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"Caprooius" is bet onafhankelijke orgaan van de Vereniging Het
Reewild . De weergegeven meningen komen niet nood1.akelijkerwijs o\'ereen mer die van het bestuur. De redactie behoudt zich
het recht voor, elke reactie te konen of te redigeren.
Copy voor de volgende "Capreolus" vóór I augustus 1996
zenden aan het secretariaat; Antwoordnummer 3268,
3800 ZA Leusdeo_

Redactioneel
-j. Poutsma-H.Mcycringh-

Zoals u ongetwijfeld al vernomen hebt is cr in de redactie
van Caprcolus een wisseling
\'3.11 de wacht geweest: JooP
Poutsma (redacteur), Joke \'3.11
Herp (administratie en layout) en Hcnk Mcycringh
(redacteur) hebben her roer

overgenomen en nadat deze
nÎeuwe werkgroep een

belangrijk aandeel heeft geleverd voor her
Rccwildnummer van de
'Nederlandse Jager', ligt nu
hel eerste nummer van deze
redactie van Capreolus voor

u. Iedere redactie heefl zijn
eigen verantwoordelijkheden,
ideeën en inzichrcn en zal
daarna handelen bij hel
samenstellen van een perio-

diek. Capreolus is in die zin

specifiek, dar de gehele
inhoud rechtStreeks of zijdelings beuckking heeft op her
reewildgebeuren in mer nalJle
ons land.

Medewerking van onze leden
zullen wij zeer op prijs stellen
en voora! .?e jongere generatie
roepen WIJ te reageren op
de inhoud 0 mogelijk over
een ander onderwerp en hun
visie aan ons kenbaar te
maken . Wij van onze kant
zullcn nachten u op de hoogte te houden van allerlei omwikkelingen in de regelgeving
van de overheid naar de reewi!djacht, de ontwikkelingen
naar de \'(fBE's toe en d<ltgenc
wat zich in de toekomst zal
aandienen. Naast een aama!
min of meer vasTe rubrieken,

or

die echter nier bij voorbaar in
elk nummer verwacht moeten
worden, zullen we trachten in
Capreolus de nodige af\visseling te brengen door bijvoorbeeld mensen te vragen hun
ervaringen en ideeën eens
wereldkundig te maken.
Voor wal betreft de vaste
rubrieken denken wij bijvoorbeeld aan onderwerpen als:
'Van de voorzitter', In
gesprek met ..... ', 'C.1preolus
culinair', 'Voor u gelezen ..... ',
'De agenda' enz. Daarnaast
maken wij naruurlijk ruimte
vrij voor de belan~rijksle
aCTuele gebeurtemssen en de
nÎeuy,'Ste omwikkelingen.
MochT u van ons prozaïsche
verhalen verwachten over bijvoorbeeld: 'Mijn eerste bok',

J

CA/'RiOLmIO

~~I;'iiIi;;;III;;;;;;'~",

dan zult u vergeefs zoeken.
Her wordt na(l1urlijk anders
als de trotS van Oost-

Brabanr, namelijk de daar
bemachtigde pruikebok, ten
wnde wordt gevoerd. Dir
soort zeldzame bijwnderheden nemen we graag mee.
Ook moet u van ons geen

verslag verwachten van de
Jaarvergadering van de

Vereniging Her Rcewild.
~vlochr u daar meer van willen weten dan zult u de moeire moeten nemen deze bijeenkomST re gaan bezoeken en

voor hen die onverhoopt verhinderd waren, volstaan we
met de ver.vijzing naar her
jaarverslag van de secrcraris.
Voor WBE's ruimen wij graag
wa! plaats in. Daar waar men

met vragen of problemen
worstelt over wegbeveiliging
of uirstapplaarsen; waar men

een rccwildbchccrplan wil
maken of een cursus wil volgen zullen wij trachten te helpen. WBE's die goede ervaringen hebben opgedaan en
\'3.n mening zij n dar andere
daar ook hun voordeel mee
kunnen doen, kunnen ren
aUc tijde bij ons aankloppen .
Wij zullen graag aan de
publikatie meewerken. Voor
war betrefr de faro's in ons
blad zult u regelmatig de
naam Joke Hendriks tegenkomen. Ongetwijfeld is zij voor
u geen onbekende en wij zijn
dan ook erg blij, dat zij
meteen bereid was om mer
ons samen te werken en haar
faro's aan Capreolus af te
staan.
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In de Ju.n vlj(t1a I~ <Ia Jacht op n_Ud in l1.derhnd ,uloun.
Sedertdien verlu nt he< tUntuerh vsn Landbouw, Na t uurb.o.h ... r en
Vi u erij ""r, ,,,,,,ln& voor . heh" •. lil .. ver!""nln,." "".den v"rl . .. nd
o.dat nautaUe va n de populatie ... nutlJk wordt , .. aCht. onder _er
0.. scha"" aan Land- en bo. boUW" te voorkoaan en olld.o.t aan plA ..... t1&
beheer van de populath ,,<>o.hur lfOrd~ ge&.v"" boven behur
·hy a ceident".
In dit Ucht wU Ik ook guag vi jzen op clJfera oVer d e
aantallen u d n dl . In bilt verkur of door verdrinking OIIkomen.
Uit tCa""""s dl. I" .en ....1:.0 van Jaren. dj" v . ...... dd door de
Alge ....... lnapeechdhruor kOllc naar ""nn dar het hie rbij laat
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publiek een onjuist beeld I chept Van do &<ldachu" ach • •• het
beheu Van Ilet <aa"lId, deel ik.
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Reeënopvang in Nederland
-J.Poutsma, H. MeyeringhNa de oproep in de

