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Van de voorzitter 

Wanneer U dit nieuwe nummer van het mededelingenblad in h.lOdcn hebt. hec:ft 
zich kortgeleden een bijzonder heugelijk feil \'oorged:l:tn. wa;.!r ik gaarne o;1druk
kelijk in ons orgaan bij stil wil staan. Om precies te zijn: op z:lIc)"ebg 26 november 
1988 heeft de Erevoorzitter van de Vereniging "Het Hecwild" Mr. J. 0. Th::ue zijn 
tachtigste \'erjaarebg gevierd. De heer 1l1:llC heeft zich gedurende een reeks van 
jaren op velerlei wijzen ingezl'1 voor hel reewikl. het reewildbeheer en de bebngen 
v:m hen die h('[ reewild bej:lgen. Hij was één \'an de mannen van hel eerste uur 
die de ~IOOt hebben gegeven 101 de oprichting van de Vereniging "Hel Heewild" 
op 21 april 195 [ tc Vorden. Als voorzitter v<In dc \'cn!niging op het beslUurlijke vbk 
en in woord en geschrift heeft hij zich sterk gemaakt voor cen seleclie\'e hejaging 
van hel reewild mei de buks zoab die in formele zin vorm heeft gekregen in het 
huidige verglInningensleIsel ;Inne;.; merkenrcgcling. 
Mede door zijn lOedoen is de kcnnis van de individuele n.:.'t:wildjager in den lande 
sterk tocgenomen. Ik noem hier slechts hel nog altijd bijzonder lezenswaardige en 
1x>eiende boek \' :10 zijn hand " [-Iet Keewikl ~ gezien door het oog \:ln de jager"' (b! 
in 1955 verscheen. 
De heer l11:l1e is dan ook v:tnWege zijn bijzondere "erdiensten voor hel reewild in 
Nederland en voor de Vereniging "Hel Reewild" desrijds benoemd tot Ere~voorl.it~ 
tc'r van d~ Vereniging, terwijl hem in 1978 de wisselprijs van de Vereniging werd 
toegekend. 
Het verheugt ons zeer dat onze Ere~\oorl.ÎlIer, die nog nooit een algemene leden~ 
vergadering van de Vereniging beeft gemist en ook anderszins \,;U) zijn voortdu~ 
rende belangstelling voor het reewild en het reilen en zeilen V:Hl de Vereniging 
blijk geeft, in goede gezondheid zijn tachtigste \'erjmlrdag heeft gevierd. 
Ik bied onze Ere~voorzit1er namens de Vereniging "Hel Heewild" en n:unen:.; het 
bestuur onze hane!ijke gelukwensen meI zijn tadlligste verjaardag en de hcs\e 
wcnsen voor dc toekomst aan. 

Een aangelegenheid van geheel andere :Iard betreft bet volgende. In de T(X!!ichting 
op de Riiksbegrming voor hel i:IlLr 1989 - Hoofdstuk X1V \foor bel t\-linislerie \':111 

L::mdbouw en Visserij staat in hel Algemeen Deel in hel hoofdstuk N:lluur en L::lI1d~ 
:;ehap onder hel hoofd J:lChr ~ de volgende 7.in~nede: 
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'Jacht. 

In samenspraak met betrokkenen worden momenteel de mogelijkheden nagegaan 
voor het leggen v<ln een grotere veramwoordelijkheid voor het beheer van de 
reewildstand bij de jachthouders. De org:misatiegr.tad en kennis \' lUl reewildjagers, 
alsmede de reçwildsr:lnd zijn zodanig, dm gedewilleerde overheidsbemoeienis on
nodig en ongewenst is. De verworvenheden van hel huidige systeem (voorkomen 
V'lIl stroperij, behoud goede reewildstand) dienen daarbij uiteraard niet verloren te 
gaan" 

Deze mededeling zal de leden van onz.e vereniging en vele andere geïnteresseer
den niet verr:lsscn. 
Ik kan daarvoor gevOègeJijk verwijzen n:13r wat ik tcr zake eerder in ons orgaan 
heb bericht en ik en andere bestuursleden op vergaderingen in den bnde reeds 
mededeelden. 
Een delegatie van het bestuur van cle Vereniging "Het Heewild" alsmede een af
vaardiging van de K.N.j.V. vormen degenen die bovengenoemde betrokken verte
genwoordigen en zich inzctten om de belangen van hel" reewild, het ret!wildbeheer 
en de reewî!djagers zo krach!ig mogelijk te hdl:1.l1igen. 

Tensloue rest mij nog U hel goede feestdagen en cen voorspoedig 1989 tOC te wen
,;en. 

Lohman. 

Inventariseren 
van reewild 

Inleiding 

Als jager heeft men, volgens an. 19 van 
de j:1chtwet, de plicht om de zorg te 
dragen voor een redelijke wildstand in 
het veld of om deze te bereiken. Jn de 
praktijk beteken! dat va:lk een afweging 
tussen landbouw- en bosboll\\ belangen 
enerzijds en natuurbeschermingsbelan
gen anderzijds. Toch mag. :ds resultaat 
\'an die afweging, volgens arc 19 de 
wildstand niet achteruit te g:un. 
Bovenstaande houdt in dat een jager 
die serieus bez.ig is met de jacht, op de 
hoogte dient te zijn van het wild dat in 
zijn veld aanwezig is. Niet alleen wat 
betreft de bej:lagbare en nicl-bejaagb:lre 

soorten. maar ook qua a:lntallen, ge
sbchtsverhouding en :!anwas. Een en 
ander geldt e\'enzeer voor de reewildja 
geL 
A:-m te bevelen is te strcven naar een 
optimale (en dat is wat anders dan een 
maximale) reewildstand. Dit houdt niCl 
alleen in dat de reewildstand overeen
komt meI de draagkmcht van hel veld. 
d.W.Z. is afgestemd op voedselaanbod, 
dekking e.d., maar ook dal ers prake is 
van een goede leeftijdsopbouw en een 
correcte geslachtsverhouding. 

