, wildlokkers, lucht-

-. - . .

buksen, gehoorbeschermers,
serviesgoed, kijkers, patroontassen, messen.
Specialist voor reparatie en het
monteren van richtkijkers.

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9, 7251 DG Vorden
Telefoon 05752 -1272

nationaal jachtschietcentrum
_
" berken horst"
cl ubhuis/ baan beheerder: j. van rhee
stakenbe rgweg 60 - 8075 ra elspeet - tel. 05779-1332

Het Nationaal Sch ietcentru m "Berken horst" is het centrum
waar de jager zich thuis voelt.
Wij kunnen u bieden:

Wij zijn geopend:

-

skeet
jachtparcours
100 en 50 meter kogelbaan
lopend-varkens baan

Kleiduiven - woensdag van 14 tot 17 uur
zaterdag van 11 tot 17 uur
Kogelbaan - na afspraak iedere dag (niet op zondagen)

Deskundige hulp bij het inschieten van uw jachtbuks.
Graag tot ziens op Berkenhorst.
Jaap en Bea van Rhee