mensen, die in bijna alle

Nederlandse Jager van 8
augustus 1995 (1 OOe jaargang
nummer 15) is het nu rover,
dat medewerkers van de
Vereniging 'Het Reewild' er

gevallen beschikken over de
nodige ervaring, een geschikte accomodatie en de tijd die
ontegenzeggelijk een zeer

in zijn geslaagd een landelijk
netwerk van opvangcentra
voor reeën en reekalveren in
Nederland re presemeren. Uir
de reacties naar aanleiding
van bovengenoemd artikel is
een selectie gemaakt van

belangrijke factor is bij werkzaamheden als deze. Dat dit
project ook elders gunStig
werd ontvangen moge blijken
uit het feir dar de

Nederl1l11dse Aardolie
Maatschappij en
Staatsbosbebeer allebei een

raster beschikbaar Helden
(180 mrr.lang en 2 mu,
hoogl, terwijl het accountantskantoor Deloitte en
Touche aanbood de drukkosten van de folder, die op
groce schaal zal worden verspreid, op zich te nemen.
Doordat Reewildbeheer
Noord Nederland een schenking deed konden de aanloopkosten worden betaaJd en
her is mede aan deze regio te

1. Mw. Wiersma, Ot' Singel 34 ('De Fugelpits'),
9133 NJ Anjum. tcl: 0519-321591
2. Dhr. K. Swaving, Wooflmansdijk 24,
9608 TA Westerbroek. tel: 050-4041700

3. Mw. M.A.H. Bodewes, Smdemenkampweg 3,
7975 RD Uffcltc. tel: 0521-351969
4. Dhr. A. Kobus, Baves Beekweg 11 ,
7671 PO Vriezenveen. tel: 0546-564678
5. Dhr. Th.H. Wezenberg, Roggeootweg 27,
8251 PS Dronten. te!: 0321-315212

6. Dhr. A. van Galen, Soesterbcrgcrstraat 137,
3768 MB SOCSlduinen. Iel: 035-6014335
7. Dhr. H.F. Wissclink, Hullcweg 9,
7004 GD Doetinchem. Iel: 0315-330574

8. Dhr. J.E Rauwerdink, VCCJl\\"t"g 4,
7107 WB Winterswijk, tel: 0543-564535

10. Dhr. M. Groenendijk, KlusIerweg 65,
4328 GH Haanmede. tel: 0111-651752

9. Dhr. M. Vissers, Duin en Dac1scwcg 9,
5391 EC Nuland. Iel: 073-5325127

11. Dhr. E. Geurkink, Burg. Gerardtsstraat 95,
6061 GN PosIerholt. tel: 0475-403755

6

danken, dar me! de opvang-

centra de afspraak kon WOTden gema::tkt, dat dil projekt,
waar niemand fina ncieel heter
van wordt, ook aan niemand

geld hoeft te kosten. De
noodzakdijkcr.vijs gemaakte
kosten voor voeding en huisvesting van de reeën en de
reekalveren kunnen worden

gedeclareerd. Ondertussen is
de Stichting Reeënopvang
Nederland opgericht en is de
notariële akte gepasseerd. Het

za! u duidelijk zijn, dar deze
opereert onder de ~arnplu
van de Vereniging Het
Reewild', die daar als wdanig
ook in vencgcnwoordigd is.
Sympathisanten die financieel
willen bijdragen om het werk

van deze Stichting tot een
succes te maken, kunnen hun

bijdrage storten bij de Rabobank op rekeningnummer

31.37.18.88 1 Ln.V. Stichting
Reeënopvang Nederland te
Hoogersmilde. Het gironummer van de bank luid,:
807087. Hiernaast Slaar een
lijst van de opvangcentra
wals die momenteel is
samengesteld, bovendien
vindt II op de bi/'behorende
kaart van Neder and de plaatsen waar de opvangcentra zijn
gevestigd. De nummers van
de namenlijst komen overeen
met die van de plaatsen. Voor
inlichlingen kunt u COnt3Cf
opnemen met tcl: 059!632807 of 050-5347278.

