Inhoud
Redactioneel

3

Reewi ld en de FEtF wet

4

Voor u ge lezen

8

Ziekten bij reeën

12

BasÎscursus Reewild beheer succesvol afgesloten

15

Alle koge ls vliegen

17

Reeën en lynxen

22

Pl ezie rjager of professional

26

Valwild en wat doen we er met z'n allen aan

28

Activiteiten

33

Nieuw ad res lede nservice

34

Unica

34

De nazoek va n de eeuw

35

Valwild

3S

Reactie van het bestuur

Professioneel reeënbeheer

uite~t serieus, deskundig en goed georganiseerd
met (wild)beheer bezig is. Dit wil echter niet
zeggen dat het nog niet beu:r kan.
In onze doelstell ing is dit nader uitgewerkt.

Naar aanleiding van de voordrachten tijde.ns de Algemene ledenvergadering
van de heren Lumey en GrOOl 8nlindcrink over Welzün van reeën
(Capreolus nr. 22) als op de conceptdoelstellîngen van de Vereniging die aan

Dc Doelstellingen
van de Vereniging Het Reewild
Een aantal instanties en personen legden
de doelstelling zo uit dat de Vereniging
Het Reewild de bestaande organisatie mei
WBE's en de uitvoe ring dOOf vrijetijdsjagers
op de helling zou willen zetten. Dit is geenszins
het geval. Waar we wel naar streven is een
deskundige ui tvoering van het beheer.
(Volgens Van Oale wil deskundige zeggen;
met kennis van zaken.) Maar dan wel
genuanceerd en een ieder op zijn eigen
terrein of in zijn specifieke velantwoordelijkheid.
Bijvoorbeeld: een jager die uitsluitend
afschot uitvoert hoeft natuurlijke geen
opleiding te hebben c.q. deskundig te zijn
voor hel opstellen van een reeënbeheerplan.

alle leden zijn toegestuurd, hebben wij een aantal wisseJende reacties ontvangen.

De Inleidingen
Het merendeel van de' reacties is ingegeven

door hel ontbreken van een bestuursstandpunt in rdatie tot de beide voordrachten.
Als bestuur zijn wij helaas achteraf van
mening dal dit een belangrijke omissie
onzerzijds is geweest. Hiervoor bieden wij
onze welgemeende e ~cuses aan. Kennelijk
zijn hierdoor leden op hel verkeerde been

gezet met het idee: dat het bestuur mogelijk
de visie van beide inlcide~ zou delen.
Dit is dus niet het geval. Ir'! beide voordrachter'!
hebben de beide heren hun persoonlijke
mening gegeven. Overigens zijn er naast
negatieve ook zeer positieve reacties
ontvangen. Onder meer omdat beide inleidingen
handvatten bieden, die we binnen het te
voeren reeënbeheer kunnen gebruiken.
Op deze wijze is ook door de aanwezigen

tijdens de algemene ledenvergadering op
beide inleiders gereageerd.
Als bestuur zijn we het niet eens dat de
uitvoering van het reeënbeheer uitsluitend
door professionals -beroepsmatig- dient te
geschieden. Ook de mening betreffende de
KNJV delen we niet, te meer daar in dit jaar
toch een belangrijke beleidswijziging is
gemaakt: minder jacht meer beheer.
Het beeld dat de maatschappij van jagers
heeft kunnen we, denk ik, niet ontkennen.
Dit is negatief, omdat de anti-jachtbeweging
de excessen binnen de jacht ruim in de
publiciteit heeft weten te brengen en hiermee
het grote publiek uiterst effectief heeft
weten te bespelen. Oe praktijk is echler dat
het overgrote deel van de Nederlandse jagc~

Binnen het totale reeënbeheer is op meerdere
terreinen specifieke deskundigheid noodzakelijk
om onze doelstellingen Ie kunnen realiseren
in het belang va n het welzijn van het ree.
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Reewild en d e F&F-wet

Einde van het beheer?
Een ander beheer?
In de nieuwe Flora- en Faunawel, die !laar verwachting in 2000 in werking
zal treden, wordt het reewi ld niet meer als wild aangemerkt, m"ar als
beschermde in heemse diersoort. Beheersjacht zoals wij die nu kennen is

Drs R.H.M. Peltzer
Fotograf ie J. Hendriks
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dan niet m<:.er toegestaan.
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Alleen ingrijpen in het kader van schadepreventie, verkeersveiligheid en de volksgezondheid zat dan nog mogelijk zijn. Door
een beroep te doen op e-e-n aantal artikelen
ui t de FEtF-wet e-n de Gezondheids- en
Wellijnswe-t voor Dieren zou dan I10g behe-cr
mogelijk kunne-n zijn. U heeft daar over kunnen
Ie-zen in het artike-l van lume-y in he-t vorige
nummer van Capreolus. laten we wel zijn,
het betreft hie-r dan puur kunstmatige
constructies die- nie~ meer van doen hebben
mei de biologie en leefwijze van hel reewild.
die bij het "echte" beheer als uitgangspunt
dienen, maar alles met theoretische mogelijkhedtn die de wet ons nog biedt.
Het ree is zijn eige-n baas?
Het zal duidelijk zijn dat de F&F-wet is
ingegeven vanuit de stelling dat de natuur
niel beheerd hoeft tt worden en da t rcewild
zelf wel wetl wat goed voor hem is.
Geert Groot Bruinderink geeft in zijn artikel
in de vorige- Capreolus aan dat het ree in
beginsel het best voor zijn eigtn welzijn kan
zorgen, indicn het gekozen heeft te Itven in
onze maaknatuur. Immers, zo stelt hij, basale
ecologische mechanismen en wetmatigheden
blijven gC'lden. Desalniettemin geeft hij aan
dat de ttewildbchcerdC'r een verantwoordC'lijkheid heeft die zich uitstrekt tot die factoren
die buiten de controle van het ree vallen.
Dus toch een ~tuk beheer?
De vraag is natuurlijk of het ree wel te kitnn
heeft en of het überhaupt nog controle
heeft!? Naar mijn mening niet! Htt (e-e- (en ik
weigtr "de" ree te- zeggen) wordt op die pkk
geboren waar de geit vertoeft en zal normaliter
haar of zijn hek verdere leven op of vlakbij
die plek doorbrengen. Normaliter, immers de
dichtheid is in natuurlijke omstandigheden
laag te flO1!men, met voldornde plaats voor
aanwas rn met etn evenredige sterfte aan
dieren.
Relatie prooidier - predator
Nu wordt vaak gesteld dat vooral de- aantallen
prooidieren hd aantal predatoren bepalen,
en volgens rleskundigen hebben predatoren
wel e-en selecterende, vooral onder de zwakke
jongrre en oudere dieren, maar gren aantalregulerende- functie. Maar er is natuurlijk een
wisselwerking. Zo schijnt aantalsreductie
onder reewild door de lynx wel voor te
komen. Het Isle Royale National Park in het
Lake Superior in de staat Michigan geeft

