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REEWILD 

42. A.vd.Wiel, 
Zuidelijk Flevoland 10-09-83 158.2 goud 

met schild 
20. L . J.Rempt, 

Zuidelijk Flevoland 8- 09-83 133.3 goud 
met schild 

36. S.B . Verwelius 
Oestelijk Flevoland 22- 08-83 127.1 goud 

4. J.Kets de Vries 
Zuidelijk Fle voland 17-05- 84 124.7 goud 

45 . L.Bron, 
Zuidelijk Flevoland 12-06~84 124.7 goud 

77. T.Hopman , 
Zuidelijk Flevoland 08- 84 125.5 goud 

31. B. J .. Tuin, (valwild~ 82 119.5 goud 
Zuide lijk Flevoland 

126. N.Haans, 
Zuidelijk Flevoland 4- 06-84 118.7 goud 

91. Drs . P . E . H. A.Peeters, 
Hoge Veluwe 30-07-82 116.2 goud 

70. B. H.J . Brinkman, 
Boermarke Gees 82 115.7 goud 

25. L . J.Rempt, 
Zuidelijk Flevoland 22-05-84 115 •. 2 goud 

1. W.van Amerongen , 
Zuidelijk Flevoland 8-06-83 113 .- goud 

44. W.v.dGroep, 
Zuidelijk Flevoland 10-08- 83 112.7 goud 

64. M.G . Ekke lboom, 
Zuidelijk Flevoland 20-06-83 111 . 5 goud 

39. F.Samue ls 
Oostelijk Flevoland 17-05- 84 11 0.5 goud 

13. A • v • d . Wie 1 , 
Zuidelijk Flevoland 18-08- 84 110.2 goud 

74 . T.Hopman, 
Zuidelijk Flevoland 22-05-82 11 0. - goud 
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96 u H. DeMelche r s , 
Rheden 83 1100- goud 

61 . J",Ticken, 
Angerlo 20- 07- 84 109.- goud 

142 . A. Consten, 
Meerlo-Wa n'ssum 5- 08- 82 1()8 08 goud 

116. E. Bos ch, 
Zuide lijk Flevolan d5 - 06-8 4 104.7 gou d 

43 . W. O. J . Nieuwenkamp , 
Lelystad 30-05- 8 4 104 . 7 goud 

76. T.Hopman , 
Zuid . Fle voland 23-05- 84 104 . 6 goud 

5 1. l'1 . J oEkkclboom , 
'Zuid"Flevoland 15 -06- 84 104 .- goud 

125 . F~Struijk, 

Zundert 11-07-84 103. 9 goud 
ft7 . A.v.d. Groe p, 

Zuid.Flev ol and 13-09- 83 103 . 7 goud 
124 0 P.Pol , 

Wijhe 08- 83 103. - goud 
29 . H. Montfrans , 

ZuidoF l e voland 17-05-8 4 102 . 9 goud 
145 . Kofeppinck , 

Oostelijk Flevo l . 28- 9- 84 102 . 5 goud 
136 0 J . Brands, 

Maarheeze 19-07-83 102 . 3 goud 
144 0 AcPe t e r s , 

'-Zuid" Flevola nd 8- 09- 84 102 . 2 goud 
400 D. Staa l, 

'Zuid"Flevoland 19-07-84 102 0- goud 
122 . A"Fokkema, 

~Zwigge l t e 08 - 80 10103 goud 
1270 Tho W ~J o Castele in, 

Hoo ge l oo 31--07-84 99~5 !!i1.v.er 
10 0 J 4GoHuurnink~ 

Haarle 21-05-84 98.2 zilve r 
146. HoKetelaa r 

O"Flevoland 4- 08 - 83 98 , 2 zilver 
117c J~ F"Erdman~ 

Naardermee r 7--05 -·82 97,,5 zilver 
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68 0 JVI oG.,Ekke lbco m, 

