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Weerzien van oude
en nieuwe vrienden
Door Bart van Veen
De Vereniging Het Reewild bestaat in 2001
vijftig jaar. Voor het eerst sinds de opriChting
lal dan de jaarvergadering nie t worderl
gehouden in en op de plaats waar het allemaal bego n, het oude en vertrouwde fami llehotel Bakker in het Gelderse Vorden. Volgend
jaar namelijk wordt, op zale rdag 21 april, het
halve eeuwfeest gevierd in hel Kröller Müller
Museum op de Hoge Veluwe. Op die dag ook
wordt dan daar de jaarvergadering gehouden.
Nu waren op zaterdag 15 april bijna honderd
leden naar Vorden gekomen. Dat was in de
naaste omgeving en op de parkeerplaats voor
het voornoemde Hote l Bakker duidel ijk ie
zien. Het aantal bemodderde terreinwagens
van bekende en van merken waa rin niet
iedereen wil worden gezien liep in de tientallen. Binnen vierde de gezelligheid, die hoort
bij het weerzien van oude en nieu w/' vrienden, al ras hoogtij. De sigarenrook kringelde
zwierig en na het officiële gedeelte verdween, zoals de traditie wil, menig kelkje in
gretige kelen. De mooie natuurfilm we rd,
wellicht mede als resultaat van dil alles, alsmaar kleuriger en boeiender.
De vergadering zelf toonde aan dat de vereniging Het Reewild, geschoeid als zij is op
moderne leest, serieus bezig is met de belangen van het reewild. Beheren is als belangrij kste we.rkwoord in de doelstellinge.n gekOmen. Afschieten is in het nu eindelijk definitief vastgestelde -Mission Statement", dat de
grondslag vormt voor de nieuwe statuten.
gekarakteriseerd als e/'n juiste en veilige
methode indien actief moet worden ingegrepen in de populatie van het reewild. Die populatie is, zeker op een aanta l plaatsen, aanzienlijk te grool, zo constateerde de met
minzame doch straffe hand leidende voorzitter Piet Schenk opnieuw.
Doelstelli ng
In de doelstelling van de Vereniging staat nu
duidelijk, dat een consequr.nt en actief
beheer van de sterk geg roeide popula ties
noodzakelijk is. Als dat nÎet gebeurt ontstaal

cr onnodig d ier('nl~~d . Wal de mens be treft
speelt daarbij ook de verkeersveilig heid een
rol. Het aantal verkeerson gelukken waarbij
een ree is betrokken stijgt nog steeds.
Dit alles neemt niet weg, dat politiek en
ambtenaren het nog steeds laten afweten.
De Algemene Maatregel van Bestuur die de
Flora-en Faunawet moet invullen is er 1I0g
steeds ni~t. Het reeën beheerplan van de
Vereniging, dat zeer binnenkort gereed komt,
maa~t overigens als gevolg daarvan een kans
als beleid te worden vastgesteld. "Maar",
waarschuwde Schenk. -de overheid gaat
hoge eisen stellen op het gebied van knowhow van natuur en wild - en ook op het punt
van omgaan met een wape n:
De ogenschijnlijk niet ongunstige toekomstige situatie wordt er evenwel niet beter op,
nu de machtige Ve reniging
Natuurmonumenten he t besluit heeft genomen ernaar te streven dat de jacht geheel
wordt verboden. Voorzitter Schenk noemde
riit, onder terechte bij val van de vergadering
' onbegrijpelijk kortzichtig en ongeloofwaardig van een Vereniging mei zoveel verstandige en goed nadenkende mensen in het

bestuur en staf. Maar verblinde leden hebben
op grond van demagogische argumenten de
ledenvergadering mee gekregen~
Ter vergadering bleek, dat de Commissie
Opleidingen met enige vertraging heeft te
kampen. De beginnerscL.lrsus, als eerste van
het modulaire systeem. is gereed. Gestreefd
wordt naar invulling van de overige delen
met als doel Ie komen tot uniformiteit. Een
veeleisende opleiding voor een stevig schietvaardigheidbewijs is eveneens in voorbereiding, zu lks mede op grond van signalen vanuit de overheid.
levendig
Aardig is dat de jaarvergaderingen van de
Vereniging Het Reewild ondanks het grote
aantal "verplichte nummers" blijvend wordt
gekenmerkt door een gemoedelijke levendigheid. Michiel Schepers - -reeënbeheerder,
jager en medicus", meldde de voorzittervert rok als secreta ris. Zij n dokterspraktijk
waarin hij mensen en paarden - zoals Bonfire
van kamp ioen Ankie van Grunsven - behandelt, eist te veel tijd. Bovendien heeft hij,
zoals Piet Schenk ml!ldde, "een jong gezin, is
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jaarvergadering

hij voorzitter van de wildbeheereenheid
Twickel en hij importeert ligfietsen" Aan
Schepers heeft de Vereniging veel te danken,
zo werd opnieuw duidelijk. Opvolger als

Schneider, wiens aanzienlijke en vaak beslissende rol op alle mogelijke terreinen (z weethandenlijst, val wild, ledenwerving, schrijver
etc., CiC.) binnen de vereniging gedurende
vele tientallen jaren al bijna een legende is.
Zo ~e n man past de Van Beuningen
Wisseltrofee als een handschoen.
Pa ul, deed hierna nog eens uitvoerig boekjes
open, te beginnen met het schieten van zijn
eerste ree op 18 augustus 1951, om 16:10
uur te Baak.
Je mag het anno 2000 natuurlijk eigenlijk
niet meer ha-dop zeggen, maar dat waren
nog eens tijden! Behalve visserslatijn beslaat
er, zo toonde Schneider zonder het te zeggen
duidelijk aan. ook jagerslatijn. In dit geval
van een man die alles weet van fauna en
vogels en voor wie in zijn jonge jaren in de
Achterhoek geen kievitsei veilig was.

secretaris werd Jaa p van de Waerdt. Ook
Rudolf van

He e~

werd benoemd to t bestuurs-

lid.

De nieuwe Statuten werd en goedgekeurd.
Bekeken wordt of er iets kan wordtn verbeterd aa n de fi nanciële si tuatie van de
Vereniging Het Reewild. Het ledental blijft
steken op ruim 2.300. Dat is echt te weinig.
Bezien wordt of er nu eens echt krachtig kan
worden gewerkt aan het verg roten van het

aantal leden. Bovendien wordt overwogen
een Stichting met een ideële doelstelling op
te richten met als doel iets positiefs te doen
aan de financiën. Wellicht kan ook een deel
van de aanzienlijke liggende financiele mid~
delen van de regio's naar de centrale kas
(terug) vloeien.
In de ook binnen de Vereniging Het Reewild
te constateren kloof tussen de nieuwe en de
oude cultuur krijgt de eerste. zo mag helder
zijn, duidelijk de overhand. Dit neemt niet
weg dat werd genoten van de stoere verhalen uit de oude doos, vol van vervlogen tij den, door Paul Schneider. dil: de door HJ. van
aioningen ingestelde wisseltrofee in ontvangst mocht nemen.

Enne, 0 ja: het zou kunnen zijn. dat
Mercedcs volgend jaar stopt met sponsoren
van het nu voorliggende mooie blad. Dat is
bijna niet voor te stellen. maar het kan zijn.
Wellicht wi llen onze lezers eens bezien of zij
aan het wegvallen van deze belangrijke bron
van inkomsten een adequate mouw kunnen
passen. Suggesties gaarne bij voorzitter
Schenk.
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Paul Schneider ontving uit handen
van voorzitter Piet Srhenk de HJ. van
Beun ingen wisseltrofee.

actueel

Informatie Grofwildkeuring
Ooor de Redactie

Naar aanleiding van een aantal
meldingen vanuit Noord Nederland
dat de keuring van geschoten

ree~n

aangescherpt wordt, is conlacr
gezocht met de Rijksdienst voor
Vee en Vlees (RVV) en is informatie

verkregen van het Productschap

moet opfenhoping van de stukken worden
voorkomfn.
Is koeling tot onder 7" C mogelijk dan
mag het wild hier maximaal 7 dage n verblijven. Bij een inwendige temperatuur
van lussen -I ' C en
C bedraagt deze
pfriode maximaal 15 dagen.

• Ernstige gasvorming met verkleuring
van de inwendige- organen. lnazoek de
volgende- dag?)
• Andere ernstige duidelijk waarneembare
verande ri ngen, zoals ontbinding

+"

l ste post-mortemkeuring
Keuring door keurmeester gebeurt bij de EU
erkende officiële ~rijwild ver.... erkingsinrichting (of bij de tot onder 7'C te koelen geregistreerde - verzamelplaats) aan de
hand van het dief in de huid en op grond ~an
de bijgeleverde organen. Oe kosten ~an deze
keuring zijn voor de eigenaar van of wel de
verwerkingsinrichting of wel de eigenaar
van het geschoten stuk grofwild I van de
verlamdplaats elc.(FBE?).

Voor de tweede categorie volstaat een beoordelingskeuring door de jager direct na het
ontweiden - zie hifronder.

Vee. vlees en eieren. Bijgaand tfeft
u informatie aan omtrent het
wettelijk kader en wat dit voor
de grofw iJdjager inhoudt.
Het besluit 8 juli 1994
Dit besluit maakt onderscheid tussen wild da t
via EU-erkende keuringsplichtige
poeliersbedrijven wordt afgezet en wild da t
rechtstreeks van de jager naar de consument
(klant, instelling en restaurilnts) of kleinhandelaar wordt afgezet.
De strenge(rel keuringsregels gelden niel voo r

2e post-mortemkeuring
Keuring door de keurmeester bij de verwerkingSÎnrichting aan het individuele dier
onthuid.
Verzamelplaatse-n
Welke e-isen. behalve koelmogelijkheid,
binnenkort nog meer aan verzomelplaatsen
gesteld gaan worden is nog niet helemaO'lI
duidelijk. Wel duidelijk is dat deze door de
RW geregistreerd gaan worden. Allcen op
geregistreerde ~erzamelplaatsen is een lste
post-mortemkeuring mogelijk. E.e.a vraagt
nog om een nadere uitwerking.