voorbeelden van de relatie tussen elanden
en wolven. Over een reeks van 35 jaren
wo rdt daar onderzoek uitgtvoerd naar die
onderlinge relatie. Dieren die of zwemmend
of via het ijs het eiland wisten te bereiken:
de eland in begin 1900, de wolf in 1948.
Zonder ce wolf als predator nam de stand
aan elanden dusdanig toe dat de eigen voedselvoorraad werd opgevre-ten, waardoor de
populatie om de zoveel jaar crashte. Een toename van de wolf betekent een afname van
de prooi (dus aantal regulatie vanuit de predatie), met als gevolg dat het voedselaanbod
voor de wolf afnam, de reproductie verminderde
cn vervolgens de wolven deels de hongersdood stierven. Vervolgens trad weef een
stijging op van het aantal prooidieren, hel
aarltal wolven nam weer toe, etc. Dit gaat
dan door tot er een soort evenwicht is
gevonclen. Een labiel evenwicht overigens,
omda t andere invloeden onmiddellijk kunnen
doorwerken op deze relatie, denk bijvoorbeeld
aan het plotseling afsterven van de voornaamste voerist'.bron van de eland, waardoor
het aantal elanden plotseling sterk afneemt
tn vervolgens sterfte optreedt onder de
wolven, tot de voedselsitlJatie voor de eland
zich weer he-f'Stelt etc. In t99!;, bleef het
aantal wolven echter erg la<lg, waarschijnlijk

door intee-Itproblemen, hoewel het aantal
elanden spectaculair was gegrotid. Door het
uitblijven van het regulerend effect van de
wolf was er sprake van een dramatische
crash, van de 2.500 elanden overleefden
slechts 500 stuks het gebrek aan voedsel en
de effecten van een buitengewoon strengewinter. Uit het onderzoek kwam naar voren
dat predatie door de wolf belangrijk is voor
een gezonde populatie aan elanden.
Natuurlijkheid
Maar kunnen we in Nederland 5prekC'n van
een normale situatie? Kunnen we spreken
van C'en nagenoeg na tuurlijk ecosysteem
met natuurlijke processen en ecologischeme-ehanisme-n en wetmatigheden, zoals op
Isle Royale? Volgens mij niet! Het voedselaa nbod wordt veC'lal voornamelijk door dt"
me-ns bepaald, evenals de aa nwezige dekking,
veeteelt, bos-, land- en tuinbouw houden
met hun dieren en ~gewassen' tn beheer
get'n rekening met reewild, drels vindt sterfte
plaatst op een onnatuurlijke manier door
landbouwwerktuigen en he-t verkC'C'r, ons
mi!ieLl is nog steeds eell zorgenkindje, er
vindt op vele manieren menselijke verstorirlg
plaats, we blijven Nederland vol bouwen
met woonhuizen en bC'drijventerrtinen, en
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calamiteiten zoals overstromingen afbrand
worden meestal veroorzaakt door menselijk
handelen (en falen). en natuurlijke predatoren
zijn helaas door de mens verdwenen en bij
de (hcr)introductie van andere diersoorten

functie van dc predator heeft de reewildbeheerder zeker, omdat bij de regulering van
het prineitte wordt uitgegaan dat het afschot
vooral onder de jonge en oude dieren moet
plaatsvinden. Maar qua aantalsregulering
schieten wc duidelijk tekort. Maar dat doen
de meeste predatoren ook, tenminste volgens
de opvattingen van vele moderne biologen,
al geeft het voorbeeld van Isle Royale een
ander beeld. Je zou dan geneigd zijn te
zeggen "nids aan de hand". Toeh wel!
In natuurlijke situaties zou bij een aant-alsvermeerdering ook het aantal predatoren
toenemen. Nt'emt door een toenemende
predatie de stand weer af (dus toch een
aantalsregulatie) dan zie je als reactie ook
een afname van het aantal predatoren.
Daarnaast zorgt een natuurlijke sterftt', die
altijd zal optreden, voor een extra regulering.
waardoor de stand niet extreem hoog zal
worden. In ons land zie ik het aantal reewildbeheerders echt niet toenemen bij een
groeiencl aantal reeën. Integendeel, door alle
perikelen rond cle jacht zal de animo alleen
maar afnemen. Hoewel de afschotcijfers
desondanks :andelijk stijgen, heeft deze
stijging nooit gelijke tred kunnen houoen
met de aantalsvermeerdering van het reewild. De stand van het reewHd zal daarom
nooit volledig gereguleerd kunnen worden
door de jacht.

(veelal ook nog exoten) door de mens, wordt
geen ft'kening gehouden met reewild.
Hoe kan reewild dan fIOg kiezen en controle
hebben? Reewild komt steeds meer terecht

in de marginale gebieden en moel me!
steeds minder ruimte genoegen nemen,
waardoor bepaalde wetmatigheden hevig

onder druk komen te STaan. Het lijkt zelfs alsof
In bepaalde gebieden bokken (en ook geiten)
het hebben opgegeven om nog langer een
territorium te bezetten en alsof ze opportunistisch gebruik maken van de (ruimtelijke)

mogelijkheden die zich per dag voordoen.
Er zijn niet genoeg gegevens voorhanden
om cr statistische significantie aan te geven,
maar er zijn wel signalen. Dit betekent dat
zich verilnderingen voor doen in het sociaal
gedrag van en tussen reeen. Zien we hier
een aanpaSSing optreden onder invloed van
de mens?
De beheerder als predator
Jacht op reeV/ild vindt al plaats zolang reewild en de mens naast elkaar voorkomen.
In eerste instantie ging het puur om benuttingsjacht, voedsel (vlees), klediflg (huid)
en gcbruiksiflstrumefltefl (gewei en botten).
Momenteel wordt zeker nog gejaagd voor
de consumptie, maar steeds meer wordt de
jacht gebruikt als middel om een duurzame
ree'Nildpopulatie in stand te houden. Daarbij
wordt zo mogelijk uitgegaan van ecologische
principes en van factorefl die van levensbelang zijfl voor het reewild. lukt OflS dat?
Uit de sterke groei van het recwild in ons
land blijkt dat het beheer door de mens niet
in staat is gebleken om de aantallen op een
laag niveau te houden. In ieder geval is het
ree alom aanwezig in ons land en is het zeker
geen bedreigd dier. De jacht op het ree kan
dan ook nict als bedreigend voor de soort
worden gezien. Dat de reewildbeheerder het
recwild op een kunstmatig laag niveau houdt
is, gezien de werkelijkheid en afgemeten aan
de lage dichtheden in "natuurlijke" gebied('n,
niet hard te maken.

