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Op de cursus reeënbeheer besteedde
de docent veel aandacht aan het
fenomeen van het eerste geweitje
dat een bok opzet. Op de schedel
van het bokkalf ontwikkelen zich in
september de rozenstangen onder
invloed van het mannelijke hormoon
testosteron.

Tekst Ad Berkelmans

ij sterke jonge bokken vormt zich
hierop al meteen een klein eerste
gevveitje van hooguit enkele
centimeters, dat altijd spitser is
en dat ze in januari afwerpen.

Meteen daarna zetten ze aansluitend het
tweede gewei op. Bij zwakkere bokken begint
deze ontwikkeling pas in januari. ln beide
gevallen ontbreken de rozen.

Jan Bettens nodigde mij uit om een avond in
zijn veld aan te zitten voor een bok. Het is rond
de klokvan vijials ik alles bij elkaar heb
gezocht en richting Udenhout rijd. De hele
middag waren er buien en dat kan voor mij nog
Wel eens gunstig zijn,zekerals hetdadelijk
Weer opklaart. Niemand gaat graag aan de
wandel in de regen, ook de reeen niet. Tegen
zessen stop ik bij de atgesproken plaats.
controleer de Windrichting en bel naarlan. l-lij
legt uit hoe ik bij de hoogzit kom en Wenst mij
veel succes. Ik pak mijn spullen en vergezeld
door gevaarlijk ogende. maarzeer sportieve
herkauwers van rond de soo kilo, loop ik tussen
de Brabantse koeienvlaaien, langs de houttval
naar achteren. Zij rennen om mij heen,
springen vrolijk doorde modderzodatde
kluiten me om de oren vliegen.
Ik loop verder het stiltegebied in. Na zoo meter
geven ze het op en gaan een Wei verder staan.
lkvind de hoogzit. die inderdaad goed verdekt
is opgesteld, en installeer' me. Er isvoldoende
bet-\tegingsvrijheid en `;D:Drs;isgtsnogetijkheid
voor kijkers en alles `tftat mer nog 'neer
meezeult. Ik heb uitzicht aan beide zijden en
kan een groot gebied overzien.

Een buizerd krijst naar de kraaien die hem
belagen, een specht biedt met zijn geklop op
tegen het gekrijs van Vlaamse gaaien, maar
verder doet deze plekzijn predicaat eeraan;

Elke keer als de geit de kop
opgooit, gaat de neus iets hoger

om wind te vangen
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st itt egelíiied. (film kiva rt over zes komen er twee
oren ar hier de driehoekige wilclakker in het
zicht, .al snel steken deze zover boven de
begroeiing uit dat de ruimte ertussenin goed
zicl'itlïraar is en claa r vertoont zich niets.
tk houd de omgeving goed in de gaten, want
geiten huren in september niet alleen te staan.

il1....fiinze in gezelschap van een kalt, maar er
kan ook nog goed een tweede kaltol een bok in
de buurt flin.
De geit zekert elke paar minuten en het lijkt ot
zii de horizon tfil'speurt naar onraacl. haar neus
doet t_ïlaarbii het meeste werk, haar
rcrnclctraaiende oren helpen ook mee. Elke keer
als zit de kop opgooit. gaat cle neus iets hoger
om wind te vangen. Ze kiikt ook me'. enige
regelmaat achter zich.

t-ta enkele m nuten zie ik daar dan ook een katt.
maa r niet a aasp reekbaa r. Haa r oren vangen nu
cl uid eltik een geluid op dat ze niet vertrouwt en
nitirecler en l-fzincí lo pen terug de \,vil.clal<zl~.:.e "
(3 oerl li a tl t e r i komt de z it e r a n c."