Een te hoge reewildst~md kan op twec 
manieren nadelig zijn. Ten eerste nade
lig voor de lllt:ns in economisch opzicht 
en ten tweede nadelig voor hel reewild 
zèlf. 
Wal een te hoge reewildSland econo
misch kan betekenen is waarschijnlijk 
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genoeg7_il:un bekend uit Duitsl:md. I lier 
is ondanks het streven naar "Hege mit 
der l3üchse" de reewildstand volledig 
uil de h:md gelopen en is cr voor c!t:: 
bosbouw spr.lkc van een on:t:mvaard
bare VrL"et- cn v{.>egM:hade. 
Het is zelfs zover gekomen dat in Duits
bnd steeds meer stemmen opg:tan om 
de selectie\'c j:lChl 11l:I;l.r tc vergeten en 
zoveel mogelijk :lfschOl Ie plegen \ia 
drijfjachten, zonder daarbij al te zeer op 
leeftijd en gcsl:lcht te letten. Het belang
rijkste doel daar wordt steed" meer een 
rigoreuze aantab\'ernlindering. 
W:n een te hoge rt.."Cwildst:tnd \oor hel 
ree zelf betekent is bekend uit diverse 
gebieden zo:l ls Weerribbcn. Eerne
woude, Olde r-.blcn: sk.:chtc conditie, 
\'errnagerde dieren, l:lRc gewichlen 
stress, ziekten cn ccn verhoogde sterfte. 
A:ullalsnucl\.talics verlopen cbn schoks
gewijs en lalen geen n::1:nid kleine 
schommelingen zien m nd een opti
mum. Met nllme hel ~rOle a:tnl;l.1 sterf
gevallen in de Olde !\lalcl1 in dl! ge
meente Staphorst van vorig Î'Ja f ligt nog 
Ie vers in het geheugen om al \'ergeten 
Ie zijn . Hier \\'3S. door het ontbreken 
\'an bcjaging, dlliddijk sprake \'an een 
tC hoge sta nd a3n reewild, meI nadelige 
ge\'olgen voor hel recwild zelf! Niet al
leen nadelig door de hoge sterfte. want 
die is binnen een gezonde populatie 
altijd nog wel op Ie vangen door een 
verhoogde reproduclic , maar VOO"I! 

ook omdat er van een !lezonde reewild
populatie geen ",prake was, maar veel 
Illeer van een "kommer"lX)pul:uie. 
Een en ander betekent dll., dm de ree
wilddichtheid Overeen moel komen meI 
de. enerzijds economische en ander
zijds biologische, draagkmcht v:ln het 
\'eld. 

Systematische ondcrschaning 

Dal hl!! bep:llen van dl.!" reewildst:lIld 
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een moeilijke zaak is en dat deze stand 
veelal onderschat wordt. blijkt uil vde 
pmktijkvoorbeclden. zowel uil het bui
tenland als uit eigen !:Ind. 
Enkele cijfers: In Kalo in Denemarken 
werden 70 reeën geteld en werden cr 
213 afgeschoten! In Hye Kor-;kov wer
den 125 dieren geleld en werden er 161 
geschoten. In het. Elbegebied verdron
ken door overstromingen l"ecma:11 zo
veel dieren d:ln er geldd waren. En in 
alle drie de gevallen werden niet :tlle 
dieren gedood. 
[n een omrasterd proefgebied, waar\'an 
hel aantal aanwezige dieren precies be
kend was. werd ondanks intensieve tel
lingen en observaties nooit meer dan 70 
;1 80% van de :1:lIlwezige bokken w:I:tr
genomen. 
In Ned erbnd werd in de boswachtl.!rij 
Austerlitz, gedurende een reek., va n 4 
jaren, tijdens reewildtellingen \'an F;llI

nabeheer (twee ochlendtelJingen en 
een avondtelling in hel \'oo~aar) slechts 
50 :l 60% van het aanlal dieren geteld 
dal tijdens inten.,ien:: w:lamcmingen 



over een heel jaar was geteld. En het
zelfde geldt voor gebieden als I{cve Ab
benbos, Roggeboï.-:a nd, Holl:mdse Holtt 
en Staphorst, waar naast Faunabeheer
wllingen ook intensief werd geteld ge
durende een kmgere periode, 

lnventarisercn: een noodz::mk 

Het streven naar zo veel mogelijk ree
wild in het veld d.W.Z. het streven naar 
een maximale stand , bijv. door de gei
ten te veel te sparen, betekent streven 
naar een s ituatie waarin een enkele ver
andering in de leefomstandigheden 
voor hef ree snel funest kan zijn. Een 
maxim:tle stand is daarom voor het ree
wild zelf zeker niet aan te bevelen. 
Een optimale reewildsrand houdt in dat 
er bij veranderingen in leefomst,mdig
heden ruimte is \'oor n:l.1uurlijke aan
p:lssingen en dat ziekten en p:mlsieten 
minder kans krijgen. 
Duidelijk za l 7.ijn dat een goede en 
nauwkeurige reewildi rwentarisatie van 
groot belang is om een optimale stand 
tC kunnen bereiken. Inzicht hebben in 
de stand kan niel alleen cvent\Jele veeg
en vreetschade :Ian struiken en bomen 
(en in bep"alde gevallen a~m la nd- en 
tuinbouwgewassen) voorkomen, maar 
komt ook hel reewild zelf ten goede. 
Want sledlL'i een goede kennis over het 
aanwezige reewikl. d,w.z. inzicht in 
aa ntallen, geslachtsverhouding. leef
tijds-opbouw, aanwas, mortaliteit, \':11-
wild e.d., met uiter:1ard een op die ken
nis gebaseerde afschotpl:lIlning, is de 
basis voor een optimale reewildstand. 

Wat voor inventarisatie? 