Aan het plafond
In de tegenwoordig vereiste reewildbeheerplannen is op basis van een model bepaald
dat de reewildstand binnen een gebied een
bepaalde waarde niet mag overschrijden.
Enerzijds omdat hiermee wordt voldaan aan
condities die het reewild stelt aan zijn It'efomgeving, anderzijds omdat hiermee belangen
in het kader van schade. verkeersveiligheid
en volksgezondheid worden gediend. Een goed
reewildbeheerplan verenigt alle drie de
belangen en dient tevens een garantie te
zijn voor een gezonde en duurzame reewildpopulatie. Toch blijkt in de praktijk dat die
bepaalde waarde vaak ruimschoots wordt
overschreden. Moeten we dan wel blijven
beheren, wanneer blijkt dat we er zelfs niet
in ~!agen om ons beheerplan uil te voeren?
Of moeten we het beheer dan maar overlaten
aan profess:onals? Professionals die het hele
jaar door de tijd hebben om te reguleren?
Ik geloof daar niet in. Om de taak over te
nemen van de huidige beheerders zal een
dergelijk groot aantal professionals nodig zijn

Toenemende stand, toenemende predatie
De reewildbeheerder vergelijkt zich graag
met de vroegere predator en claimt zelfs
diens ral Ie hc:bben overgenomen. De selectieve
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dat dit onbetaalbaar wordt. nog daargelaten
dat het jaren duurt voor deze professionals
het veld en de reeën net zo goed kennen als
de hu idige beheerders. De huidige reewildbeheerder is professioneel genoeg om een
verantwoord en des.~undig beheer uit te voeren.
Wellicht hebben sommigen bijscholing nodig,
maar dan is dat een taak en ve/antwoordelijkheid van een WBE om daar zorg voor te
dragen. Het lijkt er op dat men in vele WBE's
aan het plafond zit wat betreft de realistring
van het afschot. Meer afschot betekent een
dermate extra hoge inspanning dat dit niet
meer haalbaar is.
Wel beheer!
Ik denk dat beheer nodig is en blijft. Bij het
achterwege blijven van beheer voldoen we
niet meer aan onze verantwoordelijkheid ten
opzichte van het reewild, dat '-'oorkomt in de
door onze mensenhanden gemaakte natuur.
Het recwild heeft daa r geen controle meer
op en is in wezen overgeleverd aan wat de
mens goed dunk t. tlSaiatell van beheer
betekent dat het reewild volledig aan zjjn lot
wordt overgelaten, met als gevolg taferelen
die we sinds de massale sterfte Ir! Staphorst
niet meer willen meemaken. Het Isfe Royale
laat zien dat ook elanden, bij het ontbreken
van predatoren, niet in staat zijn voor hun
eigen gezondheid cn welzijn te zorgen.
Ook het ree kan dat niet! Dc sterfte die dan
optreedt onder reelVild is niet goed te praten
onder het mom van natuurlijke aanpassing.
maar is puur het gevolg van het niet meer
nakomen van onze verplichtingen jegens
het reewild. We zullen daarom onze rol als
predator moeten blijven vervullen, zo goed
en zo kwaad als we kunnen. Het lijkt erop
dat de FEtF-wet, door beheer niet toe te
laten. de eondities schept deze taferelen
in de toekomst weer te laten optreden.
Wanneer dat gebeurt, dan is er sprake van
een slechte wet! Naar mijn i de~ zullen reewildbeheerders alles in het werk moeten
stellen om de provincies ervan te overtuigen
dat aanvulling op die wet in de vorm van
het toelaten van beheer noodzak~lijk is, niet
ter meerdere eer en glorie van de reewildjager,
maar in het belang vafl het reewi(d zelf.
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nieuws

Voor u gelezen
Oproep van de redactie
De redactie va n Capreolus is in de gelukkige omstandigheid, om zogenaamde 'ruilabonnementen' te kunnen aa ngaan
met onder andere het Duitse 'Wild und Hund' en het Engelse ' Deer', Vandaar, dat er een korte wt=ergavt' van de voo r
ons relevante inhoud u il die tijdschriften gegeven kan worden. Voor de redacties in het buitenland zou het heel
plezierig zijn , indien wij een korte samenvatting va n onze artikelen zouden kunnen geven in de Dui tse en Engelse
raai, want het Nederlands is voor hen onbegrijpelijk. Wie onder onze lezers is. wat het schrijven betreft, in één van
deze ta len thuis en zou zich hiermee willen belasten? Nadere bijzonderheden in overleg. Graag een berithlje op
ons faxnu mmer of e- mail adres.
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Wild und Hund 14-99
Thema: wildbraad behandeling
Wildbraad..., Ik heb een kennis, die hel water
al in de mond loopt als hij wild zi~t vliegen
of lopen! Bij grofwildbeheer is niet alleen
het afschot belangrijk, maar natuurlijk ook
de consumptie. Dat is een belangrijke reden,
om Te proberen met zo weinig mogelijk
beschadiging van het vlees een die r zo
df~ctier en snel mogelijk dodelijk te treffen.
Het komt soms voor, dat er langer nagezocht
moet worden waardoor het vlees zou
kunnen 'verhitzen', zoals de Duitsers z~ggen.
Een vertaling zou kunnen zijn het 'verbroeien'
van het vlees, al zei mijn dochter, dat dil
geen goed Nederlands is. Hoofdoorzaak is
de vorming van voornamelijk boterzuren,
waardoor het vlees scherp gaat ruiken,
donkerrood wordt en niet lekker meer is.

/

Enkele factoren zijn belangrijk.
Broei 7al voornamelijk optreden doordat de
lichaamstemperatuur van het geschoten dier
onvoldoende snel kan dalen. Probeer het
daaro m zo vl ug mogelijk te vinden en te
ontweiden. Indien binnen drie kwa rtier het
dier nid door de jager is gevonden, schakel
dan direct een goede zweethond in.
De kritische periode om te ontweiden is 2
tot 21/2 uur na het schot, zowel in de lomer
als in de winter. Een ruim ui tsc hot werkt in
deze positief, ontluchting ! Broei kan tijdens
de winter zelfs eerder optreden dan in de
zomer. vanwege de isolerende dikke vacht
en meestal behoorlijke vetlaag (van het dier
dus). Indien het wild in een stresstoeSland
tijdens het schieten verkeerde (drijfjach t,
door honden achtervolgd, enz.lzal de
lichaamstemperatuur hoqer zijn en kan
eerder broei optreden. Gemakkd ijk zal ook
bederf kunnen ontstaan indien het dier
meteen na hel ontweiden in de koffe rbak
wordt gelegd, zeker als je enkele uren moet
rijden. Grotere dieren verlonen eerder broei
dan kleinere (herten - reeën).
Persoonlijk maak ik altijd het gehele dier
open, van het slot tot aan de ondtrkant ketl,
dit heb ik in Hongarije en Schotland zien
dOtn en het voldoet uitstekend. Is ook de
borstkas geopend, dan kan due o!)(ngehouden
worden met een stokje tussen de ribben en
broeÎ zal veel minder snel optreden.
Vooral weidwondschoten zijn berucht
wegens de broei en de bijna altijd ernsrige
boclerieverontrtiniging.
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Koudesch ok