'ZdoFlevoland 28-08- 84 9604 zilver 
92. HcBoe sve ld, 

O"Flevoland 19··06 .. 84 9604 zilver 
90 . W"Timmermans , 

Landgoed Plantloon 5 - 06- 82 96 . 2 zi lve r 
100 . J tI . JVI . Jansen , 

Reek (Raster) 13- 06- 83 96. 1 zilver 
108 e AeR.de Vr i es , 

Friesl and 20- 05- 83 96. - zilver 
78 . J . Hopman, 

'Zd . Flevoland 20- 07- 82 95 . 8 zilver 
22 . Ing . G. J . Spek , 

Zd .. Flevoland 14- 07- 83 95 . 8 zilver 
14 . A. v . d eWiel , 

Zd . Flevoland 15- 05- 82 95 . 7 zilver 
34 . A .H ~ N . Kors , 

O. Flevoland 21 - 09- 84 95 . 7 .,zi lve r 
37 . S , BeVerwelius , 

O.,Flevoland 30- (,5 - 83 94 . 8 zil v er 
23 . B. Pols , 

Z. Fl evol and 5- 07- 83 94.3 zil ver 
81 . D. Voû te , 

Barchem 30- 06- 82 93 . 9 zilver 
67 . r1.G c Ekke lboom , 

O,Flevoland 30- 07- 84 93 . 8 z i lve r 
79 . J . Hopman , 

Hoeven 1- 06- 84 93 . 8 zilver 
1('4 . G. Koenderink , 

Or ve lte 11 -07- 83 93 . 8 z i l ve r 
132 . H~Ame rica , 

Gulpen 14- 06- 82 93 . 3 zilver 
9 . H. van Gr ootveld , 

Dri ebergen 7- 07-83 93 . 2 zi lver 
89 . E. D. Vincent , 

Holten 06- 82 92 . 8 zilver 
38 . G. Verwl ius , 

O. F::'..evoland 1- 07- 83 92.- zilver 
12 . IJ . Bron , 

Z"Flevol and 18- 05- 83 91 .. 4 zilve r 
143 .. WeGrooten , 

Ne derweert 16-08- 83 9101 zilve r 
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1370 W,,? ~ i: at e rnotte, 

OoFl e voland 1-08- 84 9101 zilver 

170 A.Ooste rloo t 

'ZdoFlevoland 11 - 10-84 9002 zilve r 
18. Koninklijk Jachtdepartement, 

He t Loo 07- 84 90 . 2 zilve r 
66~ M~GoEkkelboom, 

'Zd .Fle voland 8- 8-83 9°0- zilve r 
82 . A.H . NoKors , 

Hijke n 7- 08- 84 88 07 brons 
35 . Ao H. NoKors, 

O. Fle voland 30-07-82 88 .4 brons 
30. BoJ .Tuin, 

ZdoFlevoland 16-07-84 87 . 9 brons 
11. G. BOUVJ, 

'sGre v e nhout 20-08- 83 8 7~ 8 brons 
113Q AoDijkman, 

Groningen 05- 84 87.5 brons 
59~ A.Kars, 

Barchem 84 87 .4 brons 
83. ProfoDr.H"Vink, 

Bargeroosterveld 07- 84 86,7 brons 
105 . G "Ko e nder i nk , 

Schoonlo 10- 6-82 86 0 6 brons 
940 HoD"Melchers, 

Rhe den 82 86 . 5 brons 
112. M. de Jong? 

Friesl a nd 83 86 . 3 brons 
1310 H .. Strijbosch , 

Venray 23-05- 84 86 . 1 brons 
128. HoMutsaers, 

Schijnde l 24- 08-84 85 . 1 brons 
80 0 J.Hopman , 

Zd . Fle voland 14- 07- 84 85 .- brons 
1060 KoKreeft, 

Hoogha l e n 5- 08- 83 8409 brons 
62. H .Storte lde r, 

Flevoland 82 840 8 brons 
1 33~ ChroWolfhagen , 

Vlo drop 08-84 84 . 8 brens 
72~ HcJovan Be un in gen 1 

Langbroek 18- 08-84 84 ,,4 brons 



HET REEWILD. 
(Capreolus capreolus) 

Sinds de 17e eeuw werd hier en daar (na de ijstijd) weer reewild in ons land waargenomen, maar 
pas vanaf eind vorige eeuw is er sprake van een duidelijke uitbreiding van het reewild areaal 
voornamelijk afkomstig uit Duitsland. Bedroeg het aantal stuks reewild in 1954 in ons land ca. 5000 
stuks anno 1985 bedraagt dit aantal ± 22.000 stuks , dank zij de jachtwettelijke regelingen en het 
beheer van de jagers. 