If
fv -l -l «. l , g- kJ L ~. |.~`-`. .-` -.|». ,1 IA fx,- ,- H9 l.-`

\Jttttlr-tl t..t^*:l ._lli. .elltc :gti _* L _.^.„'_t 'Ct Matt,

tiat i- ' arie

ltr.- f opoottende ptui-ties haar` voor op ziin
schedel. verraden het geslacht. Op de achter-
ití'tpers. ziin nog lichte vlekken waarneembaar
en van een witte spiegel is helemaal nog geen
sirrake. Wat zien ze er mooi rood uit. tk kan ook
e e n p e r i s e e l z i e n _ da t ko mt n i et doo r d e
almet ing ervan, maar door cle lage begroeiing'
i n tl e z e \v t i d e a a r cl o o r i k oo k cl e o n d e r ka n t
go rfcl l.. a i i b e <1i i l-t.. e i i.
Dei ken merken ztin op de cursus allemaal
vaorljrii gekomen en 'net taliitt mooi om deze les
nu in de p ra ktiik t n het veld bevestigd te zien
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Bij onraad is het opstaan,
afspringen en wegwezen

Ondertussen is er nergens in de omgeving nog
beweging ot geluid waar te nemen en voor mii
staat het vast dat deze geit maar een kalt heett.
tk maak; wat toto's en stuur lan een
WhatsApp-ie met de vraag ot liet atschot van
dit bokkalti.~vet gewenst is. Er kan zich immers
nog ge'nakkeliik een andere bok aanclienen die
ouder is en deze acweging wil ik lan graag zelt
laten maken Beide laveien intussen rustig over
de weide en ik heb nu kansen genoeg. lan
a ntwoordt om kwart voor zeven; jal
Geiten kaltziin ondertussen i'i de uiterste hoek
van de weide aangekomen, die grenst aan de
wildakker. De atstancl is ongeveer too meter.
tk hang de kijker weg, positioneer mezelt
opnieuw en zoek nu met de richtkiiker. Eerst
komt de geitvoorbii, dan het katt .als het kruis.
over het.bokkaltgliidtgaatdegçï' :ze ec
meteen daarop volgt het kalt haar 'i::tee.:;;.
Samen hebben zit zich heerlijktegen de
'~.*-.rilclakker gelegd om te rusten. De cursus
leerde dat ze clageliiks vier uur rust nodig
hebben voor een goede spijsvertering. Het
tweetal ligt na enkele minuten goed zichtbaar
te herkauwen. Vanuit de hoek van de weide
liggen moeder en zoon in een ideale positie om
elke beweging in hun omgeving te kunnen
i-vaarnemen. Bit on raad is het opstaan.
atspringen en wegwezen.

Het is halt acht geweest als de geit opstaat en
zich rekt. Het rt btiitt nog liggen herkauwen.
Er heelt zich gee'A
diend. Al laveteV
maar het kalt .

1 dere bok meer aange-
;; ï'ekt moeder de weide op.
z' ster. Ze zekert constant.

Dan` na 15 m* e staat ook het kaltop en

\,ttlteeellietlv t tin kaart over 7m komen er livre-e
rillen artltel llly lilllelloeklge \'.llldakkel ln net
.fit ttl` itt niet \teken deze govel ooven de
begroeiing tilt tilt de lpilmte elttissenln goed
,flrl'tttmlal ik7 en rlflartlelrrtont mn niets,
tt` tlotitl de nmgevll'lg goed ln de gaten4 want
geruit lloten lri september niet alleen te staanv
\f :al Afitn l lrl gezelsrillao van een kalk maal er
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de latitil't ølln,
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doet daaltnll net rneeäte Werk, naar
loniïltçllilalende oren tleloen ook mee. Elke keer
ark gti de lol) oogoolt. gaat de neus iets tloger
om wind te vangen, Ze klikt ook mei enige
ltgelmatïlt afntelv /lelt

tllil enkell` m noten /le ik daar dan ook een kalt.
lnafll nlt-t afilyiilleeklüaal. tftaalv oren wlngen -itl
t'ltilrlr till \lt-r tieltitrl ot) dat ,te niet vertrelllx.' ei
l'lliltltlei till t` ltili llltlt'll lenig tlt_~\.'llili1li«."- ›'
(Viilt'tl thill . l-\l tl l-~l"l`tlt rtll i'g ll t l