Het in vent:r riseren van reewild kan ver
schi llende doeleinden dienen. Bijvoor
beeld inzichl krijgen in de stand t.b.\'. 
een afschotpbnning, inzicht krijgen in 
het gebruik van het terrein door ree-

wild, bep:rlen van aantal en ligging van 
lerritori:l, leveren van b:lsisgegevens 
Lb.v. wetenschappelijk onderzoek bijv. 
o nder.-:oek m:lr de ill\'loed die recreatie 
heeft op reewild etc. 
Niet \'oor ;llIe doeleinden zal een 1nven
tariS:l1'ic op dezelfde wijze of met de
zelfde frequentie hoeven te worden uit
gevoerd. Om alleen de st,md Ie bepalen 
kan men bijv. volstaan met he! ill\'enta
riseren 's morgens een half uur voor 
zonsopgang tot zo'n twee uur dHarna 
en 's ilvonds v:maf een half uur \"oor 
zonsondergang tot donker, de tijdstip
pen "''':rrop hel reewild zich in de regel 
hel best laat zien. en is het ook niet 
nodig het gehele jHar door te inventari
seren. 
Voor de bepaling van het afschot zal 
echter ook kennis aanwezig moeLen 
zijn over de geslachtsverhouding. leef
tijdsopbouw, aanwas, mortaliteit en het 
valwild. 
Wil men méér bijzonderheden over hel 
recwild bij\' . Lb.v. de beantwoording 
van vf:.lgen over terreingebruik, sociaal 
gedrag, activiteiten. verstoring e.d. d:lJ1 
zal ook overdag geïnvent:lrisecrd moe
ten worden. 7..a1 dit het hele jaar door 
moelen gebeuren en zullen er ook ob
servalies mocten plaatshebben, 
Kortom het doel bep:la!t voor een deel 
de wijze wa:lrop en de frequentie waar
mee inventarÎsaties moeten plaatsvin
den. 

De trefkans 

Bij elke lafzonderlijke inventarisatie(
ronde) zal men. zeker in een grOOt veld, 
nooit alle dÎeren waarnemen. Elke 
waarneming is namelijk -:Ifhankelijk v<ln 
de kans dat een dier wordt aangetrof
fen: de tref"kanl;i. 
Treft men betzelfde dier altijd aan dan 
bedr:l3.gt de trcfbns 100% (p .. !), W:II1-

neer betzdfde dier slechts" op de JO 
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keer wordt waargenomen dan bedra;lgt 
de trefkans 400/0 (p=OA) etc. 
Als voorwaarde bij een inventarisatie 
moet gelden dat de trefkans voor elk 
dier gelijk moet zijn, d.w.z. elk dier 
moel een even grote kans hebben om 
in een bepaalde periode wa:1 rgenomen 
te worden. Dit komt erop neer dm na 
een ,lantal inventarisaries elk aanwezig 
dier ook werkelijk waargenomen moet 
zijn. Nu is uil de praktijk bekend dat 
daar nogal eens wat aan man keert; in 
de meeste gevallen heeft men slechts 
een deel van alle aanwezige dieren 
waargenomen. Dit betekent dat de u-ef
kans niet voor elk dier (en ook niet 
voor elke inventarisatie) dezelfde is. 
Deze trefka ns worclt namelijk door een 
groot aantal factoren beïnvloed: 
- Ervaring en kennis van de waarne
mer: de een ziet een ree eerder staan 
ebn een :mder, of kan het beter aan
spreken op geslacht of leeftijd. m.a.w. 
e r kunnen waarnemersverschillen op
treden. Een minder ervaren waarnemer 
zal dan ook frequenter moeten inventa
riseren dan een ervaren \vaarncmer. 
- Afstand waarnemer tOt het dier: I [et 
ree zal altijd een vluchtafsl::lnd handha
ven waarvan de grootte afllankelljk is 
van pla:uselijke omstandigheden en de 
a,t rd van de "verstoring". Voor een 
waarnemer te voet z:ll het rec in het al
gemeen eerder vhtduen dan voor een 
auto waar het aan gewend is. Per ree 
kunnen er verschillen optreden. 
- Zichrafstand: d.W.Z. de afstand die de 
waarnemer kan over.d e n. Dit betekent 
dat in open terrein de wa:lrnemer een 
grotere zichrafstand heeft dan in een ge
sloten bosgebied. Is de zichtafst:lnd 
kle iner dan de vluchtafstand dan bete
kent dit dat de waarnemer het ree nooit 
zal zien, dit kan bijv. van toepassing zijn 
in bosgebied. Djt verklaart ook waarom 
!let aantal reeën in bosgebieden veela l 
wordt o nderschal. 
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V;l!l belang zijn dus ook de terreinken
merken: type boomsoorten, onderbe
groeïng, geaccidenteerdheid, aanwezig
heid akker- en weiland e.d. 
- Snelheid in het terrein: wanneer men 
snel door het terrein voortbeweegt is de 
k:ll1s om iets te zien kleiner cbn wan
neer men met matige snelheid door het 
terrein gaat. Een stapvoetssnelheid is 
daarom aan te bevelen. 
- Tijd van de dag: al eerder is gesteld 
dat voordl 's morgens rond zonsop
komst en 's avonds rond zonsonder
gang het recwild zich meestal beter laat 
zien dan op andere tijdstippen. Een en 
ander is bijv. weer afhankelijk van de 
mate van verstoring die kan optreden. 
- Tijd van het jaar: het is bekend dal 
reewild zich in sommige perioden van 
het jaar makkelijker bat zien dan op an
dere tijden, omdat hel dan actie\'er is, 
bijv. in hel voorjaar, Lijdens de lerritori
urnafbakening, en gedurende de bronst. 
's Winters wa nneer de reeën in spron
gen leven zijn ze wm makkelijker te 
zien dan zomers wanneer ze solitair 
leven. Uiteraard heeft de tijd van het 
jaa r ook invloed op de vegetatie en 
daan11ee op de zichtbaarheid. Zomers 
wanneer alle strtlÎken en loofbomen vol 
blad zinen zal de zichtbaarheid sterk 
gereduceerd worden. 
- Invloed van het weer: op mooie zon
nige dagen zal het I"cewild sneller de 
dekk ing verl:nen (bn op bewolkte en 
regenachtige dagen. N,l een regenbui 
heeft het reewild ook de neiging wal 
sneller de dekking te verlaten. 
Ook de windrichting en de windsnel
heid zijn v~n invloed. 
- Ge<.lrag van hel ree: een herbuwencl 
of stilstaand dier is moeilijker te zien 
dan een lopend of bewegend dier. 
- Leeftijd van het ree: oudere dieren 
zijn schuwer, voorzichtiger en laten 
zich minder snel zien cl'lIl jonge dieren. 
Vooral oude bokken vormen wat dat 



betref! een probleemcategorie. Een en 
ander betekent dat er niet volstaan kan 
worden met een klein aantal inventari
saties, maar dat een groot aant:11 invcn
t<lrisaties nodig is om de verschillen in 
Iref"kms per dier, per rerrein(gedeehe) 
en per ltwentarisalieronde op te heffen. 
Du idelijk zal ook zijn dat niel aan te 
geven is hoe hoog de trefkans ligt in 
een bepaald gebied. 