Reeën zijn solitair levende, territorium vormende dieren. Buiten de bronsttijd hebben bok en geit 
afzonderlijke territoria die elkaar kunnen overlappen. In die tijd laten ze elkaar met rust. Soms iser 
ogenschijnlijk een relatie, doordat de bok reageert op een alarmsignaal van de geit en daardoor de 
schijn aanneemt om vrouwen kinderen te verdedigen. De betreffende geit en kalfjes hoeven in geen 
enkele nadere relatie tot de bok te staan dan dat de territoria gedeeltelijk samenvallen . 

In de bronsttijd zoekt de bok de geiten op, maar door de solitaire leefwijze van de laatste komt het 
niet tot roedelvorming. De bok kan zich achtereenvolgens met verschillende geiten bezighouden. 
Het dagritme van een ree is verdeeld in: 

6-7 uur voedselzoeken ; 
6-7 uur herkauwen ; 
3-4 uur rusten! slapen ; 
2-3 uur trekken; 
I uur sociaal contact ; 
2 uur verzorging en 
24 uur waakzaamheid . 

De aktiviteiten wisselen sneller dan bij het edelhert , vandaar dat reeën overdag vaker zichtbaar zijn. 

Bij h~t reewild komt een lange opvoedingstijd voor. De geit houdt de kalfjes bij zich tot de 
volgende werptijd , dus iets minder dan een jaar. Dan worden ze verstoten en na het zetten van de 
nieuwe kalfjes ook niet meer aanvaard. Ze moeten dan verder hun eigen weg zoeken, d.W.Z. zelf een 
territorium vestigen . De vrij korte totale levensduur van een ree in aanmerking genomen, is de 
opvoedingstijd zeer lang. Met het afschot van de geiten moet dus worden gewacht tot de kalfjes 
redelijk zelfstandig zijn, dus tot na nieuwjaar. 

De reegeit is een groot deel van het jaar drachtig ; de bronsttijd va lt in de tweede helft vanjuli en de 
ee rste helft van augustus. In het eerste deel van de drachtigheid is de vrucht nog niet in de uterus 
ingenesteld en ontwikkeld zich niet verder dan een kiemblaasje . Pas na november, in we lke maand 
zich bij onbevruchte geiten weer bronstverschijnselen voordoen en zij ook nog bevrucht worden, 
begint de vrucht zich te ontwikkelen. In de nabronst van november verwekte kalfjes worden op de 
normale tijd gezet. 

Het ree leeft solitair in een territorium. De territoria van bokken en geiten vallen ten dele samen ; 
meestal is een geitenterritorium iets kleiner dan dat van een bok. De bok markeert de grenzen van 
zijn territorium o.a. door veegbomen en geursporen. Bij ontmoetingen met andere bokken volgt een 
gevecht of een uitwisseling van bedreigingen om de grens te doen respecteren. 
Er zijn 3 veegperioden: 
Ie. in (maart), april , (mei) het schoonvegen (van huid ontdoen) van het nieuwe gewei. 
2e. in juli , tijdens de bronst. Hierbij treden verschuivingen in de territoria op ; ook duiken nieuwe 

bokken op. De veegintensiviteit is dan zeer hoog door het uitzetten van telkens nieuwe territoria. 
Ook ziet men nu " slaan" in de grond bij de veegboom. (krabben met de voo rlopers). Bij ditalles 
worden geurvlaggen uitgezet. Geurstofklieren zitten tussen de hoeven en op het voorhoofd 
tussen de geweistangen. 