In een aparte kolom wordt een waarschuwing
9tgeven voor een zogenaamde 'koudeschok'

van het wild. Dit treedt 's winters op,
wann('er vooral kleiner wi ld (haas, konijn,

ree, hertenkalf, big) niet de gelegenheid
heeft gehad om in een periode van circa vier
uren na het doden bij een temperatuur

tussen de 10 e:n 14 graden (of desnoods iets
hoger) tot stijfheid te komen. Is die stijfheid
eenmaal ingetreden, dan pas kan hd vlees in
de koeling of de koude buitenlucht gehangen
worden. In de koude maanden bestaat het

Overige artikclen
In di t themanummer gaan andere artikelen
over vleeskeuring. de beste koeling mogelijkheden, hoe het dier even te bewaren en hoe
het vlees te beoordelen. Een overzicht van
mogelijk geïnFecteerd geraakt vlees na
minde r gelukkige schoten. Een uitleg over
de vleesverkoop. Ook in Duitsland getdt
voor reeën, dat de dieren ontweid ongeveer
f 10,00 de kilo kosten. Maak je het zelf thuis
'panklaar', dan kun je gemiddeld tot ongeveer
twee keer dit bedrag incasseren, maar je bent
dan wet even bezig!

je met enige moeite op de gewenste hoogte
kunt krijgen, variëren tussen de 100 en 210
DM. Degenen, die nu via 'Capreolus' geleerd
hebben om heel snel zittend met de steun
van een geweerriem te schieten, zullen deze
kosten in de zak kunnen houden en met
enige meewarigheid kijken naar de extra
bagage, die onze Duitse vrienden mee moeten
zeulen. Als je ziet, hoe sommige jagers zo'n
stok gebruiken (schuin tussen gekruiste
benen door) dan vraag je je af waar ze mee
bezig zijn. Het enige nut geven zij zelf al aan:
je kunt gaatjes schieten in een stuk papier.

Wild und Hund 16-99
WeiBman geeft in dil numme r een korte
'fiepcursus', maar gezien de tijd van het jaar
kom ik daar in juni 2000 op terug .

Kinderen en Jacht. Wild und Hund 17-99
Themanummer over 'Kinderen en Jacht'.
Met tips, hoe je kinderen op een normale
manier met de jacht en alles dat daarbij
hoort, kunt laten kennismaken, vooral ook
in klassenverband. Zo lang de jeugd op een
vanzelfsprekende manier met jacht en
wildbeheer in aanraking gebracht wordt.
is zij geneigd dat ook eerlijk te benaderen.
Voor dcgenen, die educatief iets willen doen,
staan er handige ttps in dit numme r.

gevaar, dat het vlees (buiten) afkoelt bij een
temperatuur van onder de tien graden, waardoor de pH waarde, nodig voor het besterven
(verzuren) van het wildbraad, de waarde van

zes niet haalt. Het vlees blijft dan laai en is
nÎet meer goed te krijgen. Ook het te vlug in
de diepvries opbergen kan taai vlees opleveren,
laa t het na he t schoonmaken dus een nacht
liggen. Laat genoemd wild zowel in de winter
als in de zomer afkoelen in een ruimte met een
temperatuur van ongeveer 10 - t4 graden, om
een optimalc kwaliteit wildbraad Ie behouden!

Minst wankele schietstok
En dan, een kolfje naar mijn hand, een
'onderzoek' naar de minst wankele schietstok.
die in de !-andel verk rijgbaar is. De prijzen
van vijf verschillende constructies, van een
enkele verstelbare stok tot een driepoot, die

IQ

In een vorige Capr~olu5 hebben we melding
gemaakt van het aantal ve rkeersongelu kken
in Duitsland (WuH12{99). Nu heeft men een
test gedaan met een motorrijder, die op een
pas geschoten (niet ontweide] spitser inreed.
Het dier werd met dun touw rechtopstaand
op een afgesloten weg op z'n plaats gehouden.
De ervaren testrijder reed er met een snelheid
van 110 km/uur tegenaan, zonder dat de
moto r uit de koers raakte! Dit ondersteunt
de conclusie, dat juist door ontwijkende
ma noeuvres de meeste ongelukken ontstaan
(tegen een boom of in de sloot, tegenliggers!).
Is een die r niet meer te ontwijken met de
auto of met de motorfiets: hoop er het beste
van en rij rechtdoor!
In een ingezonden bericht wordt melding
gemaakt van een op 25 april '99 aangereden
geit van 21 kilo, die vier(!j gelijk ontwikkelde
kalveren bij zich droeg,
Deer 3-99
Dit Engelse tijdschrift komt 4 x per jaar uit.
In dit numme r nogal wat verenigingsnieuws,
dat voor ons niet zo interessa r. t is.

•

Ame rican Rifleman juli 99
Een aardig artikel over de subjectieve te rugslag, de recoil van een buks. Oe bcste manier
om te wennen aan recoil is om zoveel mogelijk
te schieten, te oefenen en met de buks om
te gaan. Daarnaast zijn er mogelijkheden,
om de recoil voelbaar te verminderen en wel
door de volgende maatregelen. Eerst enkele
punten bij gebruik van dezelfde munitie.
• Hoe zwaarder de buks, hoe minder
de recoil. Is de buks zelf licht ui tgevoe rd,
verzwaar deze dan 'kunstmatig', eventueel
met loden proppen in de kolf,
• Neem een zwaardere loop dan gebruikelijk
(bijvoorbeeld een 'varmint' loop, dit is een
zwaardere uitvoering van de loop, die op
verschillende reeënkalibers geleverd kan
worden].
• Geb ruik een stalen montage voor de richtkijke r, de richtkijker ulf ook in 'staal'
uitvoeri ng, dus beide niet in aluminium.
• SLOp altijd het magazijn vol patronen (5 - 6).
• Neem een zware riem,