Stichting Reeënopvang Nederland
-Ton van GalenNu de Stichling
Reeënopgo.'ang Nederland [m
stand is gekomen, heeft: men
mij gevraagd, iets te schrijven
over mijn ervaringen meI de
opvang van reekalveren. Ik
heb in de loop der jaren reeds
\'eel ervaring opgedaan met
de opfok van dC'Ze dieren en
hel terug zeuen in de natuur.
Zoals bekend worden rond
mei/ju ni de meeste reekalveren geboren. Hel gebeUr!
vaak, dar mensen dan in de
natuur een reekalf vinden. Zij
denken dan, dal het door de
reegeit is verlaten en nemen
het kalf mee. Als zij dir kalf
dan dC'l.t':lfde dag nog bij mij

brengen en zij weten de plek
nop waar her ge\'onden is, ga
ik s avonds terug naar die
plek. Ik lel her kalf in een
rond stuk gaas en wacht dan
tot het kalf begint te piepen.
De reegeit wekt zelf ook naar
haar kalf en vaak koml zij
dan op de pbars waar her kalf
verdwenen is. Als de reegeit
opduikt, haal ik snel het gm
weg en even 13rer zie je het
kalf achTer de moeder aan her
bos in tippelen. Her komt
ook voor, dar het moederdier
rwee kalveren heeft. Zij zal
dan meestal met hel ene kalf
verder trcl(ken en komt nicr
meer terug op de plaats waar

het andere kalf verdwenen is.
Dan rest mij de taak her kalf
meI de fles groot te brengen.
Ik kom hier larer nog op
terug. Vaak wordt În het veld
een fiepend kalf aangeuoffen.
Mijn advies is dan, houd het
kalf in de gaten. In de praklijk blijkt vaak, dat de reegeil
heeft gemerkt, dat cr iets niet
in orde is met her kalf en dan
verStoOt zij het. Een dergelijk
kalf gaat vaak binnen enkele
dagen dood. De meeste reekalveren die bij mij gebracht
werden, waren afkomstig \'3n
reegeiten, die omkwamen bij
een verkeersongeval. De reckalveren zijn dan vaak te vill7

den binnen ecn straal van
150 meter vanaf de plaats
waar de geit was doodgere-

den. Ze blijven al die tijd op
de plaars waar de reegeit u.
heeft achtergelaten, ook al
worden ze verstOord of van de
plek ver/'aagd. Terugkome~
op de p aars waar de reegeIt
ze heeft achtergelaten doen ze
altijd! Hel zoeken van de reckalveren moet rustig geheuren. Bij hel roeken heeft men
's morgens vroeg o('s avonds
de meeste kans op succes. De
"fiep" is een famastisch hulpmiddeL Meestal na één of
m'ee keer fieren wordt er
door hel kal gcantwoord.
Het komt zelfs voor, dat de
kalveren in jouw richting
komen rennen. Moeilijker

wordt her als de kaJmen al
een week of vier oud zijn . Als
ze je dan zien, rennen 11: cr
direct vandoor. Ga er nu niet
achteraan hollen. Het beste
kun je het perceel aficnen
met netten en het kalf vervolgens in het net drij\·en.

8

Indien gev.'enst zal ik u hierbij gaarne helpen.
Eerste opvang
Wanneer het kalf gevangen is,
beginr her echre ~ werk~ pas.
Ik breng ze meestal onder in
een ren van 2 bij 2 meter.
Zet de zijden van de ren helemaal dicht met vers geplukte
takken, zoals Douglas, eik,
berk en lijsterbes. Douglas
voornamelijk, omdat de kalveren daar graag in wegkruipen. De raKken met blad,

omdat ze al heel vroeg de
kleine blaadjes eten. Daarna
probeer ik ze aan de Aes te
krijgen. Een gewone babyspeen voldoet prima. Lukt dit
echter niet, druk ze dan voorzichtig met de snuit in de
melk. U zult merken, dat ze
dan gewoon gaan drinken.
Begin met de kalveren niet
meer dan 20 tot 30 mI. te
geven. Een beetje hongerig
houden in het begin kan geen
kwaad. Te veel melk voeren
geeft problemen met de
maag, hetgeen dodelijk is
voor het kalf. Na een week de
hoeveelheid mer 10 mlo
opvoeren. Mijn voorkeur gaat
uit naar verse koemelk.
{direct van de koe}. Een reekalf van slechts één dag oud
moet minstens één dag
BIESTMELK drinken. (dit is
de eerste melk van een koe na
hel kalven. Deze melk is
gemakke~jk te bewaren in de
diepvries). Er wordt ook
gewerkt met poedermelk.

Persoonlijk ben ik daar geen
voorstander van. Ik heb dil
wel eens toegepast, maar (ocn

in een gebied waar een voor
de reeën goede biotoop is en
waar re rUSt kunnen vinden.

kreeg het kalf problemen. In
het begin geef ik de kalveren
om de 2 à 3 uur de fles. Ook

schap, dal ze zich aan je gaan
hechten. Het kan maar zo

Reekaheren hebben de eigen-

zijn, haal ik de kalveren 's

gebeuren, dat een reekalf wat
5 km verder is uitgezet weer
terug komt. Persoonlijk hcb

nachts binnen. Ik doe ze dan
in een gesloten hondenkooi
en leg onderin dan een kram
met daarop schoon zand.

ik het meegemaakt, dar een
reebok die ik weer in de
natuur had terug gezet na
twee jaar nog terug "'-'lam.