3e. in december, in de nabro nst; de tijd da t de vrucht in de reegeit na de kiemrust begint uit te 
groeien. Soms kunnen nog onbevruchte geiten wo rden beslagen. Een enkele maal wordt in deze 
per iode, als het wild zeer krac htig is, een enigzins vroegrijp kalf beslagen. 

Bij o ntmoeti ngen vermijden de dieren elkaar min of meer; dit doet zich b.v. voor op weitjes die voor 
enige territoria ge mee nscha ppelijk bezit zijn. Hoe de territoria om het weitje heen liggen kan men 
bestud eren door o p te letten op de richting vanwaar de verschillende dieren op het weitje 
verschijnen. 

In a pril worden de ge iten o nverdraagzaa m jegens de kalveren. Deze moeten een goed heenkomen 
zoeken. Als ze een o pen territorium vinden, kan dit bezet worden, a nders moet het kalf uit het terrein 
wegtrekken. Op deze wij ze worden nieuwe gebieden bevolkt. 

In ee n bepaald gebied kunnen niet meer reeën huize n dan er territoria te vo rmen zijn. Wa nneer 
d oor afschot en a ndere sterfte dan niet de gehele aanwas wordt weggenomen, vindt migratie plaats. 
Bij een max imale bezetting komen veel grensruzies voo r, wat verontrustend werkt , de dieren in hun 
dagritme stoort en veel energie kost. De conditie van het wild wordt hierdoor o ngunstig beinvloed . 
Ook wordt. door het veelvuldig markeren van de grenzen de veegschade onevenredig hoger. 
Bijvoedering helpt nie t tegen deze vermindering va n conditie, en helemaa l niet tegen de veegschade. 
Hier hebben bosbouw en wildbeheer beid e belang bij ee n ve rmind ering van de wildstand. Mee r da n 
ee ns is proefvindelijk aangetoond dat een drastische verlaging va n de populatiedichtheid gevolgd 
werd door een opva lle nde stijging va n he t lichaa msgewicht en de (gezondheids)kwaliteit. 

Over de socia le betrekkinge n tussen indi viduen va n de a ndere wildsoorten valt weinig op te 
me rken. Het zijn geen va n a lle gezellig leve nde dieren. 

A lle planteneters 7.ijn in principe co ncure nten voor voedse l, maar door ve rsc hil in voorkeur van 
bepaa lde voedse lsoo rten is de druk op versc hillende begroeiings typen niet voo r alle soo rten ge lijk . 
Bij pla nteneters ka n men twee vraattypen o nd ersc heid en. aan te geve n met de Engelse termen 
.. Gra zing" d.i. vre te n van grasac htige. lage pla nte n, en " browsing", vre ten va n loof en takken van 
bomen en struiken. Ede lhe rt en ree ve rtone n beide typen van voed ing. maa r in ve rschillende ma te . 
Het edelhert is overwege nd een .. Grazer", het ree meer ee n " Browser". Onze herten bi otopen zijn 
slec hte reeënbiotopen. Bij o ntmoetingen gaa n reeën herten uit de weg. 

Het reewild kent ee n aanta l preda tore n. die echter vrij we l uits luitend de kalfjes belage n : 
boo mma rter. ve rwild erd e kat , vos, wilde zwijn en loslope nd e hond en. Volwassen reeën kunnen ten 
offe r va llen aa n ho nd en. voora l a ls die in ee n g roe pje jage n. Hoewe l gee n predatie mag niet 
onvermeld blij ve n he t aantal reeën dat jaarlijks ten offer valt aa n het verkeer (auto's, tre inen) en 
door verdrinking i.V.m. te hoge wa lka nten . Gelukkig is Waterstaat (zowel Provi nc iaa l a ls Rijk s-) 
bezig met maatregele n om de7.e ve rlieze n te ve rkle inen. 

Vreetschade van reeën is meestal veel minder van betekenis dan die van herten ; de veegschade is 
belangrijker. Deze staat in verband met het in stand houden van territoria . Jonge, sociaal laag 
staande bokken vegen meer dan oude. Een veegboom moet recht zijn en kunnen zwiepen . Of 
kunstmatige veegbomen mogelijk zijn, is niet bekend . Wel kan men trachten door geschikt vulhout 
de druk op de loofhoutsoorten te verlichten. 