Het inventarisatiegebied 

\X'~mneer het Ie il1\'entariseren gebied 
een aanzienlijke oppervlakte heeft kan 
dit het beste verdeeld worden in een 
;\;lntal deelgebieden Vlm elk ca. 200 :1 
250 ha (of kleiner). Dit om hel mogelijk 
te m:lken elk deelgebied tijdens één in
ventarisatieronde in zijn geht:el [11l;t: to.;: 
nemen en om te voorkomen dat men Ie 
geha:1Sl IC werk g:lat. omdm het gebied 
perse::: voor een bepaalde [ijd. of bin nen 
ecn bcpaalde tijdsperiode, klaar moet 
zijn. Alleen wanneer er veel open ter
reingedeelten binnen et:n deelgebied 
vallen kan de oppervlakte groter geno
men worden. 
Per invcntarisatk:ronde moelen steiO.'ds 
atle vakken vanaf \vegen en paden 
geïnvelll:lriseerd \vorden. Er mag dus 
niel op '·erv:lring·· in de trant \'an ··er 7.0.11 
toch niets sta:m" worden ;tfgegaan. Het 
aantal deelgebieden is weer bepalend 
voor het totale aant<tl i!l\'entarisatieron
den d:u g<:m:takt moet worden. 
In dc tweede week een (llldere volg
orde aanhouden! Dus Ie week bijv. 
deelgebieden :1, b, c en dan d, de 
tweede wt;!ek bijv. b, a, d. en dan Ct de 
derde weck bij\'. Ct d. a en dan b ctc. 
!"IC!.w. steeds wisselen omdat ebardoor 
voorkomen wordt dat door he! hante
ren V:lIl sleeds dezelfde volgorde syste
matische fouten ontstmln. Waardoor 
bijv. dezelfde bok steeds maar weer 
wordt gezien, maar een :mdere niet 

omd:u die op andere tijdstippen uit
treedt. 
Per inventMisatieronde ook steeds en 
alldere route nemen. wallrbij wel weer 
alle paden en vakken worden meege
nomen maar ook hier steeds in een wis
selende volgorde. Probeer daarbij zo
veel mogelijk rekening te houden met 
de windrichting. 
Bij de trefkans is al venneld dal de 
w;lamcmcr zelf van invloed is op de 
tref"kms. \Xlanneer dezdfde w,tarnemer 
steeds hetzelfde blok inventariseert kan 
deze dus steeds dezelfde fou t(en) 
maken. Deze werk(t)(en) dlm systema
tisch door op de resultaten. Om dat te 
voorkomen klm het beste met meerdere 
waarnemers gewerkt worden die steeds 
rouleren tussen de te inventariseren 
dedgebicden, waardoor de kans op 
systematische fouten kleiner wordt en 
eventuele blijvende fouten in alle deel
gebieden zullen voorkomen w:lardoor 
deze onderling vergelijkbaar blijven. 

Hoe vaak inventariseren? 

AI eerder is vermeld dat de frequentie 
v.m inventariseren anlankelijk is van het 
doel waarvoor men dÎl doel. 
Wil men bij\'. de territoria inventarise
ren dan moet dat in het voorjaar gebeu
ren vanaf het tijdstip waarop de bokken 
en de geiten met de afbakening van 
hun territorium gaan beginnen. In de 
regel is ebt halverwege april. De geiten 
hebben meestal alleen een vrij strikt ter
rilorium tijdens dc zetperiode, daarna 
kunnen de territoria elkaar vrij sterk 
overlappen. De bok houdt zijn grenzen 
vee! strikter aan en blijft zijn territorium 
ook in de zomer trouw. Alleen op het 
eind van de bronst kunnen met name 
oudere bokken gaan zwelVen. 

Dil betekent dat de inventarisaties in de 
periode h:tIf april tOt half juli moeten 
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plaatsvinden, dus binnen een periode 
van 3 maanden. 
Enkele waarnemingen van een individu 
dat territoriumgedrag toont, bijv. het af
zetten van geurvlaggen door vegen of 
krabben, of hel vinden \'an kalveren, 
zijn dan voldoende voor een zeker terri
torium. 
\'\l il men echter ook de grenzen V'1n de 
territoria globaal kunnen aangeven dan 
zal veel intensiever gewerkt moeten 
worden en zullen daarnaast veegbomen 
en krabpIaatsen geïnventariseerd moe
len worden. 
\'\lil men alleen inzicht hebben in de 
stand dan kan men bijv. eind december 
stanen met tellingen en deze eind april 
beëindigen, met per week een of twee 
invclllarisalieronden. Van de territo
riunwerdc1ing is dan echter niets be
kend evenmin van de spreiding van het 
reewild over hel gebied later in bet jaar. 
Dit kan zomers heel anders zijn dan in 
de winter. 
Is cr behoerte aan inzicht in het sociale 
gedl"'Jg, veranderingen die plaatsvinden 
in de ligging en bezetting van territoria, 
verstoringen door bijv. recreatie. sterfte 
onder kalveren ctc. dan zijn waarne
mingen over het hele jaar noodzakelijk 
en zullen vele inventarisaties verspreid 
over het jaar moeten plaatsvinden. 
Hoe uitgebreid er geteld moet worden 
is moeilijk vooraf aan te geven, want dit 
is sterk afllankelijk van het doel van de 
inventa risatie. nl. welke gegevens zijn 
nodig, èn uiteraard, zoals we al eerder 
zagen, van de tretli:ans. Maar aanbevo
len wordt toch om elk deelgebied Ten
minste eenmaal per week IC inventari
seren, zo mogelijk tweemaal d.W.z. 
eenmaal 's morgens en eenmaal 's 
avonds. Uiteraard mogen tussentijdse 
waamemingen :altijd meegenomen wor
den. 
Het komt erop neer ebt bij het afsluiten 
van de inventarisatie :Ille deelgebieden 
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ongeveer even vaak geïnvent:lriseerd 
zijn, zowel op elke dag van de week 
(dus bijv. niet :dIeen op één bepaalde 
dag), op elk tijdstip van de dag (dus 
niet alleen of 's morgens of alleen 's 
avonds maar ook op :"l11dere tijdstip
pen), als, bij een uitgebreidere inventa
risatie, in elk jaargetijde en bij elk weer
type. 