's nachts! Omdat de nachten
in mei en juni nogal koud

niet geleerd. Een reekalf dat
alleen ~root gebracht wordt
kent zijn soongenoten niet en
gaat so irair leven. Ook bij
reeën geldt een rangorde.
Nog even iets over ziekten die
reekalveren die in en ren worden opgefokt kunnen krijgen.
De ergSte ziekte is COXIDIOSE. Deze ziekte gaat
gepaard met zware diarree,
die een vjeu lichtgroene
kleur heeft. Als u de mest van

Zand is heel belangrijk voor
ze. Ze eten het, omdat het
nodig is voor de spijsvertering. Een paar «Ikken lijsterbes of eik kunnen ook geen

kwaad. Als het heel erg koud
is gebruik ik ccn verwarmingslamp.
Hoe verder?
Geleidelijk aan, je merkt dat
hct best aan de hoeveelheid
blad die ze eten, zÎl'n ze zover
dae 'IJ! 's nachts 00 buiten
kunnen bli/' ven. De ruimee
waar dc ka veren dan in verblijven kan dan ook grorer
gemaakt worden. Het beste is
dan, dat ze in die tijd uit een
bak leren drinken. Hoe minder direct contact mel de
mens hoe beter, dit in verband met het later terugzetten in de natuur. Belangrijk is
verder dat de kalveren in deze
periode twee maal per dag
vers groen krijgen. Een volwassen tee eet gemiddeld 4
kilo per dag. Btks en brood
eten 7.1: OOK graag, maar dat
"eefe later weef problemen na
~et terug zenen. Terug zenen
in de namur gebeurt meestal

Tcnslottc...
Reekalveren die te lang bij
huis gehouden worden geven
grote problemen. Vooral reebokken worden na ongeveer
[ jaar levensgevaarlijk. Terug
plaatsen in de natuur is dan
niet meer mogelijk. De beste
tijd om de karveren terug te
zetten is okroberfnovembcr
van het jaar waari n ze gevonden zijn. De kalveren moeten
dan wel van het melkdrinken
af zijn. Dit is heel moeilijk.
Terug gezette reeën worden
vaak nier in de reeëngemeenschap opgenomen. De leefregels in de natuur hebben ze

de kalveren door een dierenartS laar onderzoeken, heeft
deze al heel snel in de gaten
om welke maag-darm infectie
het gaar. Er zijn diverse prima
medicijnen, die middels hel
drinkwater worden toegediend. Vaak zijn de kalveren
die besmet raken mer een of
andere ziekte en op dC'LC
manier worden behandeld,
binnen enkele dagen weer
hersteld.

Ik wens alle nieuwe "reeopvangers~

veel succes, maar
wees ook bedacht op TeleurSTellingen.

,

Reeën of herten
-H. MeyeringhMct mijn schoonzoon gaar het de goede kam
op. Nadat hij jarenlang heeft beweerd, dar er
weer een hen was verongelukt of dal hij ergens
ecn Hoep henen had geáen, ww hij nu, dat
wc 'herren' in Drenthe 'reeën' noemen. Toen
hij dan ook op een dinsdagavond langs de N37
een aantal auto's zag staan, besloot hij te Stoppen, nieuwsgierig naar war er was gebeurd. De
chauffeur van een vrachtwagen venelde Jat hij
drie herren onder zij auto had gehad. Remmen
was onmogelijk geweest; ze waren volkomen
onverwacht op \'olle snelheid vlak voor de
vrachrn'ilgen de weg overgestoken ....... .
Twee en'an waren dood en de derde was zwaar

gewond. Terwijl mijn schoonzoon een blik op
de slachtoffers wierp, merkte hij tegenover de
chauffeur fijntjes op, dat dit reeën waren; herten komen in de \'rije natuur in Drenthe niet
voor ....... Nog diezelfde avond deed hij mij
verslag van het voorval en hij bewrgde mij het
voldane gevoel, dat ook een schoolmee.·i[er
moet hebben als hij omdekt dat zijn leerlingen
het door hem uitgelegde probleem snappen.
De volgende dag stOnd er een bericht in het
plaatselijk Dagblad: Er waren gisteravond op
de N37 nabij de Duirse grens drie ontsnapte
Witsraan herren door een vrachtwagen doodgereden ......... !

Faunatechniek
In gesprek mei Jan Ger Oord
·H, Meyeringh-

Tijdens een dia-voorstelling
bij een Drcncse WBE, komt
het onderwerp 'wildspiegels'
ter sprake. In de pau7.e word
ik hierop aangesproken door
een van de toehoorders, die
mij haarfijn uitlegt hoe een
bepaalde spiegel onder verschillende omstandidteden
werke. Hij overham:ITgt mij
tijdens dat gesprek zijn busi·
ness kaartje. Hierop staat ver~
meld Buro voor fatwa/ech.
lI;ek - Oord Deze omschrijving wekt mijn nieuwsgierig.
heid en al snel hebben we een
afspraak gemaakt om de
lezers van Capreolus hierover
12

eens nader te informeren.
Het ontstaan van de
problematiek
In een riam verbouwde boerderij in een mooi Drenrs
dorp word ik gastvrij ontvan·
gen door de ram. Oord. Al
gauw zijn we bij de koffie en
de koek in een imeressam
gesprek gewikkeld over de
dagelijkse werkzaamheden
vall Jan Ger Oord, de man
achter het buro voor faunatechniek. Als student in de
agrarische milieu-kunde aan
het Van Hal lnstilUut te
Groningen kwam hij in 1990
bij RijkSwaterstaat met als
slUdie-op<\rachr: OnderZGek
verrichten naar het geschikt

maken van viaducten als rau·
napassages. Wat was namelijk
het geval? De Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van
Rijkswaterstaat kwam meer
en meer tOt de conclusie, dat
door de aanleg van wegen en
waterlopen er een versnippering optrad van de leergebieden van plamen en dieren in
kleine, vaak geïsoleerde eenheden. Deze verkleiningen en
isolaties van leefgebieden
kunnen soms vervelende
gevolgen hebben. ZJJ is bij
strenge winters de kans op
uitsterven vall geïsoleerde
populaties groter dan bij grotere populaties. Ook is de
kans op inteelt bij isolatie van

kleine populaties reëel aanwezig. Bovendien worden geïsoleerde leefgebieden niet of
nauwelijks opnieuw bevolkt
vanuit andere leefgebieden,
wanneer de plaatSelijke popularie is uitgestorven.