Inventa risa tie is de hoeksteen van ee n vera ntwoo rd wildbeheer. De te stellen eisen en de 
toepasba re technieken zijn afhankelijk van de wild soort en van de grootte en het karakter van het te 
inventa ri seren terrei n. Reeën kan men tellen door de sporen die de dekking binnen gaan te tellen en 
te ve rminderen met het aantal uitgaande sporen. Deze techniek is echte r o nbruikbaar a ls de wegen 
rondom de dekking goed begroeid of verha rd zijn. Het is nodig, dat ve rse sporen a ls zodanig 
herk enbaar zijn . Me n ka n deze tellingen uitvoeren op vochtige grond in alle jaargetijden en me n 
moet ee n gebied dat in biologisch opzicht een eenheid vormt, in één dag afwerken. 
Een a ndere methode is het reewild bij het uittreden uit de dekking te tellen. De beste tijd daarvoor is 
het voorjaar. Het is dan niet al te snel donker en het loofhout zit nog niet in he t blad . Ook is het wild 
in deze tijd van het jaar noga l aktief, daa r de voedselbehoefte toenee mt en de voorraad nog kleIIlIS. 

( 
I 



Het betreffende gebied moet in één avond en de daarop volgende ochtend en avond geïnventariseerd 
worden, wat in verband met de grootte ervan, een hele organisatie met talrijke, in auto's zich 
voortbewegende telploegen nodig maakt. Iedere telploeg krijgt een bepaald gebied toegewezen. 
Dubbeltellingen kunnen worden opgespoord door zo volledig mogelijke noteringen van het 
aa ngesproken wild, tijd en plaats van waarnemingen . Rekening houdend met een verplaatsingssnel
heid van ca. 1,5 km i u, kan men nagaa n of bepaalde groepen van gelijke sa menstelling (of de solitair) 
ook werkelijk identiek zijn (is). 
Bij eventuele voede rplaatse n kan men het best tellen in het midden va n de winter , a ls a lle dieren op 
de voederplaatsen komen. Deze methode geeft minimum aantallen , daa r er geen zekerheid bestaat 
da t a lle dieren voor donker verschenen zijn . 

Dit verhaal is gee n vo lledig ve rhaa l. Het is slechts een aa nzet o m de gedachtenvorming te 
o ntwikkelen. Er kan nog veel worden gedaan aa n de verbeter ing va n de biotoop. Goede 
same nwerking met de reewildbeheerder va n de met zijn aan uw jachtveld grenzende medebeheerder, 
ka n gezien de biotoop voor het reewi ld , he ilzaa m werken voor het reewi ld . Vorming van 
reewildbeheeree nhed en etc. werken alle juiste be hee rmaatregelen in de ha nd . 

Goede lektuur over he t reewild vind u zeker bij de boek hande l en nie t te verge ten bij de 
" Vereniging Het Reewild ". Adressen daarvan vindt u in deze cata logus. 

1. Uythoven. 

Wat doet de Vereniging "Het Reewild". 

- Zij behartigt in de ruimste zin va n het woord de specifieke belangen van reewildjage rsl -beheerders 
in Nederla nd in goed overleg met de Directie Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw & 
Visserij en de Koninklijke Nederlandse J age rsve reniging. 

- Zij vertegenwoordigt de Nederlandse reewildjagers in de Jachtraad, die de Minister va n 
La ndbouw & Visse rij adviseert over wettelij ke maa trege len en andere belangrijke onderwe rpen de 
jacht betreffende. 

- Zij geeft de reewi ldbehee rders en-jage rs voo rlichting over de jacht op en het behee r van reewild en 
a lles wat daartoe behoort. 

- Zij geeft daartoe rege lma tig brochures uit, o rgan iseert voorlicht ingste ntoonstellingen/ -avonden 
en keurmeeste rscu rsusse n. 