• Monteer evenllleel een rubber kussen aan
het eind van de ko lf, de kolf moet da n
waarschijnlijk eerst iets ingekort worden.
• Gebruik de gewcerriem als steun, dit vangt
dan een deel van de reeoi op.
Oe zogenaamde 'terugstootremmers', die
op de loopmand gezet worden, werken wel
reeoil-ve rmindere nd, maar t'ebben de ernstige
nadelen van meer geluid voor de jager en
zichtbaar mondingsvuur. Met ande re muni tie
is de recoil ook te ve rminderen.
• Gebruik je merkmunitie, neem dan een
lichtere kogel, die rlog voldoende energie
heeft.
• Heb je de gelegenheid, om zelfgeladen
munitie te laten maken, neem dan een
5<lb lichtere kruitlading dan maximaal.
• Verlaag bij herlaadmunitit het kogelgewicht.
Opmerk ingen?
fa x : 0562 44 39 59
e-mail
: janl .smit@wxs.nl

Wèl een artikel over de strategie om in een
bosgebied (Wytham Wood, van o.a. 'Inspector
Morse') van ruim 400 ha de stand van
blafherten (muntjaksl. damhe rten en reeën
behoorlijk in te krim pen om de levensomstandigheden voor de populatie te verbeteren.
Opvallend was in dit geval, dat de reeënstand
ernstig overschat werd en de ande re soorten
onderschat. In vier weken tijd, verdeeld over
vier herfs t- en wintermaanden werden door
vrijwilligers, die speciaal een cursus moesten
volgen (onder ande re over hoe je zou moeten
schieten), 298 damherten en 92 muntjaks
bemachtigd. Wat bovendien opviel was, dat
juist met slechte weer50mstandigheden (regen,
veel wind, guur weer) de meeste dieren werden
geschoten. Van de reeën zag men na één
bok van meer afschot af. Oe opzet vond men
geslaagd en de resultaten bevredigend.
Makreelvisser vang t bot
Een bijzondere vangst van een makreelvisser,
ruim anderhalve kilometer uit de kust van
Cornwall. Hij viste ook een reebok op, die aan
het einde van zijn krachten was en aa n boord
gehesen kon worden, Na ver70rgi ng (chocola
lustte het dier niet) werd hij ergens in de bossen
weer vrijgelaten! Zou het QVClZwemmen van de
reeën naar Terschelling dan toch waar zijn?

I I '--------------------------~
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Ziekten bij reeën

Door H. Stigttr

Bij deze nog eens een enkel woord over rccwildziekrcn zoals deze zich in

Fotografie H. Stigtcr en J. Hendriks

DUS land kunnen voordoen. Mogelijk is het ccn praktische aanvulling van de

reeds aanwez.ige vcldkcnnis. Zeker in het moderne rccwildbdlccr wordt hel
inzicht in gezond - en zick wi ld
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meer belang.

ziekten

Infectie of besmetting
Etr.il wat algemene opmerkingen. Het reewitd
kan ziek worden door directe besmetting met
parasieten dan wet infectic meI bepaalde
bacterien{virus. Ik merk hier meteen op dat
ik in dit artikel spreek over besmetting, indien
het parasieten betreft en over infectie indien
het ziekteverwekkende bacteriën{virus betreft,
Deze bes mellingen en infecties worden bevorderd door een lagere weerstand van het
wi ld, veroorzaakt bijvoorbeeld door een slecht('
(voedS('I-) kwaliteit van het betreffende biotoop
dan wel door slechte (natte) weersomstandigheden dan wel door onrust in het v(' ld.
Verder ne('ml de kans op bcsmettmg{infe<:lie
toe bij stijgende populatiedichtheid. Een en
ander weten w(' eigenlijk aJ wt l maar ik noem
het nog eens apart bij het r('('wild. Het re('wild komt namelijk, zoals we weten, voor in
heel Nederland, en kent derhalve s treeksgewijs 5t('rk wisselend(' biotopen en een strecksgewiJs zC('r wisselende populatie. H('t komt
daarmee juist genoemde factoren in dl' verschillende combinaties voortd urend teg en.
Aldus kan de conditie van dit wild door het
he le land sterk wisselen en is de kans op
besmetting/infectie duid('lijk aanw('zig,

•

Wal kunnen we aantreffen?
Na deze algemene opmerkingen de ('igenlijke
situatie bij het reewild. Wat kunnen we
inderdaad aantreffen? Het meest zie je
parasitaire besmetting optredcn. Als voorbeelden zou ik willen noemen: leverbot, keel horzel en long worm. Verder kan de huidhorzel
voorkomen. Keelhorzel en leverbot zijn al
berucht. Voora l de besmetting met keelhorzel
is in het voorjaar duidel ij k zichtbaar. Beid!'
parasiet!'n leiden tot {Sterke} vermagering.
De besmetting melleverbot wordt voora l
du idelijk bij het ontweiden a ls men de aantasting van de kver en ga!gangen aantreft.
Wat minder zichtbaar, maar wel degelijk een
oorzaak tot vermagering, is de besmetting
met longworm. Mocht men kunne n horen
dan zal men een zwak hoesten door het
reewild vernemen. Een andere parasiet is
de huidhorlel. De larve hiervan zit na een
zwcrftoeht van de huid naar de rugmusculatuur en weer terug, tenslotte in het voorjaar
in de onderhuid, waar hij bulten vormt.
Bij zware besmetting treedt irritatie van het
wild en vermagering op. Hoewel een en
ander al bekend is over leve rbol, keelhorzel
en longworm, zal ik deze drie parasitaire
besmetting ~ n nader beschrijven.

leverbot
leverbotbesmetting kan sn~ l (aCl.lut) verlopen
en langzamerfenronisch). In de acute vorm
wordt de lever doorkruist door jonge botjes
en kan het recwild sterven doo r verbloeding.
De chronische vorm levert in meer of mindere
mate vermagering op terwijl men bij ontweiding de afwijkende lever vindt met
vervormde galgangen. Bij sterke besmetting
neemt de kleurvallle\'er, nieren en uiteindelijk
van he t spierweefsel af. De conditie van het
dier wordt minder en het vlees is op den
duur niet meer geschikt voor consumptie.
Er zjjn twee soortcn leverbot en wel de grote
en de klÓne. De grolc Icverbot vindt men
ook bij het rundvee terw ijl de kleine leverbot
ook bij schapen voorkomt. Dit betekent dat
ui twiS5eling vall de leverbot plaats kan vinden
tussen reew ild enerzijds en het rundv('e en
de schapen anderzijds,

tegen de parasiet opbouwen.
2. bj aanw('zigheid van meer parasicten kr ijg
je aantasting van het betreffende orgaan
cn ga je spreken van een parasitaire
besmetting. Van daar uit gaat de conditie
van het wild langzaam achteruit. Doordat
de weerstand van het wi ld achteruit gaat
kunnen ziekteverwekkende bacteriën/virus
binneflsluipen. Het wild kan dan meteen
sneUer ziek ,,",orden (bijvoorbeeld bij longworm gevolgd door longontsteking),
3. bij aanwezigheid van (heel) veel parasieten
wordt de conditie van het wild, zoals
reeds is opgemerkt, dermate slecht dat
het wild al gauw sterft.