Keuringen

deze laatste categorie.
Voor de eerste categorie geldt het volgende:
1. Het moet gaan om in een jachtgebied
gedood wild met geoorloofde jachtmiddelen.
2. Het moet opengesneden en ontweid zijn.
3. Identificatie van lever, milt en hart en longen moet mogelijk zijn. (Of ze zitten nog
vast in het beest, of de zak met organen
moet zijn genummerd zodat duidelijk. is bij
welk dier ze horen.)
4. De andere ingewanden van de buik moelen
ter plaatse wordfn uitgfsnerlen en wordfn
beoordeeld (door de jagfr)
5. Hft hoofd mag worde n afgesneden om als
jachttrotee te dienen.
6. Indien het niet mogelijk is hel wild vervolgens te koelen tot onder 7' C moet het
binnen 12 uur na de jacht worden overgebracht naar de vrij-wild verwerkingsinrichting of naar een verzamelplaats waar
dit wel kan. Verder moeten de gehele stukken wild ondfr bevredigende hygiënische
omstandigheden worden aangevoerd, en

Keuring door jagfr
Direct ontweiden en vervolgens beoordeling
op vreemde zaken die twijfels aan de kwaliteit doen rijzen moet in alle gevallen gebeuren door de jager.
Vreemde zaken zijn o.a. de volgendf:
• Abnormaal gedrag van het dier en storingen van de algemene gezondheidstoestand
van het levende dier.
• Gezwellen of abcessen indien deze in
grote getale of verspreid in verschillendeinwendige organen of in spieren voorkomen.
• Ontsteking van gewrichten of testikels,
aantasting van lever, milt, ontsteking van
darmen of navelstreek.
• Aanwezigheid van vre-emde lichamen in de
lichaamsholten, met name in de maag en
de darmen of in de urine, wanneer het
borstvlies of het buik~lie-s zijn ~erkleurd.
• Ernstige afwijkingen van het spierstelsel of
de organen qua kleur, consistentie of geur.
• Open beenbreuken, voor zover niet
rechtstreeks mft jagen verband houdend.

Samenvatting
Ind ien de grofwildjager zijn ge-schoten stuk
grofwild dirfet of indirect aarl een keuri ngsplichtig poeliersbedrijf aflevert dient deze- als
volgt te handflfn:
• Na het schot het stuk wild ontweiden,
• Beoordeling ingewanden van de buik
Uager ze-If}
• Identificat ie van het karkas, met vermetding
tijdstip van doding en regio van hfrkomst.
• De organen VO'lJl de borstkas, de lever en de
milt bijleveren. hetzij nog vast in het dier.
hetzij in een geTdentificeerde plastic zak.
• Binnen 12 uur overbrengen naar de vrijwildverm:rkingsinrichtinq of t.Z.t. de
vef7.amelplaats.
Poelirrsbrrlrijvrn kunnen om logistieke
redenen nadere regels stellen aan de aanleverende jagers.
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Vertonen reeën onder
natuurlijke(r) omstandigheden
ander sociaal gedrag?
Door P.B. Worm
Inleiding
In de periode juli 1996 tot en met juli 1997
zijn in het kader van het project
"Patroonontwikkeling en patchdynamiek in
boslandschappen" [Kuiters et al., 1995)

waarnemingen verricht aan edelherten.
reeën, wilde zwijnen, damherten en Schotse
Hooglandrunderen. In het voorafgaande
Nationaal Bosbegrazingsondt!rzoek (Jorritsma
ct al., 1997) was du idelijk geworden wat de
grote hoefdieren eten; in dit onderzoek werd
juist de nadruk gelegd op het onderzoeken
w~ar de betreffende dieren dat dieet vergaren. De waarnemingen werden verricht op de

Imbosch. gelegen in het Nationaal Park
Veluwczoom (Vereniging
Natuurmonumenten) en zijn beschreven in
Worm (1998).

Een van de zaken die tijdens het onderzoek
opviell'las de groepssamenstelling bij reeën:
nÎet alleen in de reeënbronsttijd ijuli-augustus) maar ook daarbuiten werden regelmatig
groepjes reeën waargenomen waarbij steeds
beide geslachten vertegenwoordigd waren.
Meestal bestond zo'n groepje dan uil 1 volwassen reebok (dus geen jaarlingen) en 1
volwassen reegeit of smal ree. Soms in gezelschap van 1 of 2 juvenielen. Naar aanleiding
van deze waarnemingen on tstond de
gedachte dat de scheiding der seksen bij
reeën mogelijk minder sterk is dan tot dusver
in de diverse boeken en rapporten over reeën
beweerd wordt (o.a. Schäfer, 1973:
Wi ldschut. 1980). Lange et al. (1994) schrijv('n dat reeën in het voorjaar en de 70mer,
met uitzondering van de geit en haar jongen,
solitair leven. Pas in de wintermaanden verzamelen ze zich in groepjes van geiten, bokken en jonge dieren. Ook in een 'klassieker'
als Van Raesfeld el al. (1978) staat onder
meer dat volwassen reebokken in de regel
een solitaire levenswijze hebben.

In het volgende wordt nader ingegaan op de
waarnemingen, de wijze waarop ze verzameld zijr"! en bijbehorende discllssie.
Methode
De gegevens zijn verzameld met behulp var"!
twee uitgezette route~ die het studiegebied
van de Imbosch op de Zuidoost-Veluwe
zodanig doorsneden dat de meeste Veluwse
vegetatietypen in een zo represer"!tatief
mogelijke verhouding voor de gehele Veluwe
bemonsterd konder"! worden. De routes zijn
gebaseerd op eerder terreingebruikonderzoek
(Worm, 1994). [ Ik fOute is met een terreinwagen gedurende een hee l jaar eenmaal per
week afgelegd, in de periode jul i 1996 tot en
met juli 1997. Per waarneming van een
hoefdier {ree, edelhert, wild zwijn, damhert
en Schots HooglandrundJ zijn geslacht, aan~
tal. tijdstip, bos.... aknummer. gedrag en
afstand vastgelegd.
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Resultaten
De resu ltatt"n van het onderzoek zijn uitgebreid beschreven in Worm (1998). In figuur 1
zijn alleen die gegevens gepreser"!teerd die op
reeën betrekking hebben. Jaa rrond gezien
bestaat circa 15% van de waarnemingen uit
groepen, bestaande uit 1 volwassen reebok
mei 1 of meerdere geiten, eventucel in
gezelschap van juvenielen (kalveren van het
vorig jaar). In de maanden februari, maart en
april bestonden zelfs een op de drie waarnemingen uit een "bok+geit" -groep.
Dat in gecn van de gevallen sprake is van
grote sprongen blijkt uil label 1 waarin de
betreffende "bok+geit"-waarnemingen nader
omschreven zijn. Hi<:ruit blijkt dat nooit meer
dan 1 volwassen bok deel uitmaakt var"! een
waargenomen groep. Van sprongvorming
bestaande uit meerdere bokken en geiten is
dus geen sprake.

leefwijze

GO

smalree + bok (W il dschut, 1980). Tijdens het
onde rzoek is deze "standaard"-sprong van 5
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sociaal gedrag? Allereerst werd gedacht dat
de waarnemingen van "bok+geit"- groepen
wel eens het gevolg kon zijn van de specifieke eigenSChappen en het meer natuurlijke,
extensieve beheer van het Veluwse bos-heidelandsehap ten opzichte van dat in agrarische cultuurlandschappen. In het studiegebied waar de waarnemirlge n verricht zijn
wordt sinds 15 jaar niet meer op reewild (erl
vossen) gejaagd. Oe verwachting is dat dit

d«

maand

Figuur 1 Verdeling waargenomen groepen over de verschillende maanden.

Het totaal aantal waargenomen groepen bedroeg 151.
Oe waarnemingsperiode betror juli 1996 tot en met juni 1997.

De laagste percentages "bok+geit"-groepen

zijn waargenomen in de maanden mei/juni

en septemberfoktober. Het hoogste percerlta
ge "bok+gciC-groepen wordt nirt eens in de

brorlstlijd ijuli/augustusl gehaald, de periode
waarin bokken tOfh actief op zoek zijn fl3ar
pa ringsmogelijkheden met vruchtbare geiten
eO/Of smalreeên.

vooral ge leid heeft tot ander gedrag van recwild en niet zozeer tot veranderiflgen in
dich theden (Mclntosh, 1995). Behalve het

IijlG iets te vinden. Mogelijk is dit het gevolg
van het gegeven dat veel reewildliteratuur

ontbreken van jacht zijn er ook andere verschillen met het cultuurlandschap aan te
dragen, zoals natuurlijke predatie/wintersterfte, venlringll1g door andere soorten en
het type biotoop. Predatoren van hel ree in
het studiegebied zijn : vos, wild zwijn en
mogelijk lynx. Wilde zwijnen komen, met uit zondering van he t Meinweggegebied. buiten
de Velu we niet voor (Groot Bruinderink et al.,
1987). Recent zjjn waarnemingen op de

van oorsprong jachtliteratuur is, gestoeld op
reeënwaarnemingen in (1) cultuurlandschap
en (2) onder bejaagde omstandigheden (o.a.
Schäfer, 1973; Wildschut, 1980; Von Raesfeld
et al., 197R).lJitzondrringen bestaan altijd,
zo komt he t wel eens voor dat (1) moederlo ze kalfjes tijde lij k aansluiting zoden bij een
bok uit de direc te geboorte-omgeving, (2)
bokken in de winter een ·platonische" relatie
opzetten met een smalree tot aan de bronsttijd (Schäfer, 1973; Wildschut, 1980), (3J di ezelfde bok in de brons t me t hetzelfde smalree of met een andere (oudere) geit gezien
worden en (4) na de bronst he t smalree weer
de bok va n voor de bronsttijd opzoekt. In het
laa tste geval ontstaan de typ ische sp rongen
van 5 dieren: geit + 2 kalfjes van dit jaar +

I1

I

1

I

Veluwe van een of meerdere lynxen.
Waarneming ... n buiten de Veluwe lijn nie t
bekend, met uitzondering van een aan tal
waarnemingen in Zuid-Umburg (Badbier Et
Gubbels, 1996). Wat het biotoop betreft is
duidelij k da l de arme Veluwse zandgronden

Discussie
Het lage aantal waargenomen "bokt-geit"groepen in april/mei/juni is waarschijnlijk het
gevolg van het gegeven dat geiten in die
periode 1 of meerdere ka lfjes op de wereld
zetten en dan geen volwassen bok in de
nabijheid dulden. In deze periode worder! de
kalverer! van het vorige jaar door de geit
weggejaagd (verkeersslachtoffers!). Oe reden
voor het lage waargenomen percentage
· bok+geit·~groepen in sep tember en oktobe r
is onbekend.

