
fHkMWi 
Opvallend kenmerk was het scheurtje in zijn rechteroor. 

In 2009 was de Rietschotbok qua bouw, houding en gedrag 

duidelijk nog een jonge bok. Al zal menigeen hem al als 

kapitale bok hebben doen aanspreken l 

fN[,iiW' 
Hij heeft naast een vrij hoog, en stevig gepareld gewei ook 

een opvallend grijze kop [waarvan we weten dat dat geen 

fNfjijW' 
Dit is het eerste jaar dat we tekenen van terugzetten be-

speuren : zijn rechterstang kent duidelijk kortere endjes. De 

rozen beginnen ook al aardig in de kop te zakken. Het wordt 

al een moeilijk te fotograferen bok : als hij in de gaten heeft 

dat je er zit, laat hij zich alleen nog maar van grote afstand 

en ook maar kort zien . Het gedrag van een gewiekst dier. 

betrouwbaar kenmerk is om een bok als 'oud' te duiden!. Het oog-end in de rechterstang is nog steeds klein, 

Een forse nek en alert gedrag kenmerken de overgang van maar het lijkt alsof de bok dit jaar beter heeft opgezet 

een jonge naar volwassen bok. heeft dan in 2014. De schoft begint uit te steken. 

fNiDW' fNf·UW' 
Geen beeldmateriaal. Verrassing . Niet de rechter- maar de linkerstang vertoont 

terugzet-verschijnselen [het oog-end is zelfs weer wat 

fNfiJEfi' langer dan de 2 jaren daarvoor!. Uitvergroten laat zien dat 

De Rietschotbok is op 'zijn best' . Geweldige hoge en zware er geen sprake is van afbreken, dus op zijn best betreft het 

stangen staan op zijn kop. Brede borstpartij. De rozen beginnen een beschadiging in de basttijd . Anders is het een duidelijk 

al iets te hellen. Hij is volwassen en baas in zijn territorium . geval van ·terugzetten'. Opvallend is ook dat de bok niet 

meer beg int te schelden als hij je heeft waargenomen, 

fNE"em, 
Zijn stangen zijn minder donker gekleurd dan in 2012. 

De massa in het gewei lijkt ook iets minder. Nog steeds 

de onbetwistbare heerser in het territorium . Neusbeen 

begint al wat te knijpen en eerste welving bij de oogkassen . 

Een prachtige volwassen bok. 

11 MAGAZINE VERENIGING HET REEWILD 

hetgeen hij de voorgaande jaren wel deed . Hij lijkt 

toleranter geworden; ook een ouderdomskenmerk. 

Hij beweegt zich wat stijfjes, bijna kreupel soms. 
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