Oe situaties 1 en 3 zijn vrij duidelijk. De situatie
beschreven onder 2 vormt een moei lij k gebied
in zoverre dM he l ziektever'oop Sluipend kan
zijn. Het wi ld kan steeds verder in conditie
achteruitgaan. Het reewild kan het enc jaar
beter zij n dan he t volgende jaar en het kan
meens veel slechter worden. Mogelijk wordt
de geweivorming minder, het achterblijven
van het vegen van het gewei, het wi ld kan
solitair worden, enz, Dit wordt reewitd voor
afschot en voor zorgvuldig ontweiden met
mogelijk nader onderzoek.

longworm
De long'Norm kapsel t zich in het longweefsel
in waardoor de ademhalingsfunctie meer
of minder afneemt. Bij landbouwhuisdieren
hoor je ~el dier zacht en krachtcloos hoesten,
Verder trecdt vermagt ring op. Bij mnke
besmetting vind je bij ontweiden en bij het
insnijden van de longefl in de vcrtakkingen
van de luchtpijp de rijpe wormpjes, terwijl
in het longweefsel rode plekken van de ingencstelde jonge wormpjes aanwezig kunnen
zijn. Bij chronische besmetting vind je in het
weefsel plekken die meer aan de witte kant
zijn('brutknotefl'), Ook hier uÎtwisS('ling van
de parasiet (grot('- respectieve lijk kleine
10flgworm) mogel ijk met rundv('e en schapen.

Infecties
Natuurlijk kent men bij het reewild ook
infecties lOnder dat er parasitaire besmetting
ontst<lat. Als voorbccld noem ik een typische
ontsteking van de tong dan wel van de
onderkaak. De ontsteking van de tong leidt
tot sterke verd ikking hiervan, waarbij deze
zelfs ui t de bek kan komen hangen, Oe ontsteking van de onderkaak leidt tOl vervorming
cn verdikking hiervan. De ontsteking van de
tong wordt veroorzaakt door een schimmelachtige bacterie: actinomycose, terwijl de
ontsteking van de onderkaak wo rdt veroorzaakt
door een 'echte' baeterÎe: actinobaciHose.
In beide gevaUen vormen kleine wondjes in
tongslij mvlies dan we l in het slijmvlies van
de onderkaak de ingang voor beide kiemen.
Deze wondjes ontstaan door scherpe delen
van het plantaardige voedsel in hel slijmvlics.
Als de ontsteking al langer aanwezig is, kan
deze zich bovendien verspreiden naar de
lever.

Keelhorzel
De larven van de keelhorze l verplaatstn zich
via het neusslijmvlies en verschillende ontwikkeliflgsfasen uiteindelijk flaar de keelholte
waar ze als iflfectieuze larven tenslotte een
paar cefltimeter groot worden en in het
voorjaar een dermate obstructie vormen dat
het dier nauwelijks meer kan ademen en
door irritatie het wi ld verschrikkelijk doet
hoesten. Ze worden uitgehoest en verpoppen
zich dan tot volwassen horzel.
Conditie
Zoals reeds is opgemerkt kunnen deze parasieten de conditie van hel wild flink doen
afnemen. In feite heb je dri~ mogelijkheden:
1. bij aanwezigheid van een paar parasieten
kan de gastheer (het wild) weerstand

TBC
Ik denk verder aan pseudo- tuberculose en
tuberculose. Vooral pseudo-tuberculose kan
men aantreffcn, Bij de chronische vorm vindt
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men in dunne: - en blinde darm grijswitte
knobbeltjes (lijken op tubercu lose: pseudotuberculose) die men te~ens kan aantreffen

het reewild behoorlijke irritatie en kaf! de
conditie flink achteruitgaan.

dan bestaat de mogelijkheid dat dit wild op
hetlabor<l!orium van de Diergeneeskundigr
Faculteit in Utrecht verder kan worden

in de lever. In de snelle {acute} vorm treft
men een ontstek.ing aan bij de overgang van

Ik noemde boven reeds koude weersomstandigheden als weerstandsverlager. In eell koud.
nat voorjaar kan bij reewild longontsteking
en diarree voorkomen. Vooral longontsteking
pakt het reewild vaak flink aan.

onderzocht. Ook indien het reew ild bij het
aanspreken gezo'1o lijkt, maar bij het ontweiden
verdachte afwijkingen oplevert, kan dit wild
verder worden onderzocht. Men kan bij
geconstateerde afwijkingen contact opnemen
meI het secreta" aat van de Vereniging.

de dunne darm in d!:' blinde darm die vaak

gepaard gaat met de vorming van geelacntig
vocht in de buikholte. De betreffende: bacterie
komt met het voer naar binnen en kan in
koud water lang overleven. De pseudo-tuberculose word t dan ook in het koude Jaargetijde
veroorzaakt.

Infecties
Diverse verwondingen kunnen aanleiding zijn
voor bijkomende infectie. Ik denk aan oude
schotwonden met plaatselijke. ontsteking in
het lichaam, aan breuken in het gewei die

Trichofytrie

Nog een ander voorbeeld is een schimmel-

tevens door de rozenstok gaan, aan een
ongeval met gewrichtsbeschadiging en ontsteking, enz. Een breuk die tevens door de
rozenstok gaal kan verspreiding van infectie

infectie die bij het reewild kan voorkomen În
het haarkleed, namelijk trichofytrie. Deze
schimmel omstrengelt in het haarzakje de

door de bloedsomloop tot gevolg hebben.
Bij gewrichtsontsteking kan de illfettie zich
ook door de bloedbaan verspreiden.

haarwortel en doet de haarschacht afbreken.
Door de jeuk die de sthimmel hierbij veroorzaak t doet het wild zichzelf krabben, waardoor
deze schimmel zich ringvormig uitbreidt.
Je ziet dat het betreffende reewi ld ringvormige
kale plekken krijyt. Deze ringvormige plekken
kunnen samenvloeien, waardoor hele delen
van het haarkleed uitvallen en het wild kaal

Men kan dus verschillende aandoeningen

Mocht Ij naar aameiding van mijn artike l nog
verdere vragen or opmerkingen hebben dan
hou ik me gaarne aanbevolen.