Mitigerende maatregelen aJs
remedie
Bovengenoemde problematiek hield Jan Ger Oord drrmare bezig, dat hij na hel
afronden van zijn sTudie
besloOI er mcc door te gaan.
Hij was er van over(Ui~d, dat
hier een terrein braak lag
waarin hij de eerst komende
jaren zijn ideeën en dus zijn
energie kwijt zou kunnen. En
wals het zich nu laat aanzien
heeft de tijd geleerd, dat hij
her bij het rechte eind had.
Dagelijks werkt hij aan
opdrachten van onder andcre
Rijkswaterstaat en
Provinciale- en Landelijke

overheden om bestaande
knelpunten in w~en en
kanalen op Ie heffen of om
deze te voorkomen bij de
aanleg van nieuwe (water-)
wegen. Om dit te bereiken
stelt hij miligerende (verzach-

tende) maatregelen voor wals
bijvoorbeeld: kleine wildtunnels onder de wegen boren,
fauna uitSrapplaatsen in
waterlopen maken, rasters
plaatsen en wildviaducten
omwerpen. Doordat een weg
aJs een barrière werkt, worden
populaties geïsoleerd, de dieren breken uit met als gevolg:
verkeersslachtoffers en \'erstoring van het evenwicht in de
populatie. Deze knelpunten
zijn inmiddels geïnventariseerd en Jan Ger is van
mening dal ze in het jaar
2005 grotendeels zullen zijn
opgelosT. Jaarlijks worden er
per provincie 3 à 5 projecten

aangepakt en de prioriteitenlijst wordt dan ook Steeds
kleiner. Als daarna het
gesprek op het reewild terecht
komt, blijkt al gauw dat hij
ook daar de nodige ervarinRen mee heeft opgedaan.
Reeën', aJdus Jan Ger 'trekken zich niet veel aan van
wegen of kanaJen. De popularie gaat er niet direkt aan
kapot. Reeën redden zich wel
en breiden zich [log steeds
uit. Reeën kun je ook niet
'opsluiten' -zoals men wel
eens meent- met behulp van
wildspiegels'.
Voor veel opdrachtgevers
heen Jan Ger bestekken
gemaakt, die betrekking hebben op de plaatSing van wildspiegels. Deze spiegels moeten afhankelijk van de
omstandigheden van het rerrein op verschillende onderlinge afstanden worden
p'ep!aatst. De vee! gebruikte
Svarovski spiegel' vindr hij
de beste, ook aJ omdat deze
in verschillende uirvoeringen
leverbaar is. Voor war betreft
de prioriteiten die de
opdrachtgevers stellen, kan
men in het algemeen zeggen,
dar das en otter hoog scoren
maar ook amfibieën ,ellen
zwaar.
Jan Ger Oord is een perfectionist in zijn werk; hij leidt
een buro, dat uniek is in zijn
soorr. \'(Ijlt u mccr weten, u
kunt hem bereiken onder
telefoonnummer: 052 [-

598246.
IJ

Het koninkrijk 'WBE'
-H. MeycringhHer bestuur \'an de \VBE had
in haar oneindige wijsheid
besloten de reewildmerken tc
laten voor wat ze waren. De
vÎce-vooniner had al in de

tijd dat hij nog secreraris was
een kaartje gemaakt waarop

de leden die een ree hadden
geschoten hun melding van
dit afschot konden doen. Het

werd dan ook tijd dat men
dit voomeffelijkc, aan eigen
brein ontsproten bedenksel,
eens in de praktijk ging uit-

proberen. Hoewel hij geen
argumenten kon bedenken

die tegen het gebruik van de
wildmerken pleinen wist hij

de voorLincr van de
Faunacommissie, die maar
war graag aan zijn leiband
meeliep, van zijn ~elijk te
overtuigen. Op zijn beurt

kreeg deze de meerderheid
van de commissie in zijn kiel-

lOg en

aldus werd besloten.
Op de Jaarvergadering werd
door één van de WBE-Ieden
opheldering gevraagd over,
dat op z'n zachtst grzcqd,
'gerommel in de marpe met
betrekking rot het gebruik
van de wiTdmerken. Het
betreffende \X'BE-lid, dat
zoals zou blijken wat meet
achtergrond informatie had
over het hoe en waarom van
de loodjes, hield een pleidooi
voor hel gebruik ervan en
had daarvoor verschillende
Steekhoudende argumenten
wals: Comrole op de herkomst van her gemerkte wild
voor opsporingsambtenaren
en poeliers; het kunnen aantonen van de correcte wijze
van bemachtiging; de registratie van de wildmerken enz.
Her mochl niet baten.
Halsstarrig en tegen beter