- Z ij geeft daartoe eve nee ns vie r maa l per jaar het periodiek " Het Reew ild " uit. 

- Z ij orga niseert en / of steunt schietoefe nd age n voor haar leden. 

- Zij steunt sti chtingen en o rga nisa tieco mités , diejaarlijks regionale reewildtrofeeë nshows ho uden , 
materieel, perso nee l en financieel. 

- Z ij tracht door de uitgifte va n brochures en boekjes bij niet jagende bezoekers va n regio na le 
trofeeënshows en andere tentoonstellingen wa nbegrip ove r jacht en wildbeheer weg te nemen . 

- Z ij richt zich daarbij ook o p de jeugd door het bezoek va n scho len aan deze tentoo nstellingen aa n 
te moedigen en d oo r de uitreiking va n knipplaten en brochures, teneinde de kenn is over het 
reewi ld te vermee rd eren. 



- Zij bemiddelt bij regionale en nationale instanties bij de plaatsing van reewildspiegels langs de 
wege n en de vervaardiging van uitstapjes uit kanalen ter voorkoming van verkeersongevallen en 
verdrinking van reewild . 

- Door haar aktiviteiten heeft zij er mede toe bijgedragen, dat het reewild zich gedurende de 
afge lopen 25 jaar over grote delen van ons land heeft verspreid en dat de stand van ca. 5.000 tot ca. 
25.000 stuks is toegenomen. 

- De contributie bedraagt f 30,- per jaar. 
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1210 He Arkink~ 

Arpbt De lden 1-07··84 840 2 brons 
85. J ov an Sadelhoff, 

OoFl e voland 16- 07-84 84 .. 1 br(lne 
6. NoSchippers, 

Leusden 25- 08- 83 8308 brons 
21. EoKne v el , 

Stroe 4-08-83 83.8 brons 
140. ~.Swinkels, 

enray 10-06- 83 83 .7 brons 
107. Kc Kreeft 7 

Schoonlo 10-06- 82 83 .6 brons 
102 . W.PcPaternotte , 

O.Flevola nd 17-05- 84 83 .3 brons 
26. A.v"d.Groep 

Zd.Fl.e vola nd 2-06-84 83 .- brons 
58 . B.HeJoBrinkman, 

Boe r marke Gees 83 83 •. - brons 
1390 P.,Verme ulen , 

Venray 9-\10-82 82.9 bron s 
1410 W"Gr oo t en , 

Heythuysen 6-08-83 82 .. 8 brons 
5. NoSchipp e rs, 

Leusden 28-09-84 82 .7 brons 
84. J., Sade lhoff, 

O"Flevola nd 5-08-83 82 .. 5 brons 
98" HoDasselaar, 

Elp 82 82.3 brons 

7" Ir .. HcEikelboom, 
Diever 3-08-84 C2.1 brons 

49 . G.,WoBoele, 
Heerde 82 81.8 brons 

101. A.,HoGe rritsen , 
O.Flevoland 6-08-82 81.,7 brons 

86. JoAoA.van Huet, 
O ~Flevolan d 84 81 . 5 brons 

8. ~ oAoC.M .Asselbe rgs , 
Scherpe nzeel 08-83 81. 4 bron s 

520 BoH.J.Brinkman, 
Gelderland 84 81.4 brons 

650 H.Trag t e r, 
Landgoed Ampsen 81 0 4 brons 
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10J ( GoKo e nde r ink ? 
Sc ho onl o 19-08- 83 8 1~4 br ons 

138 0 J oS turme ~ 

S ev e num 16- 0 8- 83 8 1 ,,3 brons 
2 c W. v a n Ame r ongen , 

Zd . Flevola n d 9- 0 6-84 8 101 br on s 
3 . W.van Ame r on gen '" 