Maand

Nobs mtv

jul ('96)

3

2x(lb-lg); I x(lb+2g)

.09

2

1 x(lb + Ig); 1 X(lb+4g]

>op

1

lX (lb+lg)

okt

0

groepsvorming bij reeën buiten de winterperiode, waarbij tevens de scheiding der sexen
opgeheven wordt, is in de literatuur nauwe

Omschrijving groepssamenstelling

""

1

1 x (lb + Ig)

dec ('96)

1

IX(lb+lg]

jan ("97)

2

2x(lb+ Ig)

feb

4

3x(lb+ 19); 1 x (lb+2g)

Wl

5
2
2
0
23

5 x (lb + 19)

,pc
Allereerst over deze groepswaarnemingen.
Bekend is dal reeën niel jaarrond in roedels
leven zoals bijvoorbeeld edelherten. Wel
treedt in de wintermaanden spfOngvorming
bij reeën op (o.a. Gerard et al., 1995). Over

een l1eel ander voedselaanbod verschaffen
dan het kleinschalige, volop voed sel biedende, cultuurlandschap in het overgrote deel

mr i
jUf! ('97]
lol(lal

-

-

2 x (lb + Ig)
2x(lh+lg)
20 x (lh + 19); 2 x (lb ·t 2g); 1 x (Ib + 4g)

Tabel 1
Aantal "bok+geitH-groepen per (Nobs_ m+v); Tussen"()" staat de groepssamenstelling; b =
volwasse n ree bok; g '" reegeit of smalree.
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Tenslotte...
Gerealiseerd wordt da t het aarltal waarnemingen waarop dit verhaa l gestoeld is,
beperk t is. De waarnemingen zijn echle r dermate verrassend dat berichtgeving hierover
gewenst geaclH werd. Indien hel werkelijk zo
is dat reeen onde r omstandigheden, ve rgelijkbaar met die van het studiegebied, nauwelijks groepsvorming en een minder st rikte
scheiding der geslach ten kennen, zelfs neigen

van Nederland. Dat aan al deze eigenschappen van het studiegebied ook een ander

Gruppe" dê perfecte organisatievorm bij
reeën onder de genoemde omstandigheden.

patroon van wintersterfte. reproduc:tiesucces

tot 'monogamie', dan heeft dit naast een
nieuwe blik op het gedrag ~ n terreingebrui ~
van reeën ook mogelijk. consequenties voor
het beheer.
Wat nll precies de achterg ronden van het
optreden va ll deze sociale organi~atie lijn, is
nog niet du idelijk. lijn de bevindingen van
Kurt onveranderd van toepassing op het
Velu wse bos- heidelandschap of spelen ande re aspecten (mede) een rol? Het verrichten

en sociale ordening gekoppeld is lijkt een
logisch gevolg (zie ook Groot Bruinderink et
aJ.,1999)

Dezelfde achtergronden
Nu rijst nawllrlijk de vraag of de waa rgenomen "bok+geit"- groepen op de Velllwe dezelfde ach tergronden hebben a ls de "Ein- Mann-

Ein-Mann-Gruppen

Gruppen" volgens Kurt. De voorjaarsdich the id
in het onderzoeksgebied wordt ingeschat op
circa .5 dieren per 100 hectare bos (vgl.
GJ. Spek). Dit lijkt niet al te hoog, maar als
hierbij in acht genomen wordt dat dichtheid

van nader onderzoek naar de sociale en populatiedynamische aspecten van reeën onder
de b~.schreven omstandigheden op de Veluwe
en verge lij king hiervan me t gegevens uit het
cultuurlandschap zal meer inzicht Inoeten
geven in het sociale gedrag en de werking

niet alleen bepaald wordt door de absolute
aantallen dieren per oppervlaktt'-eenheid,
maar dat hierbij ook de draagkracht van het
gebied (kwantitatief en kwalitat ief voedselaanbod) ~(\ de aanwezigheid van andere planteneters meegenomen moet worden, kan

van in dit artikel genoemde factoren Uacht,
natuurlijke predatie, type biotoop, klimaat.
reproductiesucces, wÎntersterfte. dichtheden).
Gezien de positie VDn reeën in de niellwe
FIOIa- en Faunawe t NI het gegeven da t h!'!
ree het enige grote, wilde hoefdier is dat oo k

geconcludeerd word~n dat deze dichtheid wel
als hoog bestempl'ld kan worden. Uitkomsten

buiten de Ecologische Hoofds tfllclllur van
Nederland voorkom t, lijkt mij di t onderzOf'k

van een studie doo r Gerard ct al. (1995)
wijzen echter weer een andere richting op
dan Kurt (1991): bij toenemende dichtheid
aan reeen werden juist steeds grotere groepen
waargenomen en werd geen melding gemaakt
van de stabiele twee dierengroepen. Daarnaast
wordt Ku rt wel weer ondersteund door onde/loek van Reimoser ft Gossow (1997) die stel-

erg waardevol.
Met dank aan Bart Boers en Geuit Jan Spek
vanwege commeJltaar op inhoud en vorm
van het artikel en het aanleveren van gegeveos. Ook een woord van dan k aan Geert
Groot Bruinderink die ir1 een woeg stadium
dit artikel al becomme ntarieerd neeft en aan
Loek Kuiters voor diens toestemming om de

len dat reeën in wezen solisten zijn en met
name in bosgebieden een sterke territorillmbinding hebben waardoor grote groepsvorming niet of nauwelijks optreedt.

gegevens te rrogen gebru"ken.

Echter, in aanvulling op bo .... enst<.lande werd
ik door de redactie van Capreolus geattendeerd op "Das Reh in der Kulturlandschaft"
van Fred Kurt (1991). 10 dat boek wordt uit-

gebreid ingegaan op zogenoemde "EinMann-Gruppen", stabiele groepen van 1 volwassen bok en een geit of smal lee. Kurt stelt
dat de rol van bokken in de sociale organisalil' van groepen over hel algemeen beperkt
is. Maar. bij hoge dichtheden in combinatie

me t een bosrijk biotoop kunnen lich de "EinMann-Gruppe n" instellen. Kurt verwijst o.a.
naar onderzoek waaruit gebleken is dat
eigenlijk alleen territoriale "bosbokken" zich
weten voort te plan ten. Het voortp lantingssucces in bosgebieden is dus sterk gekoppeld
aan territoriumbezit. Als daarnaast gezet
wordt dat een ge it meestal 24 uur (ma:<imaal
48 uur) bronstig is, dan is de kans klein dal
ze door meer dan 1 territoriale bok beslagen
kan wo rden. Door zich aan een territoriale
bok te binden verhoogt de ge it haar voortplantingssuccts. In bosgebieden lijker! reeen
te kiezen voor reproductie met gering (1)
aan tal, maar we l t rouwe partner(s). Het
gedurende de rest vaJl het jaa r bij een bok
bli jven van een geit is het gevolg van de
genoemde hoge dichtheden waaronder die
"Ein- ManJl-Gruppe n" zich instellen in bosgebieden. 8ij lage dichtheden hoeft een geit
ht'! !t'rritorium niet af te stemmen op dat
van een territo riale bok, bij hoge dichtheden
leidt hel samen laten va Jl en van de territoria
tot een voedsel - en voorraadbescherminy
door de bo k voor de geit. Op basis van voorgaande noemt KUf! (1991) de "Ein-Mann-
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Een lijst met aangehaalde !iteratllur kan bij
de redactie worden opgevraagd.

Nieuwe koers grofwildbeheertentoonstelling Aardhuis
Door Tula Stapert

Het ((fSoIt: weekend van april is de gfofwildbeh«rtentoonstelling in het Aardhttis gehou-

den.
De veranderde kijk van individucel- naar
populatll~behel'r

kwam op de tentoonstelling
in het Aardhuis duidelijk naar voren. Aan de

hand van toetsingstabellen pCI WBE kon de
bezoeker een beter Inlicht krijgen in dt:
omstandigheden waarin ecn populatie zich

beheer alleen aan dc hand van het gewei
beoordeeld. Nu willen we meer aspecten bij
de beoordeling betrekken, zoals cond itie,
geslacht. leeftijdsop.:XlUW, aanwas en valwild.
Aan de hand daarvan kun je aan de sland
zien of de stand overeenkomt met de draagkrach t.
Je beheert een popu!atie om zorg te dragen
voor het welzijr'l van dieren,"

Oe kalvergewichten zijn een aanwijzing hoe
de kwa liteit van de populatie is: lager gewicht
duidt op overpopulatie. Per terrein type kunnen
de getallen en percentages variëren dus heb je
ni('t a!leerl kerlnis van het ree nodig maar ook
van het terrein. We registreren zoveel mogelijk
gegevens en na verloop van tijd evalueren wij
deze. Zo kun Je waar nodig het gewenste
beheer bijstellen."

Gegevens verzamelen
"Door meer gegevens tc verzamelen en niet
alleen van de geweien", vervolgt de Vrres,
·proberen we een beter beeld Ie krijgen van
een populatie, waa rop wij ons beheer kunnen
aanpassen.
Door bij'loorbct:'ld de aanwas te schatten
middels lOmerwaarnemingen (hoeveel kalveren per geitl kun je 001<: actut:'lcr inspringen op
de totale aanwas in een bepaald jaar en dus
nauwkeuriger je afschot bepalen. Het hoeft
niet alleen afschot te zij'!. Bij knelpl.lnten
zoals bij tc veel valwild duidt dit meestal op
overpopulalie, maar het kan ook ecn terreinprobleem zijn. Bij het laatste wordt dt' oplossing gezocht in de vorm van hct plaatsen van
rt'l'wildspiegels of een wildsignakringssysteem
zoals tegenwoordig in Ugehclen grbrurt.

Knelpunten
"Vroeger kreeg je een grocne ofrade punt
voor ecn goed of fout afschot van een
individuele bok. Nu willen we er naar toe
een beoordeling van het beheer te vormen,
waarbij meerdere factoren meespelen. Zo
hopen we de knelpunten helderder in beeld te
krijgen. Zijn dele knelpun ten duidelijk dan kun
Je het jaa/lijkst: werkplan bijstellen.
In de toekomst zou het dan mogelijk zijn dat
el nog meer factoren meegewogen moeten
worden tcr beoordeling van het beheer. De
reewildpopulatie en hun biotoop vormen een
dynamisch geheel. Fen interactie tussen dier
en omgeving. We moelen ook 005bouwgegevens (natuurlijke verjonging) meewegen
in het beheerplan:

begeeft en waar knelpunten zitten. Oe individuele geweien geven ~I~chts een eenzijdig

beeld van het beheer. Maar degene die goed
kij~t.

ontdekt het verhaal achter elk gewei.

Voor grofwildliefhebbers was de tentoonstelling ('cn mogelijkheid om elkaar in eigen
sfeer IC' ontmoeten. Voor de It'ek l'en leer-

zaam moment waarbij je goed je ogen de
kost moest geven om de verschillen te zien.
Het lachtchalet, het Aardhuis, is gebouwd in
1863 in opdracht van Koning Wi llcm 111.
Het ligt op het hoog~te piekje van de Ve:luwc.
Midden in de bossen waar damherten, zwijnen en herten vrij rondlopen en te bewonderen zijn. In de herfst is het een gcwild plckjc
om naar dl' brorl~t van dl' h('rten tc luiste ren
dic met hun diepc gelllid grote indruk maken
op men~ crl dier.
De organisatie van dele telltoonstelling lag
in handen van: Stichting het Aardhuis,
Vereniging WildbeheerVeluwe, Vereniging
het Veluws Hert en de Regio Veluwe Betuwe.
Oe verscheidenheid aan geweien en zwijnentanden toont de variëteit aan van hct lecfgcbied van herten, zwijnen en ree~n, dat zich
uitstrekt over de hele Velllwe voor herten en
zwijnen en voor reeën tot en met de Betuwe.
Voorziuer van de Regio Velllwe- Betuwe van
Het Reewild, dierenarts Wim de Vries, vertelde over de nieuwe koers van het populatiebeheer. Op de tentoonstelling kon hij zich
niet vinden in de wanden vol met geweien.
Populaticbeheer
Terwijl De Vries naar de geweien wijst. legde
hij het volgende ui t: "Het is niet belangrijk
<Illeen de gewei/:n van individuele dieren te
laten lien, maar hoe je een totale populatie
van een leefgebied beheert. Aan de hand van
de geweien kun je slechts een gedeelte
beoordelen. De kalveren en dc geitcn zijn
hicr niet vertegenwoordigd, Vroeger werd het
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Voorzitter Schenk spreekt op tentoonstellingen.

rel"ën op de meeste plekkefl is gebeurd zonder ellende voor het reewild zelf en zonder
grote problemen voor andere gebruikers van
het gebied. Dit ondanks de soms tegengestelde belangen.

van Nederland ondanks de grote bevolkingsdichtheid een zeer bevredigende situatie.
In Nederland is nauwelijks nog een natuurlijke situat i~ Ie vinden. Overal wordC'n gebieden van elkaar geïsoleerd dOOf verkeerswegen, kanalen, spoorlijnen C'tc. In deze situatÎC'
Îs het stoppen met beheer, hel overlaten aan
de restantnatuur de slechtst denkbare oplossing. Voortzetting van het tot nu toe gevoerde beheer wordt dan ook mC't klem door hem
bepleit. Beheer als een \lan de redenen voor
ing rijpen in de maatregelen van de nieuwe
Flora- en FaunawC't wordt dan ook node
gemist. De Vereniging reewild doe t dan ook
zijn uiterste best. bE'heer als rE'den voor
ingrijpen alsnog in de wet te krijgen. aldus
SchE'nk.