weten in bleef de bedenker
van de WBE-kaan tegenpruttelen en zelfs wilde hij aanvankelijk niet een motie tot
herimroductie van de wildmerken in stemming brengen. Toen hij dat tenslorre
toch deed was het lIIet zeer
veel regenzin. Het resultaat
was koren op zijn molen: de
motie werd verworpen en de
bloeddruk van de vice daalde
weer naar hei peil van een
normaal lid.
Toen het WBE-lid dat
bezwaar had gemaaki tegen
~ e ~ng van zaken 's av~nds
111 zIJn aUla srapie en meuwsgierig naar de voetbal-uitslagen, de radio aanzette zong
een door hem nier herkende
mannenStem her licd:'Het is
moeilijk eenvoudig re blijven,
wanneer je zo goed bent als

ik...... .'

Uit: De buitenlandse tijdschriften
-H. Mcycringh-

Uit: Wild, Jacht m NatllurDe Vlall1nJr Jaler januari-

feb",,; 1996
De regels die in België gelden
als men een ree geschoten
heeft zijn een stuk strenger
dan in ons land. Waar in
Nederland de verplichting tOt
het gebruik van wildmerken

"

door de overheid is afgeschaft
moet men in België met het
geschoten reewild als volgt
handelen:
a. her afschot moet in de loop
van de dag aangeboden
worden aan de aangesrelden van het bevoegde
bestuur.
b. of wel gedurende vieren-

twintig uur ter beschikking
gehouden van dezelfde aangestelden, die op de hoogte
worden gebracht door de
houder van het jachtrechr.
De houder van het jachtrecht dient een meldinosformulier in te vullen! ~ct
mcldingsformulier moet in
drievoud worden ingevuld:

,I
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Ft.: Jd. Ht.J"is

één exemplaar blijft in het
bezit van de jachtrechrhouder
een tweede exemplaar
wordt verstuurd naar de
WoudmeesIer
het derde exemplaar wordt
bij hel 3eschoten dier
bewaar.
In \~aanderen mag hel
~e.scho(en reewild alleen

woren vervoerd als het wordt
vergezeld \'3.n het meldinrformulier. Wat ons betre
........ Chapeau!

Uit: DI! Vlaamse Jager - maart

hem als hij meent: 'Het plaatsen \'an die wildweerders en
reRectOren, zal nog meer de
enkele bPulaties In hun bossen iso eren. Gevolg inteelr en
degenerarie wnder te spreken
\'3.n makkelijker geïnfecteerd
worden door allerlei soorten
parasieten'. Hetlar ons nog
even te ver om e wildspief~.ls re betichren van inteelt.
I) reeën. Het past echter ULtstekend in het straatje van de
Dierenheschermino. Deze
instantie zou haar feden wel
eens kunnen op roepen massaaI de wildspiegels te verwijderen .....

IId/1996

ren, maar er komen ook
reeën voor die een donkere
rug hebben of erg licht van
kleur ~n. RegelmaTig komen
er mei ingen van bontgevlekte reeën en zelfs albino's
l.ij ,;}csignaleerd. In Tsjechië
we cçhter, een vermoedelt
[Wee jarige bok, geschOlen ie
niet \'oonien was van de
bekende kortharige gladde
vacht, maar met name over
de Hehele rug een wollige
hal an~ haargroei vertoonde, die lauwgrijs van kleur
was. In de flanken ging de
kleur van de vachr o\'('r naar
oranje-geel. Deze bok die in
de btonst~d werd bemachrigd, was s jaarling ook al in
dezelfde haardos gezien.

Dat bij reeën allerlei mutaties
voorkomen is algemeen
bekend. De bekendste zijn
wellicht de zwarte exempla-

Pogingen om hem toen al te
schieten liepen op niers uit.
Hij ~al de ~eschiedenis in als
'De jechisc e draad haar' .

1996
Uit: \Vild /lIJd HI/nd

In de Vlaamse Jaser van
maart 1996 schrijft Or A. van
Wassenhoven een zeer lezenswaard~ artikel over 'Reeën in
West- banderen'. Duidelijk
oneens zijn we het echler met

"

Voor U gelezen!
-Van de redactieHet ANP meldt:
Arnhem - De provincie

Gelderland onderwckr de
mogelijkheden voor een ver-

keersprocf mer elektronische
wildsignalering op de Veluwe.
Een systeem met infrarood·
signalen kan volgens de provincie \'eel dierenleed voorkomen en de verkeersveiligheid
bevorderen. Bovendien IS cen
elekrronisch systeem goedkoper dan de aanleg van peperdure wildviaducten. Jaarlijks
\'allen vele honderden reeën,
herten en zwijnen ten prooi
aan het wegverkeer in de
n3murgebieden. Het opsporill~ssysteem werkt al in
ZWlIseriand. Sensoren langs
een autoweg die reageren op
de lichaamswarmte van naderend wild, zenden een signaal
uit naar een verkeersbord dat
automobilisten waarschuwT
langzamer te rijden.
De redactie I'olgt mei zeer
veeL belallgstelling dit pnjztllswaardige illitialiej

A.gu'

In Argus nr. 1 - 1996, het
periodiek van de S.K.F. publi.
ceert men de uitslag van een
zogenaamd opinie onden.oek
O\'er de koninklijke plezier.
jacht. Reeds bij de eerste de
beste ,'raas O\'er de wijze
w<larop PrUIs \Villem
Alexander de laarsre vicr
/6

weken in het nieuws kwam,
laat men 170% van de
ondervraagden amwoorden.
Redenen genoeg om de rest
maaTover te slaan ..... !