Benodigdheden 

- Kaanen van het gebied, schaal 1:-
10.000 met vakindelingsnummers c%f 
een nLitjesraster (met coördinatensy
steem) van lOOxlOO meter of 2QOx200 
meter. d.W.Z. 1 ha. of 4 ha. 

Voorhedd: 

",-.1~ .... 2""''t:>~3---jh'<4~t et c . 

a 

b 

c 

d 

etc 

- Gekleurde knopspelden 
lende kleuren voor bokken. 

(verschil
bokkalve-

ren, geiten en geitkalveren. plus extra 
kleuren voor bijzonderheden). 
- lnvcnta.risatierormulicren. 
- Verrekijker, minimaa l 9.-: vergrotend 
(hoe groter de vergrotingsfllCtor, boc 
beter). 
- Kennis van het reewild: onderschei
den van geslachten. schatten van leeftij
den, tenminslt' naar kalveren en vol
wassen dieren. liefst nog mluwkcurigcr. 



I 
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Uitvoering inventarisatie 

Er zijn verschillende mogelijkheden om 
een inventaris:nit..: uit te voeren: 
- per auto: lIit literatuur en eigen erva
ringen blijkt de :1l1t0 goed geschikt om 
èn redelijk nauwkeurig èn vrij snel te 
kunnen inventnriseren, met name 
omdat het reewild zich niet zo gauw 
bat verstoren door een auto. Nadelen 
zijn het geringe gezichtsveld, en de ge
bondenheid aan wegen en paden. 
- te voet: moet gezien worden als een 
aanvulling op het werken per auto. 
Vooral \'oor pl:latsen waar de auto niet 
kan komen. Nadelen zijn dM het ree
wild zich dan niet goed laat benaderen 
en dat cr slechts een relatief klein ter
reingedeelte bn worden hewerkt in 
v<.:rgdijking met de auto in dezelfde tijd. 
- vanaf hoogzit: hiennee kan reewild 
goed geobserveerd worden. N:ldelen 
zijn d'u hiernlt..:c niel alle dieren kunnen 
worden gezien vanwege de gebonden
heid aan een territorium zomers en :!an 
de home range in de winter. 
I let krijgen v:m een goed inzicht in de 
stand met deze methode vr.lagt dan een 
zeer groot :1:! ntal hoogzinen verspreid 
over het hele tenein. Ter aanvulling 
bijv. u t. v. de lt:eft ijdsschatting is een 
aantal hoogzinen mtnbe\'clenswa:::trdig 
(cn uiteraard ook voor het plegen van 
hel afschot), 
- prenten en wissels: ter ondersteuning 
v:! n de w:!amemingen van de dieren 
kunnen prenten en wissels worden in
getekend op ballen. llierdoor kan een 
globaal beeld worden verkregen van de 
verspreid ing van heT reewild ovcr hel 
gebied, 
- vreet- en \'cegschade: dil zijn :1::1I1wij
zingen \'oor de aall\vezigheid van ree
wild, maar geeft geen inzicht in aantal
len. W'el kIn grote veeg- en vreetschade 
een indicatie zijn voor een te hoge 
stand, 

- leger: slaap- en rustplaatsen zijn een 
aall\\'ijzing voor het voorkomen van 
recwild en het vastleggen hiervan k:!n 
een hulpmiddel zijn bij het aangeven 
van de verspreiding van het reewild 
over het gebied. 
Bij dc inventaris.'1t;e wordt gl.!bnlik ge
m,l:lkt van een Stanclaardformulier. Ge
noteerd worden daarop: d:llUm, tijdstip 
van waarneming, aantal, geslacht, ge
schatte leeftijd. het type en \'onn gewei 
\'an de bok, bijzonderheden van het ui
terlijk (bijv. zomer-, winterdos, verha
ren, plukkerige dos, mager, e.cl.), op
vallende kenmerken (vlekken, kreu
pelheid, blindheid e.d'), gedrag (la
veien, herkauwen, verLorging e.d.) en 
het type voedsel dm wordt opgenomen. 
Verder worden genoteerd de wijze "'In 
ven'oer van de waarnemcI{S). (ge
schatte) afstand waarnemer tOl dier, 
plaalS van waarneming (vaknummer 
en/of coördinaten ruitindeling) en als 
hl:llste het wcenype. 
Benadnlkr moet worden dat ALLE Waar
nemers di t ronnulier ZO VOLLEDIG 
MOGELIJK invulh.:n. Worden cr syste
matisch zaken bij hel invullen vergelen 
dan werkt d:lt Wt;!t,"f door in dt! resulta
ten en kunnen d:mrdoor zelfs rormulie
ren onbruikba:!r zijn voor het onder
zoek. Zo mogelijk nog een schet,> 
maken van ut;! koptekening en eventu
eel van het gewei. Ook foto's en dia's 
zijn een goed hulpmiddel om dit;!ren Ie 
leren kennen en te herkennen. 

Uitwerken van de gegeve ns 

Er wordt niel ingegaan op een uitwer
king na:!r leertijdsopbouw, aa nwas. mo
raliteiT e.d. , maar cr wordt :ll1een aange
geven hoe de stand kan worden 
bepaald m.b.v. de verzamelde waarne
mingen. 
Er zijn twee mogelijkheden om de 
waarnemingen uit te werken. 
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Allereerst kan per inventarisatieronde 
op een kaan, bijv. met symbolen wor
den aangetekend waar men dieren 
heeft gezien corresponderend met het 
invcntaris:nicformulicr. 

