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Aansprek metals doe1 het inschatten van 
de leepqid of mjdsklasse (kalfjaading- 
jong-vokasm-oud) van een reebok is 
weliswaar minder last@ dun bij reewwten, 
maar daannee is het nog steeds geen em- 
voudige z& Vaak wordt bij het aanspreken 
te veel de nadruk gelegd op het gewei als 
indicator voor de leejtijd. Net als voor 
geiten geldt echter oak voor bokken dat de 
lickmsbouw het belangrifkste kenmerk is 
om de leefiytd te schatten. Aan de hand van 
beeldmateriaal dot een periode van acht 
jaar beslaat, schetst Bas Wonn de leeftijds- 
ontwikkeling van de Rietschotbok. 

Tebt en foto's Bas Worm 

D e betreffende reebok isvernoemd naar zijn 
territorium dat de toponiem 'het Rietschot' 
draagt en gelegen is in het circa 450 ha grote 
natuurgebied 'Het Buunerzand' tussen 
Enxhede en Haaksbergen. Het Rietxhot is 

een vaarmalig agrarisch gebied dat in 2004 door Natuur- 
monurnenten is omgevormd tot natuurgraslanden met aan 
de oostzijde een makgebufferd ven, omringd door nat 
schraalgrasland en natte heide. De W i j d e  bestaat uit 
vochtig bloemrijkgrasland met aan de randen elzenkroekbos 
en solitaire eiken. 

Het Buursertand is sinds de millenniumwisseling mCjn favorlete 
gebied Mor het observeren van W n .  Naast de Ric$s&otbok 
ben ik hier tegen nog andere btjzondere exemplaren I "- 
aangelopen, zoals de sterke 'KnoefboK en de 'Gekke Bok', die 
een bijzondere gewei-ontwikkeling vertoonde. Over eke bok is 
we1 een verhaal te schrijven, maar de 'RietschotboK heb ik tot 
nu toe het langst kunnen observeren en Fotograkren. In 2009 
wend jkgeataendeerd op deze 'opvailend grote en actieve W 
ap h& Rietschot,waar iktot dan toe ~ m n e g e  de hoge 
mrmtiAnrknmUjks kwam. Datveranderdeechter na de 

de l i j j  te hebben waargenomen. De 
jd sterke bokwistzich in dadoor 

hijnbaar prima te handhaven. 
urmeemwp  laa ark 

ier dan in het hqpmm ebgergelegen ' 
verderop. De bok keeft dus een duidelijk 



Hieronder een beschrijvingvan de leeftijdsontwikkelingvan 
de Rietschotbokop basisvan gedng en lichaamsbouw 

=m:rcoe-foneebk 
in 2009 was de Rietxhotbokqua bouw, houding en gedrag 
duidelijk nog een jonge bok Al zal menigeen hem al als ,-. 
'kapitale' bok hebben aangesproken! Zijn nekis al rnool breed 
en de borst komt al naarvoren. Zijn lichaam is rechthoekiger 
dan dat van een doonnee jaarlingbok. Dit soort jonge bokken 
isvaak heel trouw en stipt bij het uittreden en het gebruikvan 
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wlwls. Ookde Rietschotbok: vrijwel altijd kwam hij over ! 

ddfc le  wisselvanuit de dekking het open veld op. Opvallend 
kenmerk: het xheurtje in zijn rechteroor, dat overigens niet op 
de gekozen W s  uit 2009 te zien is. 
Uit de twee opmmen blijkt dat je uit &n enkel beeld geen 
conclusie m r d n  k t@d van een dier kunt trekken: in staande 
houding Iijkt het diervael~waarder en ouder averte komen 
dan wanneer hij een geit drijft 

#no: deo~#rl(asgvanjongnaar- 
In de portretfato is het xheurSje halveme h&r&temorwel 
&$&&den. Hij heeft naast em vrij hoog en @m&$lspareld 
m e e n  opvallend grijze kop lowel de par@~&de @ j j  

metzijn onbeaouwbare kenmerken om eatWdlS 'oud' te 
duMm we kader aanspreekkenmerken), En akw diate bokin 

wnden, dan kan hij dus nu n i e t e ~ ' o u $  
n de avergangvan jong naar- (q a g 

een forse neken een stevig IichaaM, bovendien 
k meer alert gedrag dan in het 
en lichaam kenmerken Lavergang 
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zit nog in de volwassen- ~pzichte 
van 2rm vrlt wel op dat=imdnder 
donkergekleurddjn dm in rmra,mr &€he& 
wrder niets met leeftijd temaken. De gewehassa 
lijkt ook ietsmindertezijn. Maar hi] is nogsteeds de 
onbetwistbare heerser in hettenitorium. Het 
neusbeen begint al wat te knijpen en de eerste 
welving bij de oogkassen wordt zichtbaar. Een 
prachtige volwassen bok. 