Dankzij dit beheer is er in teg~nstelling tot
de situatie in te rreinen waar de reeën aan
zichzelf worden overgelaten in grote delen

(De volledige toespraak is afgedrukt in de
"Nederla ndse Jager, nummer 09/00".)

Geheel in stijl met de nieuw geformulel!':rde

doelstellingen van de Verenigirlg hedt de

voorzitter, de hee r Schenk, in zijn openingsrede voor de grofwildbeheerlentoonstelling
in het AardhuÎs zowel als in een bijdrage ter
gelegenheid viln de reewildbeheem:ntoon stening in de Exelse Molen er op gewezen

dat het niet te danken is aan de beheerders
van de reewildpopulaties dat de ontwikkeling
van de ree ën in Nederland zo'n successtory is

geworden, maar dat het wet aan de jagers te
danken is dal de (Mrme uitbreiding van de

Geweermakerij Elspeet
Evert van Rhee
Voor al uw
Wapens - Munitie - Reparaties
Richtkijkermontage
Jachtaccessoires

Wapens kunnen ter plekke uitgeprobeerd worden
Srakenbergerweg 60 8075 RA Elspecr rel. (0577) 491546 b.g.g. 491 332 fax (0577) 492 210
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lezers schrijven

In nummer 22 van Capreolus, staal
op blz.! ! een stu kje over het
afspringen van het ree, na het
schot. .. De vluclila fstalld kan lVorden beperkt door te scllieten als het
ree aast en niet ;lls het zekert".
Door G.A. Taatgen

Ik heb dezelfde ervaring, en met mij meerdere reewildjagers en ik ben het ook wel eens
elders in de literatuu r tegengekomen. Er zijn
ook al meerdere verklaringen voor gegeven,
maar volgens mij zit het als volgt:
Het ree dat zekert en daarbij onraad vermoedt, maakt een vJuchtplan, zo in de trant
van - als ik nu weer iets hoor of ruik, dan
spring ik af langs die en die wissel - naar die
en die plaats.
Het maakt als het ware een programmaatje
in zij rl he rsenschors erl slaat dat op irl een
lager gedeelte van de: hersenen. Zodra er
opnieuw een vluehtprik kel optreedt, in dit
geval het scho t da n voert het ree, ook al is
het bewustzijn uitgeschakeld door een treffer
in het hart of één van de grote vaten alsnog
het vluehtpla n uit, totdat door he t wegvallen

van de bloeddruk de motoriek het begeeft.
In het andere geval, als het ree niets vermoedend op lavó is en dodelijk getrofferl is,
is er geen vluchtplan gemaakt en vindt men
he t stuk in het algemeerl dicht bij de plaats
van het aanschot.

Ik heb mijn theorie voorge legd aan een
cognitie-wetenschapper en aan onze grofwIlddeskundige Frans Samuels.
Frans zei· Ja ... er zit iets in".

Eérl en ander is te verduidelijke n, met een
voorbeeld:
je staat 's avonds in een kamer, bij het liehtknopje en je wilt door de deur tegenover je,
nadat je he t licht hebt uitgedaan. Je neeml
dan het beeld in je op, doe t het licht uit en
loopt zonder probleem naar de deurkruk
tegenover je. Zou je die deur moelen vinden
vanuit een verduis terde aanvangssituatie,
dan was je aanz ien lij k langer onderweg l
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beheer

Segcr van Voorst
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directeur PAN Parks voorlrekker beschermde naluurgebieden :

"Over PAN PARKS,
jacht en de koers van
de vereniging Het Reewild. "
Door Bart van Veen

ook en vooral -founding director". zeg maar
aanjager en nu oppec-manager van de in het
laatste jaar van de vorige eeuw tot ~tand
gekomen PAN Park!. Europcan Management
Organisatinn. PAN ParkS in rit': wandeling_ De
in Zwolle gevestigde stichting (WWW.PANPARKS.COM) wordt voorshand" voor 50%
g<"financierd rloor het Wereld Natuur Fonds
(WWF) en voor de andere helft door de
Molecaten Groep. ccn van de grote aanbieders van verblijfsrecreatievoorzieningen in
Nederland. WW~ en Molecaten zijn de founding partners van PAN Parks.

Foto: S. d<" Vries
De zesde boereerij rechts. was gemeld. Daar
woont Stgtr F. Baron van Voorst tot Voorst
(38), mede-eigenaar van landgoed Den
Alerdinck ti, want in dat, in zijn, gebied
bevinden we ons. Heer Seger beheert niet
alleen het erfgoed van zijn familie. Hij, ooit
werkzaam in de financ'ióle beurswereld. is

De verslaggever stuurt op een laatmaartse
ochtend zijn auto door een vlak, een beetje
nevelig, koud aandoend en enigszins troosteloos vaderlands landschap. We zijn in de
buurt van de bewoonde vlek laag Zuthem,
ergens achter Zwolle. Het voor/aar naakt duidelijk: het groen begint in wat veldwaalde
bosjes te schemeren en veel vogels zijn druk
doende. Hier en daar een kleumende koe,
enk<"le verdWi'l<llde schapen, een inactief
paard. Auto straks naar d<" wasstraat, dat
wordt rap duidelijk. DI! moderne voiture is
niet in de ('('f'ste plafl t~ onrworpen voor dit
pad, dat onverhard, hobbelig en modderig is.
In hd ydJil!d lijkt de eenzaamheid tc heersen. Hier i~ wellicht al, pakweg. tweehonderd
jaar ogenschijnlijk nauwelijks iets vtranderd.

Seger Baron van Voorst tot Voorst:
Sprookjes worden nooit werkelijkheid.
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"Pan Parks houdt zich bezig met het vcreconomiseren van natuurgebieden in Europa.
We hebben het dan over de kroonjuwelen
van ons werelddeel", zegt de heer Van Voorst.
"PAN Paas streeft naar gebieden van mini ·
maal 25.000 met een groeipotentie naar
50.000 hectare waar sprake is van een gesloten ecosysteem. Dit betekent dat in or.ze
gebieden de natuur in stand b!ijfllonder
mensclijk ingrijpen. Geen jacht, gecn landbouw, geen oasbouw. Ais de natuur in evenwicht '5, is ons motto afblijven, hande'l
thuis:
Daaraan voegt de heer Var> Voorst toe: " In
de PAN Parken is jacht geen optic_ Datzelfde
geldt overigens allang voor de meest bijlon·
dere natuurgebieden in Canada en in de
Verenigde Stalen. Anders gezegd: door de
m,lrli<"r van hand<"len van PAN Par\::5 wordt de
jacht overbodig. Het is ook daarom dat wij
de PAN Parken ook wel eens de Yellowstone
Par~rn van I:uropa hebben genoemd. In dergelijke gebieden behoren rechtgeaarde jagNs
nie;: te willen ji'lgen".

'.
-- -_beheer
.
. -

Rc.chtgc.aard jager
Hoc, zo luid:. dc. voor UI' hand liggende vraag,
is dat alIemaallo gekomen? Iemand die met
z:l"n naam, in lo'n gebied, in zo'n herenbotrderij leeft en woont, behoort toch londer
meer te worden vereenzdvigd met de onverdroten jacht op groot en klein wild' Dit ook
af is hij, braaf en conform de aloude mores
van zijn fam:!ie, actief ir het CDA en voor
deze partij lid van Prov;nciale Staten van
Overijssel en ook al is hij degene die namens
net Overijssels Par ticul ier Grondbezit in die
Provincie de FBF. de Fauna Beheers Eenheid
he lpt opzetten. [n wat be tekent dat onheilspellend-klinkeflde ·vereeonomiseren" - is
dat geen vloeken in de kerk van de natuurbeschermers?
"Ja", antwoordt de heer Van Voorst,· ik ben
een rechtgeaa rd jager. Dat zit als het ware in
mi:n genen. Maar jagen doen wij tegenwoor
dig a!lee" al< deel van hl:! totale beheer.
waarbij met alles rekening wordt gehouden,
me t name ook met hetgeen de grondciqcnaren willen. Di t houdt ondermeer in da l el

wildschade. Plezierjacht is uit de tijd en is
niet lang!!r maatschappelijk aanvaardbaar.
Afschieten, jagen, is in ons land al~ gevolg
van menselijke invloeden op en ingrijpen in
de natuur een noodzakelijk middel geworden.
Dat wij aan het loepaSSl!n van dat middel
vaak genoegen beleven IS een ander verhaal
ik acht dat volstrekt geoorloofd en ik vind
dat we daarovcr niet krampachtig moelen
doen':

omdat haar leden' n alle opzic'lten rekening
houden met de be angen van de grondelgt'narer. Sommige ande'e verenigirgen en
jagers die beweren weideij< aan de gang te
lijn veronachtzamen die bela'lgen soms
schromelijk. Die zetten zich, in tegensteUng
tot de Ve reniging Reewi ld, op een duur buiten s~l, zo voorzie Ik. Ik spreek hierbij, 'lOOf
de goede ofde, oo~ lIi t mijn ervaring als initiato r van de FBE in Overijsser

In dil verband loch maa r eens eve n luiste ren
nilar wat de hee r Van Voorst heeft te zegge n
over de huidige aan de maats("h~ppelijke
ontwikkelingen aangrpaste opvattingen en
handelwijze van de Vereniging Het Reewild.
Deze immers heeft het beheer van het reetnbestand h009 in het vaandel staan.

Daaraan voegt de Heer Van Voorst nog ee n
harten kreet loc: "'Hel merende el van de
jagers jaagt immers hij de gratie van de
grondeigenaren. De belangen van de grondeigenaren dienen bove n alles le gaan. Zo niet
dan zal het snel gedaan zijn fret het verhulen van jachtrechten. De jagers kunnen hun
gewe'en dan in de wi lgen t'argen. Met
bet'ekk;ng tot het kfeinwiid is de Pora-en
fau"awct overigers il •. arg geen stimulans
meer om jachtrttnte'l Ie verhJrcn . Dit omdat
he t aantal bt'j:lagbarr soorte'! a""neemt. lr'Wijl de wiloschade t~neemt zonde r dat
jagers daartegen n09 veel k<lnnen doe,,".