Bijv. 

1.d' 

2 end' 
32Ç>kÇ><M 

waarbij 1. staat voor de Ie wa:lftleming. 
2. voor de 2e waarneming etc. 

Dus één waarneming kan ook Illeer~ 

dere dieren omvatten. Dil bn zowel op 
de: ronde zelf gebeuren als direct daarna 
op kantoor. In principe maakt het niet 
zoveel uil waar het gebeun, als het 
m:l:lr gebeult. 
Achteraf worden al deze gegevens wr
werkt tot één eindkaan waarbij m.b.v. 
ele telformulieren en de kaarten per in~ 
ventarisatieronde dubbeltellingen wor
den geëlimineerd. 
Een tweede mogelijkheid is dat men di
rcct na een inventarisatieronde de waar
genomen dieren op de einclkaan aan
geeft d.m.v. gekleurde spelden met 
eventuele bijzonderheden ten aanzien 
v:m geslacht, leeftijd en gewei. 0:13r
naast bestaat natuurlijk de gelegenheid 
de gegevens per ronde toch steeds op 
een aparte kaan in te tekenen. 
Per waarneming wordt dan direkt beke
ken of er spr.:lke is van een reeds eerder 
waargenomen en genoteerd dier (wordt 
dan niet meer aangegeven) of van een 
nieuw dier. J n het laalste gev:d worelt 
dil aangegeven op de ka,u1 Illet een 
speld en bijzonderheden. 
Deze tweede manier heeft het voordeel 
dilt niet meer achteraf alle gegevens 
moeten worden nageplozen. met de 
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k;ms dat bijzonderheden vergeten zijn, 
dat niet ingc\'ulde waarnemingen ver
geten ;.;ijn , of ebt twijfels over dubbeltc!
lingen kunnen rijzen. Alleen voor de 
bep:lling V,lIl de territoriumgrootte zul
len dan achteraf alle w:larnemingen van 
hetzelfde dier teruggezocht moeten 
worden. Maar dit dient ook bij de eerste 
methode te gebeuren. 
Uiteraard kunnen beide methoden 
naast elkaar gebruikt worden. dit ter 
controle van de uitkomsten. 
Wanneer men de dieren individueel 
kan herkennen kan men per dier op 
een afzonderlijke k:l:lM aangeven wa:lr 
het steeds is aangetroffen. llierdoor 
krijgt lllen per individu een goede in
dl1.lk van het terreingebruik. 

Tenslo tte 

Een goed inzicht hebben in het in het 
veld aanwezige reewild is niet 31leen 
noodz:lkelijk voor de reewildbeheer
der, m3ar ook voor de bosbouwer. Een 
goede inventaris.llie vormt voor dat in
zicht en voor het nemen V~lll eventuele 
maatregelen de beste basis. 
Maar reewild is en blijft een wild en ui
termate schuw dier. dat zich moeilijk 
laat zien en waarvoor geldt (Jat geduld 
een schone ,..aak is. liet inventariseren 
van reewild is dan ook een kwestie V,1Il 

een lange adem , veel tijd en veelmocite 
en soms weinig resultaat. Dit mag ech
Ier niemand ervan weerhouden om 
aandacht te besteden aan het reewild. 

Informatie 

Voor nadere informatie kunt u kontakt 
op nemen met: IU·I.M. Pe!tzer, 
tel. 03404-50882 (privé), 
030-852542 (kantoor) of 
H.W.P.G. Berger. 
teL 03439-1426 (prÎ\'é) 
03439-1262 (kantoor), 



Knopbo kken 

Onlangs verscheen in de Neclerbndse 
J3ger onder de rubriek " l3ijzondere 
bokken" een verhandeling over de 
knopbok. 
Mei name \'oor de jonge jagers en zij 
d ie nog in opleiding zijn. was de strek
king V,Hl deze uitcenzeuing bijzonder 
venvarrend. 
Je zou er uil kunnen concluderen dal je 
bij hel reewildafschOl zelfs nog zou 
moeten uitkijken b ij het afschot van een 
overigens goed in het vlees zittende 
knopbok! 
Als oorzaak tot knopgeweivorming 
noemde de schrijver slecht~ twee bClo
ren, l1:lmelijk verstoorde rust (o.a. rc
crcalllen. loslopende honden) en een 
teveel Hall soongenOlcn Cte hoge pla:ll
selijke reewildstand) en :115 Tweede fac
lor in het voorja:lf tijdens de gewei-op
bouw een lekon aan vitamine D. 
Een derde, minstens zo belangrijke oor
zaak van een slech t,: geweivorming die 
niet werd genoemd. is een tekolt aan 
voedsel. 
Dit batsle kan onder :lndere Olltst,tan 
bij een kalf van een ge it die in de ree
wi!dfamiliesprong lager op de sociale 
rangli jst staat en daardoor met minder 
goede l<lveiplaatsen genoegen heeft 
moeten nemen. 
Een andere oorza:lk van een sle·eht ont
wikkekl bok kalf kan zijn het vroege 
verl ies van het leidende moederdier 
(verkeer, verdrinking, stroperij). Of een 
kalf dal laai is gezet en door voedselge
brek slecht door de winter is gekomen. 
La ten we ons wel realiseren dat min of 
meer ondelvoede dieren zich slecht 
ontwikkelen en openSlaan voor aller
h<lnde besmettingen. 
In Duitsland heeft men vrij recent on
derzoek gepleegd bij een grOOI ::13mal 
gescholen knopbokken over een reeks 

\'an jart:n. En da:mlit bhx:k onder an
dere dat bijna praktisch alle exemplaren 
leden a:IJl maag- en darmpat~lsieten als
mede keclhorzd en longworm. Verder 
staal het v:ls1 als#een p:lal boven waler 
dat knopbokken 1,\1001"1" sterke gewei
clJ<lgers kunnen worden, omdat de 
sterkste ontwikkeling van het reebok
kengewei pb:llwindt gedurende de 
eerste 2 levensjaren en dat een bok met 
zeer dunne rozenslokjes op z'n schedel 
nooit een fatsoenlijk gewei kan schui
ven. Knopbokken dienen d us te allen 
tijde als eerste uil de stand te worden 
genomen om de hierboven omschreven 
redenen 
Goed reewildbehecr is allesbehalve een 
sinecure. Vooral het goed aanspreken 
van de twee-. drie- en vier-j:lrige ze::icn
ders. Als \·ve daarbij cic aankomcnde 
reewildjagers ook nog ga:m opzadelen 
uil IC kijken bij het knopbokkenafschol, 
dan kunnen we lllaar beter thuis blijven 