zo lqrvan~)~naeroUde I l . . .  
-ufw=t 
Di is het eetste jaar dat we tekenen van terugetten 
zien: zijn rechtemng kent duidelijk kortere enden. 
De rozen beginnen ook al aardig in de kop tezakken: 
onbetwistbaar kenmerkvan hoge leeftijd. Het wordt 
lastigerom de bokte obsewem, laat staan te 
fotograferen. Als hij in de gaten heeft dat je er bent, 
laat hij zich hooguit alleen nog maarvan grote 
aktand en dm ook maar kort zien, hoe lang je ook 
blijft zitten. Een keer kon ik hem erop betrappen dat 
hij een omtrekkende bewegingvan een halve cirkel 
had gemaakt om rnij vanaf zijn nieuwe positie nog 
een keer te 'peilen', om vemlgens voor de rest van 
de avond teverdwijnen. Het @ragvan een gewiekst 
dier. Het xheurtje in het rechteroor is nog steeds 
p e d  zichtbaar. 
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=5op1-h 
Als ikde RietKhotbqkop 4augustus weeraie, malt me op dat hi/ 
er eigenUjk beter uitziet dan vorig jaar. Het wgend in de 
rechterstang is nog steeds kort, maar het lijkt erop dat de bok 
dit jaa~bdarkftopgezetdan in 2014. De schoft begint uit te 
steken en hij draw djn kop duidelijklager dan voorgaande 
jaren. Wquoor arijve~velend h i s  dat hij niet 
meermtmmmrzijn W e  v h e l  aan komt stappen. Soms is 
hij er gewotan a1 On de hogewigewie), soms komt hi] uit 
onwmchte hek. Hij wordt steeds rnoeilijkr in te schatten 
en daarma npg Wger te fotogmferen. 

2016:echtord 
In 2016 vow een enassing. Niet de recMestang (zoals in 
2014) maar de linkerstangvertoont stevigeverschijnselenvan 
terugzetten. Uiirgroten laat den dater geen spmke is van een 

: afgebroken stang. 0puallend in het gedrag is dat de bdt niet 
meer begint te schelden als hij je heeft waargenomen, roals hij 
devoorgaande jaren we1 deed. Hij lijkt toleranter gworden. 

stiJfjes, bijna kwpelsoms Enal[jin zijn 
n u ~ d l i & V j k ~ ~ .  Em bcikim zijn nadagpn, 



de herfsteditie (2016) van 'Reewild', 
ine van Vsreniging Het 
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Meer beeldrnateriaalvan reebokken uit 

, het Buursenand en een uitgebreidere 
uiteenzettingvan aanspreekkenrnerken 
vindt u in het door IPC Groene Ruirnte 

I prachtig uitgegeven boek Het Ree; 
observeren en herkennen (2014) van 
Bas Worm. 

rie jaar was, dan is hij op de laawe 
kt l o  jaar oud. Als hij deze winter is 

hij zelfs de mpeaabele leeftijd van ii jaar 
em gauw weer opzoeken voordat het te laat 

Izijn, dan hoop ikdatwezijn kop 
et geweldig zijn om een slijpplaatje 

es&e knnen laten maken en uitsluitsel te krijgen 
rlsetijh IeeRijd van dR dier. 

Een aantal aanspreekkenmerken bi/ 
reebokken en hun waarde voor de 
leeftijdsschatting 

Korte rozenstokken betekent volwassen tot oud. De gewelbasis 
komt hierdoor dicht op de schedel te staan 
Rozen in het hoofdhaar of hellende rozen indiceren een hoge leeftijd 
Bij oude bokken gaat het gewei terugzetten 
Welving bij de oogkassen geeftaan dat het om een oud dier gaat 
Knik tussen rug en hals ge& aan dat het om een oud beest gaat 

Een overbouwd voorlijf geeft aan dat het ree volyassen of oud is 
Een d i ke  en zware nek komt alleen voor bij oude bokken 
Het afwerptijdstip hangt samen met de leeftijd van de bok: 
jonge bokken werpen laat en oude bokken vroeg 

C n M C  W A A R  I I 
i Het tijdstipvan vegen hangt samen met de leeftijd: oude bokken 

i vegen vroeg (maart-april) en jonge bokken vegen laat (april-mei) 
i De massa bovenin het gewei indiceert een jonge boken de massa 
i onderin een oude bok 
i Een ree dat laat uittreedt, isvolwassen of oud 
i Het moment van verharen zegt iets over oud of jong 

NlET W M R  

i Grove pareling van het gewei getuigtvan een oude bok 
i Een ree met dakrozen is oud 
i Een ree met een grijs gezichtsmasker is oud 
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