GclC7.cn in 'Het F.àelhert'....
In 'Het Edelhert' -het jubileumnummer in verband met
her 50-jarig bestaan van de
Verenioing COt Behoud van
het veFuws Hert- schrijft
Margriet Montizaan onder
het hoofdstuk 'Let op, reken
in het bos' een uitstekend
arrikel over deze parasieten.
Omdat reeën vaak als gastheer van deze teken fungeren,
menen wij cr goed aan te
doen u nog eens duidelijk te
laten weren war u moet doen
als u door een teek bem geberen. Met toestemming van de
schrijfster citeren wij uit
bovengenoemd artikel:

~t te doell bij eell beet!
Bijr een teek zich vasr, probeer hem dan ZO snel mogelijk re verwijderen. De kans
op besmetting neemt toe als
de teek ûch langer met bloed
volzuigt. Vroeger werd vaak
aangeraden alvorens de reek
te verwijderen deze ccm te
verdoven met ccn beetje olie
of alcohol, omdat de teek dan
langzaam sterft, waardoor de
kans dat de kop in de huid
achter blijfl en een plaatselijke ontsteking veroorz.aakt,
wordr voorkomen.

Dit is ecb," flebttrhnnld!
In zijn 'doodsstrijd' spUWt de
langzaam afsten'ende teek
speeksel en daarmee ccn verhoogd aantal bacreriën in de
menselijke huid waardoor
juisr de kans op infectie cocneemt. Wanneer het aantal

[
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bacreriën maar beneden een
bepaalde waarde blijft, is ons
eigen afweersysteem doorgaans wel in staar de ziekte
regen te gaan. Het beste is
om de teek met een pincet
snel en kordaat te verwijderen. Hiervoor zijn tegenwoordig speciale rekenpincerren re
koot Ontsmet na het uittrek en van de teek de bijrplaats met jodium of alcohol.
Utrechts Nieuwsblad
In het Utrechts Nieuwsblad
van 16 maart 1996, stond
onder de kop 'Zonder afschot
verloedert het recënbestand'
een i~ezonde n scuk van de
heer .e. Verheul uir De
Bilt. De redactie van het
Utrechts Nieuwsblad heeft
gemeend dit artikel hier en

daar wat te moeten bijschaven. Aan de lezers van
'Capreolus' willen wij deze
'steun in de rug' praag in
'ongekuiste vorm presenreren, vandaar onderstaand
artikel, dat met inscemminî
van de auteur in de origine e
vorm werd overgenomen.
Uit 'De Nederland~e Jager'
no. 7/96

De Dierenbescherming
Slapt met campagne
Reewild
In 'De Nederlandse Jager' 5!996 is de advertentie van de
Dierenbescherming (DB)
over het afschot van reeën alsmooe de brief van de
Vereni~g Het Reewild afgedrukt. aarin dringt de
Vereniging Het Reewild aan

am re stoppen met het plaatsen van die advertentie. Ook
wordt de Dierenbescherminî
uit~nodigd voor een gespre .
Vla -voor het te perse gaan
van deze Ja~er, is bekend
bworden, ar de
ierenbescherming afziet van
her voorrzeuen van de
genoemde advenentiecampagne in de dagbladen. Ook
de folders zullen in de huidige vorm niet meer verspreid
worden. Verder verkJaan DB
zich bereid om in teJ;an op
de uitnodiging van et
Reewild voor een 'ogen
gesprek over de pro Icmaliek'.

Zie t(/lm! het hieronder
ft/lame IIrtikel
ier(IJbeschrrming averechts".

Dierenbescherming averechts
-H.C. VerheulHet reeën-probleem in de
bolders wordt door de
ierenbeschermingsvereniging op een wel heel merkwaardige manier geprescnteerd. Men zou haasr 7~en
dat deze dub geheel on ekend is met de aard en leefgewoome van het Nederlandse
reewild ..... In her kon is haar
mening dat de stand niet
door de kogel gereguleerd
m~ worden, maar via een
an ere methode of eigenlijk
helemaal niee. En het schieten van drachtige reeën is uit
den boze. De natuur moet

het zelf regelen.
Welaan hier zij hervo!gende
bij opgemerkt. Het overbevolkingsprobleem in de polders wordt, wals gewoonlijk,
wederom veroof7..aakr door de
mens. Door bebouwÎng en
cultivering wordt de !eefruimte voor her reewild gaandeweg minder en door het kappen van onder andere het
oude po~u!ierenbestand en
het aanp amen van andersoortig, meer luxe, loofhout
in jonge en malse vorm, om~taat een ?ieuw probleem. De
Jonge topjes vormen een sma-

kelijke maaltt voor de
reeënroevloe . Helaas denh
Staatsbosbeheer in een geheel
andere richting. Her wegknabbelen van het malse
topje is een aanzien~k minder malse doorn in e ogen
van de boomcnrhousiastclingen van deze instamie. Dus
verwek aan de jagers om het
fikse bestand aan reewild,
naast hel reguliere jaarlijkse
afschot, nog wal meer aan te
passen aan de omstandigheden en de wildschade zo te
beperken. Kippegaashekjes
rond het jonge gewas aan11

brengen past klaarblijkelijk
nier In her Staarsbudgci. Als
dit materiaal tenminste wel

bestand is regen de eedust
\'an her ree. Voor de hand liggend gev,olg: het verlagen
het reewIld, evenrucellwfilJnen- en hazenbesrand (die