J J 



en Gods waler over Gods :lkker laten 
lopen. 
De sleutel van een goc"'{len gezond ree
wiklbebeer vangl overigens niel :\:ln op 
I mei bij de opening van de bokrllcht, 
maar in feile op I januari bij hel geilcn
en kalveren:lfschoL 
En ebt alles çemraal bezien en overlegd 
vanLlit een goed geleide reewildl.x;heer
eenheid, Ix:stmmc\e uil zo·n minimaal 
2.000 ha a3neengeslotcn oppcn'bk. De 
geil is niet alleen gem:li.'K:h even be
langrijk als de bok. 11133r zij alléén 
brengt de kakeren groot en begeleidt 
ze hel gehele j3ar. 
We kunnen rustig stellen dat het aan
spreken van \"follwelijk reewild zeker 
zo moeilijk is als mannelijk, bovendien 
zijn in de regel de wccrsomstandighe
den minder aangenaam en wordt zelfs 
in sommige gevallen lang :umzÎnen 
praktisch onmogelijk gemaakt. 

Vijftig procent van het :lfschot dient in 
dc k:llvercnklasse plaaLS tc vinden, let 
wel geitbiveren en voo!";ll die exem
plaren die qua groow..: acluerblijvcrs 
zijn. Waar ook slerk aandachl aan dient 
te worden geschonken zijn de alleen
staande geilen; vaak zijn deze dieren ör 
oud öf ziek. 
Een geit met een vlIile spiegel is ook 
een indicatie om tot :Ifsehot over te 
g;lan. doch indien bier nog een kalf bij 
loopt. diem eerst hel kalf en pas daarn,l 
de geit omgelegd le worden. milS de af
schot\'crgunning dit toelaat. 
Onnodig tenslotte mede Ie delen. alvo
rens U na 1 januari glmt aa nzitten, altijd 
eerst nog cnkele procfscholen te doen. 
ook al pla:nstC U deze zomer nog drie 
perfecte blads<.:hoten op 100 meter. 
Weidmansheil! 

Zesender. 

BEMIDDELINGSBURO SILVERTANT 
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SPECIALIST IN JACHTREtZEN NAAR: 

o.a. BULGARIJE - CHINA - OOSTENRIJK - SCHOTLAND 

In 1987 en 1988 werd door onze gasten 
Goud, Zilver en Brons geschoten 

voor f 350,- per bok. 

Wilhelminastraal 23 - 6391 JS Landgraaf- Teleloon 045-3 11 286 

~ 
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Compleet 
verzorgde 

Bovendien 
vliegtickets 
tegen 
speciaal 
tarief. 

" 

;J-{et 'Bestuur en áe 1(çáactiecommissie wensen 'l1 

Prettige 'Kfrstáagen en een (jduk.l<jg 1989 
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Reewild vandaag 

Sinds enige jaren protx.--en hel sccrelj.rÎ
a:1t mei zorg en toe\\'ijding de \'t!rkoop
anikdcn. van Q.a. boeken. te verzorgen 
voor onze leden. ,\ lel result:wt hebben 
we vorig jaar meerdere malen een he
stellijst in hel Mededelingenblad bijge
voegd. 
Op die gepubliceerde be.stellij:;1 komt 
hel boek "RehwiJd" \':10 F. Kurt Voof; 

helaas kunnen wij u dil ~k niel 111(:(:[ 

leveren. 
Bij de dmkkcrij is hel ui\\'crkocht en het 
wordt nict meer in hcrdmk genomen. 
Om o nze boekenlijst :t;m te vullen kun
nen wij ti een nieuw boek pr<::.cntcren 
n.l. 

"Rel1\vild Heule" . 
door I3nmo Ilc:.pder 

Zeitgell1ässe Oenkmooelle Zll Lcbens
mum, Rchwildj;lgd und -hege: Allernati
ven zu den hcrkömmlichen Methoden 
der l3ejagung. 174 blz. 
Hel bock is uitgegeven dOOf BLV Pirsch 
Bueh en kost f 37.50 (excl. ponokos
ten). 
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DA,\,'\' \\lLDSCIII.T 

liet b:IISI n:rschenen bock "Wal zegt 
Raesfdd en wat zeggen anderen over 
bet aan:.prekcn V:Hl Reewild" door D. 
Wildschut, kan ik 1I nog steeds aanbe
velen, het i:. ten uniek exemplaar 
welke eigenlijk niet mag ontbreken in 
u\\ boc:kenkasl. 

Ook zijn nel aangekomen nieuwe ver
clligill/!,sdassl'1I in de kleuren rood, 
blauwen donkergroen, met in gOlldop
druk het nieuwe vignet. Ot: kosten zijn 
f 22,50 per das (exd. portokosten). 

He<:n u bebngsteJling of wilt u inlichtin
gen. dan kunt u vrijblijvend met ons 
contact opnetn<:o of uw belangstelling 
doorgeven. 

Mw. J. E. \"1Il Iierp, u mdjonker 19. 
3834 CL l.eusden. Telefoon 033-942032. 



Bijdrageregeling 
Biotoopverbetering 
)achtfonds 

Ingaande februari 1988 bestaat voor 
jacblho/lders de mogelijkheid een bij
dr.lgc van 30 [Ol maxima:ll 60% Uil het 
jachtfonds te krijgen, als sn1Jct'urelc 
maatregelen worden getroffen ten gun
ste van hel grof-, klein- en waterwild in 
hun jacht\'cld. 

