
De tweede Reewild Geweienshow 
van de VHR, regio Veluwe 
Rivierenland op 22 mei jl. was 

deze keer in het Van der Valk Hotel Tiel. 
Reeënbeheerders konden hun gewei
en meebrengen om de leeftijd van de 
geschoten reeën vast te laten stellen. 
Na de keuring werden de geweien per 
WBE gerangschikt en op een lange tafel 
tentoongesteld. Deze keer werden er 84 
geweien ingebracht; een stijging van 
meer dan 50% ten opzichte van de eer
ste keer. Ook het aantal deelnemende 
WBE's nam toe. 

Aan de ene tafel zaten Jan Brinkman en 
Karen Strang, aan de andere Gerard van 
Heiningen en Gert-Jan Strang. Deze keur
meesters bepaalden aan de hand van de 
kiezen de leeftijd van de bokken. "Zeker 
geen vier jaar, maar absoluut ook geen 
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twee jaar. Dus drie jaar oud ." "Deze is 
maximaal één jaar oud, kijk maar, de P3 is 
nog driedelig." "Als je het echt wilt weten, 
dan moet je een slijpplaatje laten maken, 
dat geeft de meeste zekerheid. Maar gezien 
de slijtage denk ik dat hij vier of vijf jaar 
oud is". Uiteindelijk ging het de beheerders 
nauwelijks nog om de exacte leeftijd, maar 
veel meer over de manier waarop de leef
tijd zo goed mogelijk is te bepalen. 
Nadat van alle geweien de leeftijd was vast
gesteld, heeft Jan Brinkman, docent van 
de Vereniging Het Reewild, een korte pre
sentatie gegeven over het aanspreken van 
reeën. Zoals Brinkman over het aanspreken 
vertelt: appeltj e-ei tj e. Jong, volwassen of 
oud. Dat moet toch lukken. Hij heeft ter 
ondersteuning van zijn verhaal een serie 
foto 's van acht reeën laten zien die hij stuk 
voor stuk bespreekt. Overbouwd, dikke 
nek, dunne nek, rechthoekig lichaam, 
Brinkman geeft genoeg hulpmiddelen om 
de leeftijd te schatten. Hij vraagt bij iedere 

foto aan zij n toehoorders de bevestiging 
van de leeftijd van de bok. Aan het eind 
vertelt Brinkman hoe het echt in elkaar zit. 
"U heeft gekeken naar een bok uit Beieren, 
in volgorde van zijn eerste levensjaar 
tot en met zijn achtste. Ziet u hoe moei
lijk het is om zelfs maar een schatting te 
maken op basis van jong, volwassen en 
oud?" Brinkman raadt iedereen aan om te 
leren zo goed mogelijk de leeftijd te schat
ten, zodat gezorgd kan worden voor een 
gezonde leeftijdsopbouw in de populatie. 
Het belangrijkste is dat de afschotsdoelstel
lingen gehaald worden. 
De avond werd afgesloten door Rob Borst, 
voorzitter van Veluwe Rivierenland. Hij 
bedankte de keurmeesters voor de inzet 
van hun expertise. Bijzondere dank ging uit 
naar Albert Ol de Daalhuis en het gewest 
Rivierenland van de KNJV en de samen
werkende WBE's uit de regio voor de orga
nisatie. 
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