H. Stigter. Ruiterweg 8.
7213 BM Gorssel.
Tel: 0575-492531.

Opmerking redactie: Aanslui ten d op dit
artikel, kunnen we l.I melden. dat een
aantal jaren geleden in samenwerking met
de hrer H. Stigter, de kleurenfo 'der "Eetbaar?
Is geschoten grofwild geschikt voor c:onsumptie"
is gemaakt. Van dele folder is nog een

wordt. Ook voor de mens is deze sthimmel
zeer infectieu s. Bij zware infectie ondelVindt

tegenkomen. Als men bij het aanspreken
reeds het vermoeden krijgt dat het reewild
beslist niet in orde is, kan men dil het beste
afschieten. Vindt men ook verder bij onderzod
van het geschoten stuk verdachte afwijkingen

leverbot

longworm witte plekken : brutknoten

links: Brutknoten
Rechts: microscopisch beeld longworm

Actinomycose

Gewrieh tsonts teking

Pseudo-tbc
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beperkte voorraad aanwezig. U kunt deze
bestellen bij de ledenad'llistratie. De kosten
bedragen f 5,- per stuk.
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i
Basiscursus Reewildbeheer
succesvol afgesloten
Door Tuta Slaper!

Regio Velu we- Betu we organ iseerde voor leden en niet- Iedt:n dc basiscursus
reewildbeheer. De cursus was zowel voor beginners als kenners een opsteker
en dl' twee avo nden waren d.1Il ook ruimllczochL Een ieder die hel rccwild
na aa n het hart ligt kon meedoet!. Niet-leden betaalde n wd extra maa r zijn
gelijktij dig lid ge maakt. Er was gekozen voor een profess ionele opzd. waarbij
keunis va n zaken voorop stond.

werd gehouden. Oe RegiovoofZJtter dierenarts
Wim de Vries had ern modern geouti1leerd

f 125,-, de Betuwena'en vonden dit totaal
geen probleem, gezien de jaarlijkse: uitgaven
was dit een ·sch:j nlje",

lokaal ter ~hikkjn9 gtStl!ld in zijn vtterinaire
kliniek De Driest in Barnevtld. Koffie m('1
koek en aan het eind van de Inspannende
avond een drankje was bij de cursus in
be9re~n. Ik: -meester- tijdens due avonden
was Gerrit-Jan S~k en hij b(l\o(fl g~n krans.
Zijn kennis van bosbeheer, reewÎld!)(n«r en
de laatste ontwikkelingen van de wet hebben
de cursisten een re(el beeld gegeven van de
toekomst. Het cursusboek heeft gediend als
leidraad en kan later thuis nog eens nader
bekeken worden. De cursisten kwamen overal
vandaan, zelfs uit het we sten van het land
en trotseerden het geweld van het verkeer,
VLer WBE kden uit de Betuwe vonden de
eursus viln belang om hun kennis nog eens
te toetsen, Het cursusgeld voor leden was

Betere vakkennÎS, beter beheer
De opzet van de cursus heeft zeker de
bedoeling om met een betere vakkennis tot
een beter beheer te komen. rtidens de les
werd menigmaal instemmend geknikt, vragen
bleven er genoeg over, wilar dan ook ruim
voldoende aandacht aan werd besteed.
Bij het tonen van de dia's kwam algauw de
vertwijfeling en werden jonge bokken en
oude geiten verwi~ld. Hoe moeilijk blijft
toch het aanspreken van het ree in zijn
omgeving. De samenstellers van het cursus boek zijn drs ir J. f'outsma en H. Meijcringh.
Tijdens de les zijn de stellingen viln Puutsma
meerdere malen ter sprake gekomen. Deze zijn
weliswailr niet in de lesstof terug te vinden.

Prof6sioncel was de locatie waar de: cursus

In de eerste drie hoofdstukken geven de
auteurs een beeld over de kenmerken var.
het ree, zijr. voedsel en zijn voortplanting.
De laatste twee hoofdstukken zijr. gewijd aan
htl btheer en de jacht. De cursisten vonden
de twee avonden bijzonder leerzaam. Daar
waar dl' beginner de stof nog helemaal tol
zich moet nemen is de gevorderde in staa t
zijn ógen kennis nogmaals te verscherpen,
maa r vooral om met zjjn allen op r:r:n lijn te
komen. De cursus is afgesloten met een
praklijkochtend in Vaassen in Gelderl and.
De praklijkochtend
Ot praktijkochtend wordt ~ r Reg io anders
ingevuld. Hier in de Regio Veluwe-Betuwe
ligt het acrent op voedselktus, voedselaanbod
en effecten op de natuurlijke bosontwikktling.
Met het eind van de excursie was [~ens de
cursus tot zijn einde gekomen en ontving
een ieder het wel verdiende getuigschrifL
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vliegen ...

Vervolg invloeden kogelbaan
Ocel 11

In de voorlaatste Ca preolus (nr. 21)
is de invloed V<ln de wind op de
kogelbaan aan de orde geweest.
Nu het vervolg daarop en wc

beginnen met hel onderwcrp
' hellingschietcn'. dal nogal eens
aanleiding geeft tot misverstanden.
Dat is begrijpelijk, want hel
verschijnsel io; voor ons land
eigen lijk niet zo voor de ha nd
liggend. We hebben geen bergen
t n O1l7.e heuvels zijn vriendelijk

va n aard ell geven praktisch gecn
kogelbaanverallderingcll.
Maar toch ...

Hellingschieten
O't is geen nieuwe sport, maar hit'fmee

wordt bedoeld, dal Je. op jacht in

b~rgachtig

gebied. wel «:ns omhoog of omlaag moet

sch:eten. De buks is indertijd COffect ingeschoten. Iedereen nam als vanzelfsprekend

aan, dat het inschieten horizontaal moest
gebeuren. Het is immers gangbaar. dat 90C1b
van de kogelscholen (op jacht) nagenoeg
horizontaal wordt afgegeven. Nu zich in
bergachtig EUfOI'I3 me'er jachtmogdijkhl!den
voordoen, gaan meer jagers die kant op om
een deel van de natuurlijke sterfte onder het
wild voór te zijn. Dat hel daarbij w("1 etns
tot een schot 'de berg óp' of 'de berg af zal
komen, ligt voor de !1and. Wat doet de kogel
onder zulke omstandigheden en waarom?
Op welke afstand!!n zijn lIooral de baan
verandC'ringen merkbaar?