De heer Van Voorst daarover: "Afschot is ook
bij het beheer van het reetnb~tand in een
land als Nederland een noodzakelijk middel
Ik vind dat de Vereniging Recwild qoed bezig
is door afschot uitdrukkelijk als middel, als
beheersvorm in te zetten_ Bovendien is de

•

•
I

Foto: S. de Vries
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Zeehondjes
Dat is allemaa! begrijpelijk. Maar werkt ook
die "umscholinq" van boeren en houtakkers?
De herr Van Voorst: "Of dat werkt. We hebben in Polen twee gebieden, he t Bialowiela
Niltional Park en het Biebrza National Park,
die ook op dit punt volop in beweging zijn,
Bij Rome hebben we een glool uatuurgebied,
het Al.mulO National Park, waarin dorpjes
liggen die al veertig jaar totaal ontvolkt
waren omdat er geen emplooi was voor welk
beroep of ambacht dan ook. Nu komen de
oorspronkelijke bewoners en hun nazaten
enthousiast terug:
In dil verband ko mt de grote ma n achter
PAN Parks mei nog een interessante opmerking: "AI jarertlang wordt rr grote druk uitgeoefend op Canada om een eind te maken aan
het doden van Jonge zeehondjes. Dat zal
nooit lukken zolang je de jagers die daarvan
al sinds mensenheugenis hun broodwinning
maken nie t meekrijgt. En dal kan al!een door
hen, zoals wij in en rond onze parken doen,
een alternatief economisch bestaan te bieden. Jammfr dat nog te weinigen daarvoor
oog hebben. En dit terwijl hel 70 voor de
hand ligt, voor l'Iie even nadenkt".

AI met al mooi gelegd. de jager als vr iend

een halflege kant van de laak, Halfvol b, dat
cr ook nog mooie gebieden in stand zijn
gebleven, Toerisme mits goed begeleid en
goed gedoseerd, <an aan het verder conserveren van dezc gebieden veel bijd ragen':

van hel ree. Antwoord van de heer Van
Voorst: "Zeker, zo is het. Als ree in Nederland
heb je maar eén echte vijand. Die vijand heet
verkeer en de selectieve reewildjachl beperkt
het aantal verkeers~lachtoffers~.

Vereconomiseren, "als oplossingsinstrument",

Posit ieve grondhouding
Terug naar de PAN Park!.. De heer Van Voorst :
·Wat wij bedoelen met vereconomiseren wil

ugt de heer Van Voorst. betekent ove rigens
meeL Het houdt ook in dat PAN Parks nieuw
emplooi helpt zoeken voor bijvoorbeeld de
boeren, de schaapherders, want anders dan
velen denken is het begrazen door schapen
geen ideaal onderhoud in een natuurpark,
en de houthakkers in de betreffende
natuurgebieden, Gedacht - 1'1 in de praktijk
gebracht - wordt dan aan beroepen als
vervaardiger en handelaar in authentieke
gebruiksartikelen. als aanbieder van bed
en breakfast onderkomens, als houder van
natuloreampings, als gids, als wink!::lier van
een supermarktje, kortom als VOlwaardige
beroepsbeoefenaren, zij het in een ander
dan het oorspronkelijke ambat:ht. Ge,treefd
word t ook naar het in de omgeving van
de par ke n Ufueltcn van PAN Parks villages,

ik natuurlijk uitleggen. Het is enerzijds hel

ernaar streven duurzaam toerisme te maken
tot middel van natuurbescherming door een

impuls te geven aan de locale economie. Dit
moet dan leiden tot het vergroten van de
natUlIrwaarde van het gebied", Oe directeur
van PAN Parks stelt dal dil een nieuwe ontwikkeling is. "Tot rw toe zagen natuurbeschermingsorganisaties ten onrechte de toerist als de doodsvijand van natuurgebieden",
aldus de heer Van Voorst die eraan toevoegt
dit "vijanddenken" als een "gelukkig achterhaald onjuist uitgangspunt te beschouw{'n",
In de visie van PAN Pa rks vormen in principe
toeristen Juist een positieve facto r,
"Traditionele natuurbeschermers zeggen dat
er veel is verdwenen, Dat is waar, maar het is

waarin investeerders ee.n finant:Îeeluelang
KLmnen nemen.
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PAN Pa rks richt 7ich thans, behalve op de
twee parken in Polen en het Park in Italië, op
ren park in Slowakije, Slovenski raj, i:i:n in
Tsjechië, Sumava National Park, eenn
Hongarije, Duna-Drava Nationa l Park en
in Griekenland, Dadia Reserve, Op de wachtlijst staan voor nader onde rzoek nog een
kleine vijftien parken,
Vraag: Zoveel? "Zeker", zegt de heer Van
Voorst, "bij na ieder land heeft wel minstens
een groot natuurgebied. PAN Parks is een
kwaliteitskeurmerk voor top -natuurgebieden,
die goed worden gemanaged. Aan een toelating gaat dus veel onderzoek vooraf, want
we hanteren stevige principes en scherpe cri teria, En voor die vraag komt: ook
Terschelling staat op onze lijst. Dat eiland
meet lang geen 25.000 hectare, maar he t is
een heel bijzonder eeo- gebied': De tijd za l
derhalve leren of de PA N Parks-stalus daar
haillbaar is.
Waarmee impliti~t wordt aangegeven dat
PAN Parks 00< een, zoals de hee r Van Voorst
het noemt. "op!ossingsgc'icht instrument" is,
met als bijkomend voordeel dat dankzij zijn
organisatie er een goed weáend ond erling

ccn

netwerk tussen de na t ulJrp~r kt'n ontstaat.
Een belangrijke taak van PAN Parks noemt de
heer Van Voorst "het bewusl maken van de

Europea nen ûat er vele nationale natuurerfgo!:ueren zijn, die ook omwille van onze
nazaten in stond moeten blijven. Dat b!:sef is
nu nog gering. Omdat onbekend onbemind
maakt, is het on7e educatieve taal: het
"weten" te versterken. Dit ·weten" leidt tot
politieke activiteit, niet alleen in Nederland
mailr ook in Brussel. Dit ·weten" lal het PAN
Parh ook mogelijk milken draagvlak en
betrokkenheid IC organiseren':
Professiona liscri n9
Dat alles is echte grote mensentaal en klinkt
heel anders dan de bewoordingen die to t
voor kort met natuurbescherming werden
geassocieerd. Slaat de professionalisering.
slaat het markt denken 001: hier toe? De heer
Van Voorst lacht: "Er is inderdaad ecn sterke
mate van praktische professionalisering. Ik
noem enkele recente benoemingen: lubbers
president van het internationale
Wereldnatuurfonds. Wijcrs voorzitter van die
kcihard werkende organisatie in Nederland.
Wijffels voorzitter van Natuurmonumenten.
Dat zijn qeen kleine jongens mei te veel vrije

tijd, die leu ke erebaantjes verzamelen. Die
gaan ervoor:
De profcs!:oionalise'ing lal bij PAN P<lrks ook
verder gestalte krijgen in de wijze van verdere financiering. Nog dit jaar wordcn plannen
gepubliceerd hoc zakelijke en privli: beleggers
kunnen deelnemen in PAN Park. Er komt een
aparte BV die het moge lijk maakt te beleggen in een commerciële activitei t met een
goed doel. Ook zullen cr obligaties op de
markt komen. 'Vormen van ethisch beleggen,
waarvoor nu al vee l belangstelling bestaat",
aldus de heer Van Voorst.
Het klinkt hier cn daar - nog als een
sprookje, daar achter Zwolle, În die fraaie
herenboerderij. Dat komt goed uit, want de
heer Van Voorst prikt resoluut een ander
sprookje, dal van de Boze Wo·f door: "De
wolven zijn al tewg in enkele toekomstige
PAN Parkf'n en het bestand breidt zich langzaam uit Als je in ('Cri natuu rgebied de wolven weer hoort hui len i~ dat het ultieme
bewijs dal het goed zit. De wolf staal aan de

lap van de pi ramid~. Oe vraag is dan alll'l'n
nog of er al op korte termijn voldoende wolvl'n ~ijn om de hertenstand op de juiste
omvang te houden. De wolven ruk~f'n ook in
onle omgeving op. Ze trekken de Pyreneeën
ovcr en 71' zijn al gesignaleerd În Noorû Italië
en in Frankrijk. Of ze ook teruqkomen in
Nederland betwijfel ik. llier immers is geen
sprake van ongerepte natuur. Integendeel.
Nederland is een overbevolkt kleinschalig
cultuurlandschap, dat wordt doorsneden door
tal var'! infrastructurele werken".
Enigszins vertwijfeld vraagt de verSlaggever
hoe hij na dit laudatio, na deze lofzang, zijn
kleinkinderen nog geloofwaardig kan verha ler> over Roodkapje. De heer Van Voorst:
"Roodkapje verste rk t helaas het negatieve
beeld van de wolf. De werkelijkheid is, dat er,
voo r zover bekend, nog nooit een mens door
een wolf is aangevallen. Gelukkig is het dus
een sprookjf'. Het is een taak van de huidige
grootvaders hun kleinkinderen dat bij te
brengen. Bijvoorbeeld op de Irf'ftijd dat ze
I'vrnmin nog geloven in Sinterklaas:
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vliegen ...

Accuratesse van
rschill a ""
construe,-.&.
kogels

Deel 12 -b
Door J.M. Smit

Vorige keer is er iets verteld over
hoe de kogels in e.lkuar gezet zijn,
maal' hoe zil het nu met de accuratc"se? Zijn (llle kogels even

Foto: J. Hendriks

n<!Uw-

keurig iu het groeperen? Niet altijd!

Hoe zit het dan met de nauwkeurigheid van
de verschillende kogeltypes in een bepaalde

loop?
Hoewel veel kogels en lopen gemaakt worden met de door het Amerikaanse 'SAAMI'

(Sporting Arms and Ammunition

Manufacturers Institutt) voorgeschreven
toleranties, zijn er toch van merk tot merk,
van loop tot loop. kleine verschillen van bijvoorbeeld 0.0005 inch (iets meer dan een
honderdste millimeter), die een optimale
afsluiting van de loop door de kogel kunnen
bemoeilijken of juist bewerkstelligen. Het
resultaal da<lrvan is, dat sommige kogels in

een bepaalde loop slechtere, and,:ore betere
schotbeelden op kunnen leveren.