`W . `l\_l'lllitixit' ` .',t ~` .l'jflt e : till.

till ' ..'.' l.` Wffl

'l› › `:riniilltt 'let- lvltiktw maw/Jol opzlln
little-l. \,telladen llel geslacht. Op de a(hlerr

tonele /iln nog llt1|lte vlekken Waarlleembaal
en van een witte y\ole-get ls helemaal nog geen
L\1tl.r.ltl-.`ttiiil ,'len tifl mooi looft tilt` ik kan ook
een nenwnl. len. fat klimt niet door de
lltmetllll-l, entrlrl. rnafv door de lage oegl'oml'lg
ln ile/le lxlelrlf` :xxla'rltílol ik ook 'de onderkal'lt
qilt'll lmil tttltttlat'i".
litefe twilmel ken ,fiin on. de títlrstls allemaal
`tllollllt gekomen en liet ollllt mooi om del'e *eS
lltl in rtt- tillizktitk tan riet veld oevestlgd :e zier
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Geit en kalt zlln onoel'ttišsen in. de tliteršte hoek
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,'.aa'llelnell. Bit nlllaad is liet ooxtaan,
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\Jttttlr-tl t..t^*:l ._lli. .elltc :gti _* L _.^.„'_t 'Ct Matt,

tiat i- ' arie

ltr.- f opoottende ptui-ties haar` voor op ziin
schedel. verraden het geslacht. Op de achter-
ití'tpers. ziin nog lichte vlekken waarneembaar
en van een witte spiegel is helemaal nog geen
sirrake. Wat zien ze er mooi rood uit. tk kan ook
e e n p e r i s e e l z i e n _ da t ko mt n i et doo r d e
almet ing ervan, maar door cle lage begroeiing'
i n tl e z e \v t i d e a a r cl o o r i k oo k cl e o n d e r ka n t
go rfcl l.. a i i b e <1i i l-t.. e i i.
Dei ken merken ztin op de cursus allemaal
vaorljrii gekomen en 'net taliitt mooi om deze les
nu in de p ra ktiik t n het veld bevestigd te zien
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Bij onraad is het opstaan,
afspringen en wegwezen

Ondertussen is er nergens in de omgeving nog
beweging ot geluid waar te nemen en voor mii
staat het vast dat deze geit maar een kalt heett.
tk maak; wat toto's en stuur lan een
WhatsApp-ie met de vraag ot liet atschot van
dit bokkalti.~vet gewenst is. Er kan zich immers
nog ge'nakkeliik een andere bok aanclienen die
ouder is en deze acweging wil ik lan graag zelt
laten maken Beide laveien intussen rustig over
de weide en ik heb nu kansen genoeg. lan
a ntwoordt om kwart voor zeven; jal
Geiten kaltziin ondertussen i'i de uiterste hoek
van de weide aangekomen, die grenst aan de
wildakker. De atstancl is ongeveer too meter.
tk hang de kijker weg, positioneer mezelt
opnieuw en zoek nu met de richtkiiker. Eerst
komt de geitvoorbii, dan het katt .als het kruis.
over het.bokkaltgliidtgaatdegçï' :ze ec
meteen daarop volgt het kalt haar 'i::tee.:;;.
Samen hebben zit zich heerlijktegen de
'~.*-.rilclakker gelegd om te rusten. De cursus
leerde dat ze clageliiks vier uur rust nodig
hebben voor een goede spijsvertering. Het
tweetal ligt na enkele minuten goed zichtbaar
te herkauwen. Vanuit de hoek van de weide
liggen moeder en zoon in een ideale positie om
elke beweging in hun omgeving te kunnen
i-vaarnemen. Bit on raad is het opstaan.
atspringen en wegwezen.

Het is halt acht geweest als de geit opstaat en
zich rekt. Het rt btiitt nog liggen herkauwen.
Er heelt zich gee'A
diend. Al laveteV
maar het kalt .

1 dere bok meer aange-
;; ï'ekt moeder de weide op.
z' ster. Ze zekert constant.

Dan` na 15 m* e staat ook het kaltop en
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