In het bder van het p roject biofoopver
hmerillg jacbtJollds \'erschijnt een bro
chure, worden praktijkgerichte cursus
sen hiotoopbchecr gegeven en bn :lIs 
stimulans aan jachthouders een hijdrage 
worden gegeven voor slrUClLlrele ma:l[
regelen. Met name voor cle Il'ildbebeel'
eel/bedell vormt deze bijch:lgeregeling 
een "drempelverlagende" werking bij 
heL uitV()(;!fCn van kwalitatief goede, 
!l1 :111r té kosthare pbnnen. 

Aan de toekenning door het ) achtfonds 
van een bijdrage zijn een aantal voor
//Iaardell verbonden: 

- !-Im project dient uit een oogpunt van 
I:lndbouwkundig beheer, natuurbeheer 
en landschap acceptabel te zijn. 
- Besmande landelijke-. provinciale
en/ of gemeentelijke subsidieregelingen 
dienen optimaal gebruikt te worden, 
waarbij de bijdrageregeling biotOOpver
betering jachtfonds (lallV/i/felld kan 
worden gebruikt. 
- Personele kosten die door ze/fu.:er
z(llfll/bcid \':ln de aanvrJger(s) te ver
mijden zijn. komen niet voor en bij
dr:lge in aanmerking. 
- Toestemming van de grolldeigeutltlr/ 
gehl"triker en een garantie voor dl/llr
zame illStalldboudillglbebeer voor een 
periode van 111inim;lal zes jaar, dienen 
schriftel ijk te worden vastgelegd. 

t\-Ia:ltregelen gericht op wild dat bill/WIl 

rasters wordt gehouden, komen in prin
cipe niet in aanmerking voor een bi j
drage. 

l3ij de toetsing v:ln de ingediende pl:ln~ 
m:n wordt onder meer gelet op: 

- Aanvragen beneden de J 500.- wor
den niet in behandeling genomen. 
- Voor het op stam a'lnkopen van gang
bare bndbollwge\Yassen (o.a. mais) 
wordt geen bijdrage verleend. 
- Iluren, pachten en rente van grond
aankoop komen niet voor een bijdrage 
in aanmerking. 
- Ingeval van b/lrlge/beperkillg hebben 
aanvragen voor kwetsbme wildsoonen 
voorrang. 
- M:lchinckosten en loonkosten voor 
zeer gespecialiseerde werkzaamheden 
van aannemers en loonwerkers worden 
:l<In g:mgbare normen getoetst. 
- Voor r:lsterma teria len wordt slechts 
een bijdrage verleend als met name be
plantingen op cultuurgronden he
schermd dienen te worden . 

l3epalt:nd voor het percelltas,e waarin 
door het jachtfonds wordt b ijgedragen 
zijn onder meer de schaal van het veld 
V:ln de jachthouder of he! samenwer
kingsverband en de m:l1e van zeljiJ)(Jrk
z{}{}mbeidbij pl:lnning, aanvraag en uit
voering. Voor speciale projecten kan in 
overleg met de secretaris-penningmees
ter van het jachtfonds deskundige hulp 
worden ontvangen hij het opstellen van 
de plannen. 

Een bijdrage k:m worden aangevraagd 
door het zenden van: 
- een ka:mfragment 1 : 25.000 
- een korte omschrijving van het pro-
ject 

een gespecificeerde kostenbegroting 
(indien van toepassing) offerte V;ln 
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aannemer of loonwerker 
- vermelding n:1.'lm, ,ldres, woonpbaLS, 
telefoon van de jachthouder of zijn con
tactpersoon. 

Nadere i/ljomlafie kan worden verkJ-e
gen bij: 
De secretaris-penningmee~ter van hel 
)achtfonds 
H. W. M. van Welie 
Postbus 20401 
2500 EK 's-Gravenhage 
Telefoon 070-793270 

MEDEDELINGEN VAN 
DE REGIO'S 

Regio West en Midden 8rabant 
Donderdag 15 december 1988, Hotel 
Bellevue te Chaam, instructieavond. Oe 
heer Th. Peters uit Goirle houdt een 
voordmcht ovt:r kogel wapens cn ballis
tiek. In aansluiting: begin janu:tri prakti
sche schielinstruktie op de bllnen van 
Reimerswaal. Dcskundige begeleiding. 
Idea le gelegenheid vóór de geilenjacht 
de buksCkijker) nog eens te testen. 

Regio Zeeland 
27 januari a.s. zal c r een discussie
avond worden georganiseerd met als 
onderwerp: "Rcc\vildbchcer en de 
draagkracht in het biotoop v<ln de 
regio". Deze avond wordt geleid door 
de heren Ir J. Poutsma en G. \".;' . Boeie. 
U bent vanaf 19.30 uur V:tll harte wel
kom in café-restaurant '" Huis van N<ls
sau" te Zierikzee. 

Regio Overijssel 
3, 4 en 5 maart 1989, Trofeeënshow in 
café-rest:1.urant '"I-bverkamp"', Station
stra~ll 28 te '''Iarkelo. 
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Regio Veluwe 
17, 18 en 19 m:l:lrl 1989. Heewildtcn
toonslelling in het Aardhuis, Waltr alle 
grofwildtrofeeën van de Veluwe wor
den verwacht. 

Regio Gelderse Achte rhoek 
17, 18 en 19 maan 1989, Trofeeën::;how 
in de "Exelse Molen " te hel hij Lo
chem. 

Regio Limburg 
31 ma:1l1 1989, Reewildtentoonstelling 
În Herberg "De Troost" te Roggel. 

Regio Noord Nederland 
" Ree\vildbeheer Noord Nederland", 
houdt op 31 maart en 1 en 2 april 1989 
weer haar tweejaarlijkse tentoonstel
ling. Op 31 maalt zal er 's avonds tevens 
een discussieavond zijn. 

Regio UtrL-cht, Gooi- en Vechtplas
sengebied 
14 en 15 april. Reewildtentoonstelling 
in BO$restaurant " Ann~l's Hoeve", Lie
bergerweg 301, 1223 PW Ililversum, tel. 
035-855526. 

REc rIFlCA TIE 

De prijs van "Der Hehwildabschuss" 
door E. Ucckermann bedra:lgl niet 
f 18,- m:Lar f 32,50 
(zie hijg:lande bestellijst) . 
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