::rn

zijn er ook nog; ook dieren
neT als roosrcrvarkens
..... enz.) Dar betekent dus
onomkoombaar: afschot ('n

snel schot), moeizaam vangen
in neTten ~f vergiftigen. ~es.t
u maar. Dlerenbeschermmg IS
echter in haar naïviteit kennetijk van mening dat de
(niet aanwezige) wolven hiervoor dienen te 1.Orgen. Voor
nadere informatie aan deze
dromers: de aanwezige
allochtone Schotse

Hooglandrunderen, halfwilde
paarden en wisents (Europese
bison) eten geen reeën, netjes

gezegd: behalve de mens zijn
er geen predatoren in de polders, als men Tenminste de te
verwaclHen ziektes, veroorzaakt door een te groot aantal
dieren per hectare, niet als
predator aanmerkt. Let wel:
In de vrije naTUur bestaan
geen dierenhospitaals of artsen mer penicilline .... dmt

dus /Uèl dierenleed.
Conclusie: De 'visie' van
Dierenbescherming werkt
precies verkeerd, averechts
zoals dat heet. Nier reguleren
betekem verloedering en creperen. Het probleem van het
ingrijpen tijdens de dtacht
van de reegeit is complex.
Bijna het hele jaar is de geit
drachtig ('zwanger' voor de
18

Dierenbemoeiclub) ofheefr
zonende en/of afhankelille
kaFveren. Een noodzake ijk te
verwerken dilemma. Vooral
nà non-jacht vorstperiodes.
Verder valt voor de niet-vegetariërs nog te bedenken dat
met de KeTS! de ree niet door
euthanasie of zelfdoding teT
tafel komt. Laat toch het
gezonde verstand werken,
vleeseters!
Als meest onzinnige en laakbare daad is Dierenbescherming een {onwettige} actie
begonnen tot het opruien van
het argeloze sradsvolk om
hun onsmakelijke haren in de
naTUur te lozen. Ook al straf-

baar bij de Milieuwetgeving
enz.! (vgl. adv. 'Nederland
Schoon') .
Wat een schitterende 'natuur·
vereniging' zijn wij wch in
dit land njk. Schande, wederom de risee! En wat zullen
andere landen cr niet van
denken?
Dierenbescherminn houdt V
zich maat meer effC1:[ief bezig
met de SlUitende, onfrisse
bio-industrie. In die seCtor
keen maar weinig ren goede
tol op heden. Daar valt dan
misschien enige eer te beha-

len. Spoed! Red Uwzaak.
. meegezonden, de ad\'enenrie over Nationale Natuur
Schoonmaakdag.

Nieuws van onze redactie en ledenservice
~J. E.
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van Herp-Bruynius-

Rectificatie
In Capreolus nummer 9 treft
u in het arti kel
'Verenigingsactiviteiten' op
bladzijde I1 . Ie kolom,
twaalf regels van onderen, de
\'olgende tekst 'Basiscursus
Reeën, De Verenigin C7 Het
Reewild heeft de Sricl\[ing

Reeënbeheer Nederland
gevraagd een cursus over
reeën ....... enz. Dit moet

zijn: De Vereniging Het
Reewild heeft de Stich ting
Rceënbeheer Nederland
gevraagd, gC7..amen lijk een
cursus over reeën ....... enz.

Zweethondenlijst
Degenen die de zweerhondenlijsI, zoals die in de
Nederlandse Jager en in
Capreolus, is gepubliceerd
zijn kwijtgeraakr, kunnen

deze alsnog bestellen bij de
Vereniging Het Reewild. Om
in her bezIt te komen \'an
deze lijst moe! u een envelop
Sturen aan onze Ledenservice
en Adminisuarie, Landjonker
19,3834 CL Leusden, met in
de linkerbovenhoek de aanduiding 'Zweerholldenlijst'.
In de envelop doet u een voldoende gefrankeerde en Jan
uzelf geadresseerde envelop
en u zult de volledige hijge-

werkte lijst zo spoedig mogelijk omvangen.
Jaarstukken AJgemene
Ledenvergadering

Leden die op 6 'peil 1996
niet in de gelegenheid waren
de Jaarvergadering in Hotel
Bakker te Vorden te bezoeken
en interesse hebben in de
Jaarstukken, kunnen deze
schrifrelijk opvragen door een
briefje re zenden naar:
Ledenservice & Administratie
Vereniging Het Reewild,

Landjonk" 19, 3834 CL tC
Leusden. De stukken worden
u dan zo spoedig mogelijk
toegezonden.
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