De dUnrTC kopermantel en de vrij zachte
loodkern van de conventionele kogel laten de
mogelijkheid toe, da t door de gasdruk na de
kruitverbranding, de kogel zich gem~kkelijker
kan 'zelLen' naar de specifieke trekken en
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velden van de loop. Hij wordt er als het ware
passend 'ingeperst: Deze afsluiting heeft tot
gevolg, dat de kogels zo strak mogelijk door
de loop gevoerd worden en in de meeste
gevallen zien we, dat deze kogels een klein
schotbeeld opleveren. Hoe betere pasvorm,
hoe minder looptrilling, zou je zeggen, maar
deze stelling kan ik niet wetenschappelijk
onderbouwen.
Kogels met een gecontroleerde ex.pansie hebben een 'ste-rkere' constructie en deze zuUen
zich niet zo gemakkelijk naar de loopdiameter voegen, indien deze voor de kogel niet
helemaal aansluit. Vooral de Barnes X lal
moeite met de ·pasvorm' hebben. Zijn de
tolerantie.s tussen kogel en loop zodanig, dat
daardoor teveel 'speling' ontstaat, dan moet
met een mindere ac.euratesse rekening
gehouden worden. Andersom kan ook juist
een sterkere kogel bij een iets nauwere loop
een betere afsluiting geven, waardoor de

schotbee!den mooi klein kunnen blijven. Er
zijn voorbeelden bekend dat een loop met
e.en deelmantelkogel 1 MOA schoot e.n met
de Barnes X maar 3 MOA, maar ook dat
beide kogels een gelijk resultaat opleverden
of juist met de homogene kogel nog ietsje
beter. Bij het testen van verschillende zendingen Barnes X (er werd ook nog dntk geëxpe rimenteerd met de vorm van de punt)
bleek, dat de ene kogel minder dan 1 MOA
schoot. een andere met moeite boven de 2
MOA bleef. (I MOA is 2.8 cm op 100 meter.)
Sommige koge.lfubrikanten voorzie" bepaalde
kogels nu van een oppervlaktelaagje
[coating). Dit is een soort kunststof (teflon),
die voornamelijk bedoeld is om de afzetting
van koper in de loop tegell te gaan, hetgeen
het schoonmaken bekort. Daar krijge n de
patronen ook een aardig aanzicht door: blauwe, grijze, rode enjof gele punlen. Een jacht-
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opzichter 10 Polen vond al dat blauw maar
raar /1999} m had er weinig vt'rtrouwen in!
Eer bijkomend vt'rsctliJnsd van de coating is,
dat oe weerstand in Ik loop kleiner wordt. de
gasdruk na dc:= kruitvc:=rbrandlllg bereikt daarom lagere waarden. Dat kan de snelheid ver
minderen en om dat tegen te gaan wordt de
kruitlading iets vel7waard. Het nominaal
effer! is vervolgens, dat onder gelijkblijvende
gasdruk (als bij de niet geeoate kogel!» de
snelheid hoger wordt. Zo bereikt de Barnes X
van 130 grains (aA gram1. niet gecoat. een
VO van 3040 fp!> (927 m/secl en de gecoate
uitvoenrg, mc:ot ('('n verhogIlIg van de klUltiadiry van 60 nailf 61,5 grains (Hodgdon 4a31
SC], een snelheid van 3170 fps (963 m/see).
Srelheid teluggtltktnd naar de loopmond,
kal. .270 Win .. tcmlKratuur ISO Cdsius. De
groottt van dt 910t'(I hangt ook hit'r af van
de fabrieagetolcranties vall kogels en loop.
Meer !>nelheid ~lel(enl behalve een vlakkere
kogelbaa'l, natuur,ijk ook met'r t'nrrglt' op
a~tand.

lil de t!jd, dal er nog veel 'Iever-actiorr'geweren growikt werden, vtrondel~te.lde.
men, dat hierin het gebruik véln Ik gewolle
spitse kogeltypes [dl' ~nflpoint~) een naeleel
hadden. Orzc gewt'ren htbben de 'grendel'
~chter d~ trekker en het magazijn bc!>taat uil
l'en buis onder dc:o loop, waar de patronc:on
achter elkaar in passen. De (onbedekte) PUIlten var de ke>gels .louden tijdens het afvuren
van de buks ten beetje kunnen pletten tegen
hun voorgangc:ors. Dat plc:ouen kan trouwtn~
ook gebcoJlen in tc:on magazijn, waarin de
patronen 01'01'1 elkaar litten. Door de terugs ilg kunnen ze tegen dc:o voorkant van hc:ot
magazijn bolsen. In c:oen Amerikaall'3 ondc:orzoe< s echter gebleken. dat. ook al heeft de
purl . . ar dc:o kogtl C:Ol'n afgc:op,al uittrIijk. dit
flIet "all notmenswaardige invloed is op de
nauwkeoJrigheid van het schot. alleen dc:o ballistische coëffiClênlzOII ic:ols lagel worden.
Da: geldt ook. ;ndlrn de patroon op dr grond
gevallen is, waaldoor de punt van di' kogel
cnigslins beschad;yd kan lijn. Door d~ rota
tie bij het "ehlelrn wordt d~ rrt~tirf geringe
vormverandering volledig gccompenscl.'rd. Ik
heb scholiJeeld~n yemaakt met patIOnen die
exact goed gecentreerd waren (dus precn~~
recht op de nuls ~to nrlen) en waarvan de
pIJnt helemaa ' gaaf was en met patronen,

Alle schoten opgeleqc oVl'r cc:o motorkap.
windkracht 3 van achter. Schotbecld I: 12
Patronen. Barnt:S X. 130 grains, afstand 125
meIer. Het schot het meest .illks 'A'as het
et'tSte schot door een schone OOft Het
totaalbeeld beslaat 1.75 MOA voor 12 patronen, laten we de vijf buitenste inslagen . . . eg.
dan blijft cr 0,78 MOI\ over, hetgeen zeer
acceptabel is. Hm 6 cm.
Schotbeeld 2: 12 Patronen. Sie'ra SP, 130
grains, afstand 125 rreter. Het totaalbec:old
beslaat 1,24 MOA voor 12 patronen. laten
we dl.' dri~ linkse inslagen weg, dar blijft cr
0,63 MOA over, c:o'g rrooi. Bdde herJaadmunitrc:o, RWS huls, CC! prifllel, Hodgdon 4831'
60 grains. VO 3040 fps (927 m/sec), 120
Celsius. Steeds afwÎ~'\t: ern «n koge pc:or
soort ptr A4. Computtrteken'nger naar oe
originelen.

waarvan dl" kogel flIet helemaal recht op de
huls zat en waarvan ik de zachte loodpunt
ids beschadigd had. Niet te gc:olovtn: de
'b~hadigde' patrontn hadden de neiging
nog iets nauwkeuriger te groeperen!
Maak een afweging tussen de gewenste
hightech kogels met betrekking tot de benodigde nauwkeurigheid van het ~chot, de
kogelwerking binnen het lichaam van hel
dier en de maximale schootsafstand.
Zo bereikte ik met de Barnes X 130 grains
(8,4 gram) een groterc:o mate van nauwkeurigheid dan mei dc:o Barnes X"an 140 grains
(9 gram) en de NosIer partition van 150
grains (9,7 gram). Or Siwa SP (softpoint)
was trouwens wc:oer nauwkeuriger dan de
voorgaande projectielen. Dc:o nauwkturighc:oid
VélO de deetmante!kogels was uitermatl'
geschikt voor kleine djc:orsoOlten (vosscn) en
om tc:o O('fc:onen, de pft:Staties van de Barne-s X
blc:ovc:on binnen mijn elllena en hadden zoda·
nige voorde!en voor grofwild, dat deze daarom voor het gebruik hierop de doorslag
gaven. Vooral uitschot vind ik ery belangrijk.
Om het bovenstaande voor een buks uit te
zoeken, is het noodzakeliik schotbeelden te
maken, iedere kogelsoort op één 5chijf.
Hiervoor zijn millstens 12 patronen per beeld
noodzakelijk. maar 20 is beier.
DeLe beelden zijn uitsluitend van belang voor
eén loop. Het kan best zijn, dat een andere
buks. zelfs van hc:ouc:olfde merk, andrre uitslagen geeft, die bijvoorbeeld het omgekel'rdc:o
zijn van dele!
Zie onderstaande schotbeelden 1 en 2.

Overv/cgc:ond gc:obruik i< legenwOQfo;g in mijl'
.270 Win. Sako de SPBT 130 gra:o (a,4 gram)
van Sierra VOO! kleine ditfsoor:en er om te
oefenen. Voor groterc:o dieren, vana~ recen, de
Barnes X BT. 130 grain (8,4 gram), liefst in de
nu gecoate uitvoering. Ind'en in dit kaFber
de 140 grain (9 qram) Barl'es X goed
geplaatst wordt is de energie evenec:ons voldoende om lot ongeveer 150 meter zwaardert' dieren, zoals eland te schieten.
Oe 270 Win. is een heel fijn en zuiver kalibc:or, de !('fugsloot is m:nimaal en ce I(oge
heeft een mooie vlak~e baan. Vaëik is het zo,
dat met dit kaliber kege's van verseh"lel1d
gewicht of van vl'fschillende con'itruclie
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Foto: S. de Vries
praktisch dezelfde kogelbaan verlonen. Hier
t'n daar 7ijn ('en paar kliks correctie nodig.
mil<l r als je door wat voor oorzaak dan ook

ingrijpend voor een dergelijke grootte.
Pas op reeën leek er enig evenwicht te
komen. Oe bladschoten toonden .. Itijd een
klein uitschot . ma;)r van binnen waren de
longen toch behoorlijk verwoest. Ook was
waar te nemen, dat de drukgolf in hct vlees
beduidend moest zijn, een grote rode vle:k om
het kogelkanaal.
Een groot voordeel is, dat de UIlschotopening
betrekkelijk gering blijft en dat er daardoor
toch minder beschadiging van het wildbraad
optreedt dan bij de soms wel erg versplinte rende deelmantels.
Op val kens en hirdes werd het röultaat
optimaal. Oe dierrn liepen minder ver door
na het schot, de kogel toonde praktisch altijd
Uitschot en de werking was prima.
Maarom eerlijk te zijn: de Noslcr partitions
deden het ook uitstekend en de keren. dat ik
met een andere kogel meI een gecontroleerde expansie school, waren de resultaten
eigenlij k ook goed.
Je kunt pas iets over de werking van een
specifieke kogel in et'n bepaald kalibel leg gen, Indien je minstens tientallen dieren hebt
gescholen en over de werking van de 8;lfne~
X lijkt bovenstaande mening b{'\rouwbaar,

eens meI ecn andere kogel moet schieten,
kun je met bladschoten, zelfs op rec, tot 200
meter hdzclfde richtpunt aanhouden.
Enkele resultaten van de kogels
Geweer: Sako .270 Winchesier, 3.6 kilo,
kunststof ko lf, met richtkijker Schmidt und

Bender 4 x vast, lage vaste Sako-montage.
De gewone dcclmantclkogcls voldoen op wild
to t ongeveer een gewicht van 75 kilo uitstekend, zo hc:h ik op verschillende jachtreizen
gemerkt en dat is een con~tatering. die velen
me t mij lullen delen.
Toen ik enkele jaren geleden begon met de
Barnts X was het even wennen aan de uitwerking. Op kkin schadelijk wild zoals konijnen, die galer'! in de polderdijk groever'!, bied
er na het treffen weir'!ig over, een vetletje
met kop en pootjllS, dus echt destrLletief.
Maar daarmee gaven de kogels wel aan, dat
ze ook in een klei n dier heel goed expandeerden en dat de beloofde werking gegari'ln
deerd leek, Op vossen was het resultaat
eigenlijk ook zo, de uitwerking bleek nog Ie

IS

In het nu verschenen boek 'Alle kogels vlie
!len .. : (ISBN 9û-70886-40-S) h Ilog ~ens te
lezen, welke onderwerpen de laatste jaren
behandeld zijn. terwijl ook nieuwere informatie over hel schot met de koyei hierin is
opgenomen. Een tip van de sluier over hel
herladen wordt gelicht, terwijl het boek
besloten wordt met wat individuele jaehttips.
In de serie 'Nle kogels vliegen ..: lullen onder
andere vanar nu wat specifiekere onderwerpen behandeld worden, voornameli jk wapentechnische en ballistische wetenswaardigheden.
11eel hartelijk dank voor alle reactres tot nu
toe, daar heb ik veel van geleerd!