'Zd"F l e vo l and 3 0- 05 - 8 4 8'10 - br ons 
28 . A. v od oGr oe p , 

Zd . Fle v ola n d 19 - 08 - 82 8 0 . 9 br ons 
33 . B. J . Tuin , 

Zd ~ Flevoland 7 - 06- 83 8 0 . 7 brons 
69 . HeLe y e nhor s t , 

Ha ck f ort - Vorden 0 7 .. 84 8o ~7 brons 
10 9 . J .Jon gman , 

Leen s 4 - 06- 84 80 . 3 brons 
4 7 . GoW. Bo e l e 

Ho ge Ve luwe c 8- 83 80 . 1 br ons I 
129 . H . Ste r k s , j 

S c hijnde l 3 - 08 - 82 80 .1 br ons f 

71. H. J. v an Beunin gen , geen 
La n gb r oe k 15- 08 - 84 1 15 . 5 ( 4jr .te jong) 

75 . T. Hopman , geen 
Zd.F l e vola nd 29- 06- 82 95 . 6 (4 jr.te jong) 

46 " E . Bo s c h , geen 
'Zd .. Fle v ol and 1-08 - 83 9 2 . 4 C4 jr. t e j on g) 

123 . A .. Fokkema geen 
Diev e r 10 - 08- 79 9 0 . 8 (4 jr.te j on g ) 

1 11 . H. Blo emer t s geen 
Dwi n ge l o 20-07- 82 83 . 5 ( 3 j r.te j on g) 

415 Mova n Da m 
Zd ., F l evoland 18 -09- 82 78 . 3 geen 

63 ~ H. W. Na a l d enberg , 
? 84 78 .- geen 

15 . F .. v a n Ant we r pen , 
Zd . F l e v ol and 17 - 05 - 83 77 . 9 geen 

97 . H . Da ss e l aar , . 
El p 2 0- 09- 84 77~9 gee n 

118 .. J oA. b i nne r t s , 
Ol s t 3 1- 0 7- 84 77 . 8 geen 

48 0 G. WoBoe l e, 
Hee r de 83 77 . 7 geen 
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50. G. W. Boele , 

Hee rde 84 77 . 2 geen 
55 . B. H. J . Brinkman , 

Markvelde 84 76 . 6 geen 
119. J . A. Binnerts , 

Wijhe 21 ,05- 82 76 . 3 geen 
32 . B. J . Tuin , 

Zd . Flevo' ,a ud 17- 07-82 75.8 geen 
60. H.Leyenhors t , 

Vorden 05- 84 75 . 7 geen 
114 . J . Bruggink , 

Havelte 82 75 03 geen 
24 . H. Heuvelman , 

Epe 1-06- 84 74.,7 geen 
73 . L. toedi jns 

Montferland 28- 05- 83 74 . 4 ge en 
1 34~ H c America~ 

Gulpen 23- 05- 82 73 . 9 geen 
115 0 J • Br ugging , 

Havelte 82 7303 geen 
94 . H .D.,Melchers , 

Rhede.n 83 72 .. 7 gee n 
57 0 BcH . J • Brinkman , 

Diepenheim 83 71 . 7 geen 
135c J.Verkennis, 

Heythuisen 13-07- 84 70~2 geen 
56 . B~H.J"Brinkman 

Boermarke C'r èes 83 70,,2 geen 
53 0 WoJ .Povan Notten, 

Renkum 25-06-83 \28 .. 9 geen 
19. J "Montizaa n, 

Vaas sen 84 t e licht 
99~ HoDasselaar l 

Elp 84 t e licht 
110. J c. W. Rossingh , 

Bor ge r 06··82 t e licht 
'j 160 J.Brugging, 

Havelte 84 t e licht 
120, J "HoL .Spijke r man 

Ben t e lo '10.-.08·-83 t e licht 
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EDELHERTEN 

21. L . te Poe l, 
Hoge Veluwe 1-10-84 224.67 goud 

20. P.de Blieck , 
Hoge Veluwe 22-09-84 215 . 86 goud 

8 . Ir.E.Re inde r s , 
Het Loo 11-82 213 .. 2~ goud 

4. Mr . W. J . P .van Notten, 
Ho ge Ve luwe 30-09-82 211.50 goud 

9. G.Spek, 
He t Loo 09-82 204.52 zilver 

5 . Ir.J.v.dBos , 
Het Loo 28 - 12- 83 203 · 92 zilver 

12~ J.Wass ink, 
He t Loo ') 10-82 202 . 80 zilver 

11 . Ir.A.J.Lanz , 
Het Loo 1-83 202 . 12 zilver 

13. R.E e fting, 
He t Loo 10- 82 202.10 zilver 

18. Jhre M.de Savornin Lohman , 
Het Loo 29-12-83 200 . 64 zilver 

19. H.A . van Beuningen jr., 
Hoge Veluwe 2-10-84 200.55 z ilve r 

7. J .. M. Schrö der , 
Het Loo 11-02-85 1 99~ 17 zilve r 

22. D.,Driesens, 
Hoge Veluwe 6-11-84 198 .57 zilver 

10. Ing.;,iJ . Spek, 
He t Loo 08-82 198 .29 zilver 

1. Ir.H . Eikelboom, 
Hoge Ve luwe 19- 09-84 196. 99 zilver 

23. Chang Fa Chin g 
31 -08-83 Het Loo 195.40 zilver 

6. Mr.W.J.P.van Notten, 
Ho ge Veluwe 21-09- 84 192 .15 zilve r 

3 . C. Sc hriek , 
Het Loo 01-83 192.05 zilver 
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2. GcWQBoele, 

Hoge Veluwe 09-82 
14. Koninklijk Jachtdepartement, 

Het Loo 09-84 
17. Nic.G.Kerssies, 

Het Loo 08-83 
16. JhroMr.E.L.van Sminia, 

Het Loo 8-10-84 
15. RoE.van" Erven Dorens, 

Het Loo 10-84 
25. A.van Nederpelt, 

Ede 23-09-83 
26. A.van Nederpelt, 

Ede 3-09-84 

DAMWILD 

3. G.W.Boele, 
Het Loo 

2. J.H.L.Spijkerman, 
18-11-84 

Landgoed Twickel 15-10-83 
1. H.J.E.van Beuningen, 

Elspeet 12-83 

188.35 

187.75 

184.57 

183.29 

182.95 

180.02 

174.94 

156.05 

142.74 

142.67 

brons 

brons 

brons 

brons 

brons 

brons 

brons 
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KEILERS · 

9. HoD"Melchers, 
Middachten 19-11-84 120.10 gO'lJcd. 

6. M.Faber, 
Elspeet 1-11-84 116.95 zilver 

12. H01 Russeler, . 
Hoge Veluwe 11-83 116.50 zilver 

7. R.Roelfserna, 
Elspeet 10-82 115.80 zilver 

3. Koninklijk Jachtdeparteme.n t t 
Het Loo 12-84 113.30 brons 

1. G"W.Boele, 
Elspeet 12-01-83 113.15 brons 

11. L! te Poel, . 
Hoge Veluwe 22-07-82 112.75 brons 

8. H~Boesveld, 
Epe 11-83 112.50 brons 

2. RoE.van Erven Dorens 
Het Loo 16-11-84 111.55 brons 

5~ A.A.F.C.Graaf van Lynden van Sandenburg, 
Het Loo 16-11-84 110.45 brons 

10. L"te Poel, 
Hoge Veluwe 15-02-83 103.25 geen 

4. H.Eikelboorn, 
Hoge Veluwe 16-11-82 970105 ~en 

MOEFLONS 

7. L.te Poel, 
Hoge Veluwe 5-V2-85 208.3 goud 

2. W.J.Povan Notten, 
Hoge Veluwe 27-02-85 202.4 zilver 

5" H.A.van Beuningen jr., 
Hoge Veluwe 22-11-84 2~1 zilver 

3. G.W 01 Boele, 
Hoge Veluwe 8-11-83 197.3 zilver 

4. Joh.EoTrachsler 
~7-10-82 183.2 Het Loo geen 

j. B.J.H .Brinkman~ 
Het Loo 9-83 174 0 6 geen 

60 DoDriesen, 
Hoge Veluwe 1-85 173.6 geen 