Opmerkingen?
fax: 0562 44 39 59
e~ mail:
janl.smil@wxs.n!

Maar wij weten wel zeker, dat we met z'n
allen onzettend veel van Jan hebben geleert!'
Jan, mede namens alle leden proficiat meI
je boek!
De redactie
p.s, 8esl d het voor het te laa t is.

Paratuberculose-onderzoek
reeën Terschelling

Door J.M. Smit

Paratuberculose (para tb), ziekte van Johne, wordt veroorzaakt door de

Mycobacterium paratuberculosis. Tot hel geslacht mycobacteriën be.horen ook
M. tuberculosis. M. bovis, M. aviurn en M. lepra. Een zuurvaste waslaag rond
de bacterie maakt M. paratuberculosis relatief ongevoelig voor invloeden
van buitenaf. Hierdoor kan de bacterie ook buiten het dier langer dan een
jaar overleven. Mycobacteriën zijn in het dier langzame groeiers. Het duurt

tussen de zes weken en zes maanden om M. paratuberculosis te kweke.n .
De bacterie kan voorkomen bij koeien, paarden, schapen, geiten en ook bij
in het wild levende herkauwers. zoals (dam)herten, moeflons en reeën.

Paratb is tt!:o chronische verergerende darmontsteking. De besmetting vindt plaats via
opname van besmette mest of besmette melk
of biest. Tevens is een besmetting van het
foetus mogelijk. Vooral de dunne darm (achte~te deel jejunum en ileum) en de daarbij
behorende lymfeklieren worden aangetast. In
de door de ontsteking aangetaste weefsels
kunnen grote aantallen bacteriën worden
aangetoo nd. Via de lymfeklieren kan een verdere besmetting van het lichaam plaatsvinden. De darmwand raakt verdikt en gezwollen en het slijmvlies vertoont dikke plooien.

vergelijking tussen aangetaste da rmwand
(boven) en gezonde darm {onder}.
De darmverande ringen leiden uiteindelijk tot
onvoldoende voedselopname enerzijds en
eiwitverlies uit he t spijsverteringskanaal
anderzijds. Het kan op een veebedrijf jaren
duren, voordat de ee~te klinisch !ieke runderen wo rden gevonden. De incubatietijd kan
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variè"ren van êen tol vijftien jaar.
Duidelijkheid over de ziekte treedt meestal
op tussen het derde en zesde levensjaar. Als
eerste symptoom zien we bij koeien een
afname in melk productie, daarna steeds
te rugkerende diarree en vermagering. zie foto
van een Guerrlsey-koe. Typerend blijft de

goede eellust en de afwezigheid van koorts
of andere ziekteverschijnselen. De ziekte leidt
uiteindelijk wel tot de dood. Vooral bij jongere dieren is cr een groot infectierisico. Met
het toenemen van de leeftijd neemt de kans
af dat een dier, als het voor de eerste keer
wo rd t geïnfecteerd, later ook ziekteverschijnselen gaat ver tonen. Genezing van de ziekte
is niet mogelijk. De begeleiding is gericht op
een goede hygiëne binnen het bedrijf en de
verwijdering van de besmette dieren. Er moet

dan op worden toegezien, dat de aanschaf
van nieuw vee uit onverdachte bron plaats
vindt. De duidelijk zieke dieren moeten apart
worden gehouden en ook de kalveren mogen
alleen biest drinken van de koe, die geworpen heeft. In Nederland bestaat een uitgebreid hulpprogramma, om eenmaal besmette
bedrijven zo goed mogelijk te begeleiden totdat de paratb uitgebannen is. Het zal duidelijk zijn, dat het ruimen van de besmette dieren een belangrijke schadepost voor een
bedrijf is.
Ziekte van Crohn
Voor de mens lijkt er een samenhang te
bötaan tussen paratb en de ziekte van
Crohn (ook een darminfecti~ziektel. Hierover
is in de Verenigde Staten een heftige discussie gaande tussen verschillende deskundigen
en hoogleraren. Het schijnt wel vast te staan,
dat wanneer bij de ziekte van Crohn medicijnen gegeven worden, die de M. paratubercu losis kunnen bestrijden, de klachten bij
Crohn- patienten afnemen. Hoewel pasteurisatie van de melk de ziektekiemen van de
paratb al kan doden, is uit het oogpunt van
maatschappelijke rust een totale afwezigheid
van de bacterie gewenst.
Ook reeCón en herten kunnen dus besmet
worden of zijn. R~tent heeft er een artikeltje
gestaan in een Belgische krant over sterfte
van edelherten, in de buurt van Marche
(Ardennen), die overleden waren aan een
'chronische maaginfectie'. Deze dieren zouden besmet zijn met paratb, waarvan de herkomst in dat gebied nog niet duidelijk is.
De inhoud van het artikel wordt hier samengevat weergegeven.
Arde nnen
In de Ardennen leven gemiddeld 3 herten per
100 hectare. In de streek onder Marche zijn
da t ongeveer 20 per 100 hectare. zodat er de
wintermaanden bijgevoerd we rd met voederbieten. Dit deed men geconcentreerd, zodat
achteraf gezien veel herten op dezelfde
plaats kwamen en gemakkelijk in aanraking
konden komen met de uitwerpselen van hun

ziekten

eventuele besmette soortgenoten.
Nu is een vijftien tal herten gestorven aan
paratuberculose, een chronische en vaak
dodelijke darminfectie. Volgen~ een plaatselijke jachtopzichter is de diagnose door de
faculteit diergeneeskunde van de universiteit
te Gent bevestigd. Paratuberculose komt
voornamelijk bij runderen voor, in hoofdzaak
bij melkvee. Ook andere herkauwers, zoals
schapen, geiten en reeën kunnen er last van
hebben. Het verwonderlijke is. dat nu zoveel
en zo massaal herten in korte tijd zijn doodgegaan. Dit omdat de infectie weliswaar vaak
op jonge leeftijd plaats vindt, maar zich
doorgaans pas op een ouderdom van rond de
twee jaar manifeste-ert DI'. verschijnse-Ien zijn
dan diarree, vermagering en het tonen van
een slechte- conditie-, maar ac ute sterfte blijft
zeldzaam. Besmetting gebeurt alleen door
direct contact of via opname van voer, da t in
COrltact geweest is met uitwerpselen.
Mogelijk spelen ook konijnen bij de overbrenging ee-n rol. Bestrijding van de ziekte is
nier gemakkelijk De kiemen kunnen langdurig overleven. Er zijn aanwijzingen, dat deze
para-tbc iets te maken zou kunnen hebben
met de ziekte van Crohn, een chronische
darminfectie bij de mens.
Terschelling
Onla ngs werd op Terschelling een zeer bijzondere vorm van para-tbc bij een rund op
een boerenbedrijf geconstateerd. Voor de
wetenschappelijke belangstellenden: het gaat
t-ier om cen spccifiekc stam van de
Mycobacterium avium, dÎe positief reagecrt
op het specifieke IS900 DNA fragment. Oe
rest van het genoom komt niet overeen met
Myeobacte-rium avium paratubereulosis.
Dit was voor de 'Gezondheidsdienst voor
Dieren' te Dr.lchten aanleiding, om te proberen de eventuele- be-smettingsbron te achterhalen. Bij de mogelijkhe-den tot besmetting
van het runderbedrijf wordt ook het eilander
ree- niet uitgesloten. Voorzover bekend, zijn
de Terschellinger ree-ën afkomstig uit het
noorden van Nederland. waar deze vorm van
paratb niet voorkomt. Ot' reeen, die nu op
het eiland verblijven, kunnt'n (volgens de
Stichting Reeë nbehe-er Terschelling) echter
niet dircct in aanraking gekomen zijn met
het vee- van htl onderhavige bedrijf. De koeien van genoemd bedrijf verblijven overwegend in een loopstal en wordcn daar ook het
hele jaar gevoerd. De besmetting zou dLJS
niet via di rect contact, maar wellicht via het
voer gcbeurd kunne n zijn, want de boer heeft
zijn weilanden wel in de buurt van het bos-

en duingebied op het eiland. Theoretisch zou
de besmetting op het gras kunnen zijn overgebraCht via konijn, haas, vogel of misschien
toch door he-t ree, da t zich nu en dan in dat
coulissenlandschap ophoudt

Het onderzoek op reeën omvat macroscopische beoordeling van de darmen en de lymfeklieren (dus beoordeling op he t oog). Wordt
daa rna het aangetaste darmgedeelte onder
de microscoop bekeken, dan zijn duidelijk de
weefselveranderingen en bacteriën zichtbaar
(zie fo to). Nu worden er vier verschillende

Deze bacterievariant ZOLJ allt'en in ht'l westelijk deel van Tsjechië en in Argentinië voorkomen. Dat is ook een reden die de vraag doet
rijzen, hoe deze variant op Terschelling
terecht heeft kunnen komen.
Onderzoek geschoten ree-ën
In het voorjaar van 2000 wil voornoemde
Gezondheidsdienst, een onderzoek onder de
Terschellinger reeën starten, onde-r leiding
van de heer C. Kalis, naar de aanwezigheid
van deze bepaalde vorm van para-tbc. Met
de Gezondhe-idsdienst is afgesproken, dat van
alle geschoten reeën het darmpakket naa r
Drachten zal gaan. waarna de da rmflora op
kweek wordt gezet.

kweken van de darminhoud alsmede bacteriek weke-n van afwijkende lymfeklieren genomen.
De bacterie wordt in dezc gevallen wel ccn
half jaar op kweek gehouden, de roto toont
de bacte-flestam op een kweekbodem. De
kweek duurt zo lang, omdat de
Gezondheidsdienst nog niet weet hoc e-en
bacteriestam van de reeën zich gedraagt op
dc kweekbodems. Het ondcrzoek is pas
onlangs begonnen, daarom zijn er voorlopig
geen uitslagen te verwachten. Zodra er duidelijkheid is over dl' relatie met deze paratb
en de reeën, lal daarove r nader bericht volgen.

Een en ande r betekcnt. dat de jagers. na het
ontweide-n, het darm pakket, niet leeggedrukt,
in l'en aparte stcvigc plastic zak mee moeten
nemen naar het centrale punt, waar de reeën
bemonsterd worden, waarna zo spoedig
mogelijk een koelbox met de darmen op de
boot wordt gezet. Deze- box wordt dan door
een speciale koerier afgehaald. Het resultaat
is, dat de darmen in min of meer ·verse' toestand bij de Gezondheidsdienst arriveren,
waarna ee-n gericht onderzoek gedaan kan
wo rden.
Hel kweken van de- bacterie is niel eenvoudig, omda t er nogal wat verstorende
factoren een rol kunnen spelen. De minimale
kweektijd voor de stam uil rundcrfaeees is
acht tot twaalf weken, voordat er resultaa t
te verwachten is. De methode van Jo rgensen
(Acta Vet. Scand. 23:325-335) wordt daa rbij

Wat de consumptie van chronisch be-sm~tte
dieren betreft lijkt het risico ver.vaarloosbaar
kle-in. Neem alleen al de- moeite, die gedaan
moet worden om de bacteriën in optimale
toestand te kweken. In het le-er acute- 5tadiLJm (tc zien aan vermagering en diarree) is
aan nemelijk, dat ook het bloed geïnfecteerd
is, waardoor het vlees ook besmet verondersteld kan wo rde n. In het geval van die edelherten in de Ardennen is consumptie dan ook
niet wenselijk. Ook voor mensen geldt, dat de
leeftijd voor de kans op besmetting medelt,
dus hoe ouder, hoe minder kans op besmetting.
Met dank aan Kees Kalis, Gezondheidsdienst
VOOf Dicren tc Drachten, voor aanlevering
van documentatie.

microscopisch beeld van paratb- bacteriën.
Het gaat om de rode staafjes, hier zichtbaar in de darmwand.
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He t Edelhe rt 1/2000
Muntjak. Er is een advies uitgegaan aan de
staatssecretaris van lNV, van de commissie
'Cites', het wete nschappelijk adviesorgaan
van [Ie regering op het gebied van bedreigde
uitheemse dier- en plantensoorten. Oe commissie stelt, dat er geen plaats kan zijn voor
de muntjak in ons land en daar waar nodig,
de jacht blijvend te openen. Ook hel uitzetten moel verboden worden. Daar de mun tjak
zich snel voortplant, kan de soort een bedreiging vormen voor flora en fauna. In Engeland
verdringen hier en daar de muntjaks de
inheemse reeën naar landbouwgebieden,
waa rdoo r schade ontstaat. Van wege hun
minder kritisch vreetgedrag wordt nogal wat
str uweel kaal gevreten, hetgeen gevolge n
heeft voor de (beschermde) vegeta tie en de
daarin soms voo rkome nde gewenste insectenstand.
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American Rifleman, februa ri 2000
Oe firma Remington heeft een voorschot op
de toekomst genomen met haar Model 700
EtronX. dat is voortgekomen uit de grendelbuks Model 700 IJS-SF. Het is voorzien van
een trekker, die elektronisch de ontsteking en
ontbranding van de patroon verzorgt. Het
wapen heeft verder een zwarte synthetische
kolf, een roestvrijstalen loop (tot 66 cm
mogelijk) met overlangs gegroefde buitenkant ('ftuted'). Gewich t bijna 4 kg. De grendel
is aneen bedoeld voor ejeeteren en doorIaden. (Zie afbee lding hieronder)
Was er al wel een soort elektr(onjische trekke r op de markt, die de slagpin in werk ing
kon zetten, gehed nieuw i:; het nu hierbij

behorende elektronische ontsteki ngssysteem
voor de patroon, waardoor alle mechanisch
bewegende delen van de slagpin met bijbehorende veer zijn verdwenen. De 'slagpin', dil'
geen slagpin meer is, maar een soort pun tcontact tegen de 'primer", !igt na het door)aden al tegen he t slaghoedje aan. Het elektronische gevolg is, dat de onlitekingstijd tot
36% van de tijd, benodigd voor een 'normale'
mechanische werking, bekort kon worden.
Dat heeft di rect invloed op de acruratesse
van het schieten, want als je dcnkt: nu zit
alles in lijn. da n is de kogel na het breken
van de trekker ook praktisch al vertrokken.
De trekker behoeft ook geen mechanische
delen meer in wer king te zetten en deze kan

derhalve heel precies worden afgesteld, zonder sleep en met een naar keuze duidelijk
bree~punt van tussen de 1000 tot 1500
gram.
Oe patronen moeten wel zijn voorzien van
een elektronisch slaghoedje, dat detoneert na
een srroomimpuls van 150 volt. Dat betekent. dat voor dit geweer aangepaste munitie
gemaakt moet worden. Men is er trouwens
mee bezig om de specifieke slaghoedjes ook
voor herladers te gaan leveren.
Remington levert met dit systeem de kalibers
22-250,220 Swift en de .243 (reeën). De
.220 Swift is opmerkelijk, het kaliber was
eigenlijk al een beetje ·vergeten:
Inlichtingen: www.rem ington.com
Misschien iets minder vooruitstrevend is het
nieu we wapen van 'H-S Precision: Een tC':st
mei een proäexemplaar was bijzonder positief. het lijkt een goede buks voor jachtgebruik.
Bijzonderheden: grendelbuks, in ieder kaliber
te krijgen maar alleen rechtshandig, kunststof rechte kolf. Rocstvrijstalen loop, ovcrlangs gegroefd, van 51 tot 66 cm naar keuze.
Afstelhare trekker londer vrije slag enlof
sleep, afgesteld op tussen de 1000 en 1500
gram. Gewicht: 3,2 kg. De buks schiet met
fabrieksmunitie gegarandeerd onder de 1
MOA (de fabrikant raadt een bepaalde
patroon bij ieder individueel wapen aanl.
Prijs: $ 1700,-. dat lal hier (met tussenhandel) circa f 5500,- zijn.
Inl.: H-S Precision, 1301 Turbine Drive, Rapid
City, SD 57703, USA.
American Ri fleman, maart 2000
' Nitro Express', wat betekent dat eigenlijk?
Het was een aanduiding om aan te geven,
dat bepaalde (z wa re) Afrikaanse kalibers
(meestal van Engels fabrikaat) van zwartkru it
overschakelden op rookloos modern kruit.
Spra k men eerst van 'blackpowder express',
dat werd nu 'nitro express'.
Remington houdt niet op met zijn vernieuwingen (zie vorige samenvatting). Op het
model 700 IJS maakt de firma nu een loop, die
voornamelijk bestaat uit kunststof. De binnenkant van de loop bestaat uit dunne laag
roestvrij staal, waar dus de trekken en velden
in 7ijn aangebracht. Due dunne laag wordt
omgeven door een samengestelde kunststof
laag, met onder andere koolstofve.::els.
De voordelen zijn, dat de loop, al is hij vrij
dik uitgevoerd, bijzonder licht kan blijven,
wel 450 jlram minder dan een 'gewone' loop.

Ook wordt de warmte na het schot heel snel
opgenomen en afgegeven. zodat gewoon
doorschieten met series schoten mogelijk
wordt. Dit laatste was zo opmerkelijk, dat
zetfs na heel snel vuren achter elkaar de binnen~ant van de loop kouder bleef dan de
buitenkant. Accuratesse was uitstekend, vele
groepen bleven onder de 1 MOA.
Wijd und Hund 9/00
Chris Stubbe, cie professor in de wild~cologie,
vNte lt iets over hel reeënpopula tiebeheer.
Wat te doen. indien de reedichtheid te groot
is? Dan geldt red uctie van het aantal boven
selectie, maar de reductie zou in de eerste
plaats onder de geiten gezocht moeten worden. Pas indien het gewenste aantal is
bereikt, kan daaropvolgend het selectieve
afschot doorgevoerd worden, waarb ij het
accent op de kalveren en jaarlingen moet
liggen. In deze categorie zou 50 tot 6()(\\)
geschoten moeten worden (en zeker de jaarlingen, die in juni. zelfs juli. nog nict geveegd
hebben), waarna het afschol van oudere dieren iets teruggenomen kan worden. Het aanspreken van die jaarli ngen is betrekkelijk
eenvoudig. Noodzakelijk blijft, dat er ook
oudere dieren geschoten wllen worden. Van
de 'middelbare lC'eftijd' ongeveer 25% en de
rest van dc nog oudere dieren. En dan is het
niet verwerpelijk, om eens een mooie drie- of
vierjarige bok te schieten, omdat de
geweiontwikkeling op die leeftijd meestal
maximaal is. Doe je dat niet, dan zet het
gewei al vrij spoedig terug en de kans om
verkeerd aan te spreken, is dan duidelijk aanwezig. In de praktijk blijkt, dat het afschot
van oude bokken (meer dan 6 jaar) moeilijk
is door te voeren!

Deer, april 2000
Een interessante vraagstelling: Het gewei,
een dierlijk orgaan of een plantaardige ontwikkeling?
De Nieuw-Zeelandse schrijvers constateren
opmerkelijke overeenkomsten, zowel microscopisch als in het groot, met de ontwikkeling van bepaalde plantensoorten, vooral het
Chinese 'Ginseng: Dit is een kleine boomsoort, die wat de afworp van bladeren en
stammetje betreft, grote gelijkenis vertoont

met dl' cyelus van het gewei. Drie pagina's
met foto's laten de opvallende overeenkomsten zien. Aardig om eens bij stil te staan.
(Misschien is de geconstateerde overeenkomst
toch niet zo uniek alS hier wordt opgevoerd. In
1960 heeft Andreas Feininger; C':C':n toen heel
bekend rotograaf. ook opmerkelijke overeenkomsten in de natuur op de plaat vastgelegd.
Zo leek bijvoorbeeld een elektrische ontlading
zeer sterk op een meanderende rivieren op de
vertokkingen van een oude eik. Het is net als
bij de sages en legenden: er bestaan grondpatranen, constonten, die teflJgkomen in het
aardse bestaan. Je kunt ze waarnemen, indien
je dOOf gevoelig voor bent - jl1ls.)

Wild und Hund 11/00
Paul McCartney, van de Bealles, is fervent
tegenstander van de jacht. Op een gegcven
moment had hij op lijn landgoed last van
wilde varkens. Hij verwijderde ze, liet een
groot raster om zijn bezit bouwen en huurde,
tegen een waanzinnig hoog bedrag. de jachtrechten tot in de verre omtrek, om te voorkomen, dat de varkens bejaagd zouden worden. De populatie is inmiddels uitgegroeid
tot 2500 en de boeren klagen steert en been,
maar in Engeland draagt de jachthouder
geen financië le aansprakelijkheid ... Toch
opvallend, dat er soms een koppeling bestaat
tussen veel geld op Je bank en veel dierenleed op je geweten.
Afwijkingen bij het reewild komen te allen
tijde voor. Opvallend was een melding van een
geit met vijf poten (als variatie op 'een schaap
met vijf poten'). De vijfde loper begon bij het
spronggewricht, was bijna normaal van lengte
(iets korter dan de 'normale' loper), maar de
schalen waren wat minder gesleten. Het dier
was verder goed ontwikkeld.
Opmerkingen?
fax: 0562 44 39 59
e-mail: janl.smit@wX5.nl
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