Zwaartekracht
Om deze baanveram:eringen te begrijpen
moelen we ons even verdiepen in de zwaartekracl-t. Weten we. hoe die werkt, dan heeft
daarna de kogetbaan ook minder geheimen.
laten we een ~ogel uit de hand vallen, dan
ligt deze na ongeveer 0,8 ~ronden op de
grond. Sch:eten we een kogel met een
aanvangssnelheid van 927 miscc .. een ballistische coëfficiënt van 0,47 op een hoogte
van 1.80 meter horizontaal af, dan zal deze
op een 550 meter, ook na ten naaste bij
0,8 seconde." op de grond terechtkomen.
De '/altijd is gelijk, de afstand niet. Anders
gezegd: laten we de kogel uit de hand vallen,
dan werkt de zwaartekracht Londer met de
zijwaartse snelheid te maken tc hebben.
Geef Je de kogrl e.en behoorlijke snelheid
mee, dan werkt de zwaartekracht even sterk,

alleen het effect wordt over een grote afstand
'uitgesmeerd'. De zwaartekracht is altijd naar
het middelpunt van de aarde gericht en werkt
daarom loodrecht op het aardoppervlak.
Hoe de kogel ook wordt afgeschoten, de
zwaartekracht trekt hem altijd even sterk
naar beneden.
Effect zwaartekracht
Het effect van de zwaartekracht zal bij een
schot naar boven of naar beneden echter
minder uitgesproken zijn. Aan de hand van
wal eenvoudige tekeningen lal dit misschien
duidelijker worden. In deze tekeningen word t
de kogelbaan als l'en stukje rech te lijn
voorgesteld, de zwaartekracht is de dikke
verticale lijn Z. Deze zwaartekracht is te
ontbinden in 'vectoren', die loodrecht op of
in het verlengde van de kogelbaan worden
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weergegeven. Doe vectoren geven de 'restkr.;chtcn' aan, die de kogelbaan zullen
beïnvloeden. Ik restkrachten samen vormer.
weer de gehele zwaartekracht.

Tekening 5

Tfkening 3
It .. 0

Tekening 1

kogelbaan - - -

Z1

Schieten we horizontaal (tekening 3), dan is
de kracht Z2 (die we in tekening 1 door het
ontbinden viln de l.waartekracht zichtbaar
hebben gemaakt) maximaal en is gelijk aan
de zwaartekracht Z en veroorzaakt dus een
maximale koersverilndering! De kracht Z1
{jn de rd·ting van de kogelbaanl is nu tot
nul gt'feduceerd. Naarmate we minder steil
schieten, dus mffr naar holizontaal. zal de
kogelbaan steeds krommer word!'n en 7al on7e
'normale· kogelbaan benadeu::n (tckcning 4,
'normale' kogeI03an), De- uitgangspositie is,
dat we horizontaal hebben ingeschoten
op bijvoorbeeld 220 meter (het punt S2).
Oe maximale baanverhoging (van een koqel
met een snelhfid van 927 m/sec. en een
ba!listi5Chc coëfficiënt van 0,47) boven de
rirhtlijn is in dat geval ± G cm en Hm
bevindt zich op ongeveer 125 meter van de
loopmond (zie: WWW.Norll1a.cc).

z

De kogelbaan is op tekening 1 weergegeven
als een rechte lijn. schUin omhoog. De zwaanekracht is de ...ertical!:' dikke lijn, aangeduid
met 'L', en werkt loodr('rht op hel aardoppervlak, Bij 60° omhoog schieten. zoals
hier wordt voofgcstdd, kan de zwaartdracht
Z ontbonden worden in twee krachten, een

die in het verlengde van de kogl'lbaan wt'rkt
(ZI) en één, die loodrecht op dc kogelbaan
slaat (V). 71 werkt bij omhoog schieten iets
vertragend en bij omlaag schieten iets versnellend, maar heeft geen koersveranderingen
van dc baan tot gevolg. L2 is de krat,",!. die
dwars op de kogelbaan staat en die de kogel
van zijn 'rechle' koers probct!rt Ie trekken.

Hoe steiler hoe rechter
Hoe steiler je naar boven of beneden schiet.
hoe kleiner de invloed van de zwaartekracht
{voorgesteld door de component Z2 van de
zwaarukraeht) dus zal zijn. Zo is Ie zien, dat
de kracht Z2 in tekening \ {bij 60· omhoog
of omlaag schieten) twee maal zo klein is
geworden {de kogel zal dan twee maal zo
weinig uit z'n koers worden getrokken) als
Z2 in tekering 3 bij horizontaal schieten.
De kogel zal hierdoor onder dele 60' een
reentere bean volgen en zal aanvankelijk
verder van de richtlijn (zie tekening 5) verwijderd raken. De afstanden Hm en S2 worden als
gevolg daarvan nagenO<'g twrr keer 70 groot.

Tfkening 2

ZZ

0

Z .. Zl

Bij verticaal (reCht omhoog) schieten
21 is de componentkrach\ Z2, die
de kogt!lbaan van richting zou doen veranderen,
gelijk aan nul geworden cn daarom is er
geen koersafwijking. Bij recht naM boven
schieten komt de kogel bij tertlgkeer weer in
de loopmond terecht! Nu is ZI gelijk aan Z,
maar ZI veroorlaakte immers gêén koersverandering!

Schieten we dus 60' oll1hoog of omlaag, dan
zal het punt S2 in plaa ts van op 215 meter
wel op 400 meter terecht kunnen komen.
Ook de maximale kogelbaanverhoging boven
de richtlijn (Hm) zal ongeveer 12 cm worden
en komt eirca twee keer zover weg te liggen
(tussen de 200 en de 250 meter). Met andere
woorden: hoe meer afstand je met een
'heUingschot' neemt (over de 100 meter).
hor groter hrt effect van de baanwijziging
zal zijn. Dit allemaal vanwege t-et verminderde
effect van de zwaartekracht (de component
l2) op dl' kogel. Schieten we dichterbij onder
dezelfde hoek (onder de 100 meter), dan
zullen de kogelbaaneffecten echter minder
uitgesproken zijn.
Nogmaals: hoe steler of we schieten, hoe
rechter de kogelbaan zal worden en hoe verder dezt! van de richtlijn {van de richtkijkerl
verwijderd kOll1t te liggen. Als we vNticaal
schieten hebben Wf immers een rechle
kogelbaan en deze zal dan de looplijn volgen!
Onder de 100 meter is de afwijking steeds
relaliff geringer. De afwijkingen worden ook
een stuk kleiner als bijvoorbee~ d de hellingshoek maar 30 - 45' bedraagt. Alle afmetingen
ten opzichte van 60' worden dan nagfnoeg
door twee gedeeld. Deze hoek van 60' is
gekozen, omdat dan de berekende horilontale
afstanden ongeveer twee keer zo groot
geworden zijn, dat is gemakkeijk bij het uitleggen. Schieten we nog steiler, dan komt
S2 nog verder weg en wordt Hm /log groter.
Maar 60' omlloog of omlaag schieten is al
veel, nog steiler komt alleen voor vanaf een
afgrond in f'en rivierdal of andersom!

{te~ening

looplijn

Tekening 4

kogelbaan

I"m: 6(m
SI 29 m
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Hoc richten wc?
Om het wild onder een steÎle hoek op de
juiste plek te treffen bekijken wc dit als zou
het doorzich tig 7ijn. We bepalen daarbij de
plaats van hart en longen ten opzichte van
onze yezichtshoek, hoc wij er dus naar boven
of naar beneden tegenaan kijken. Voor het
juiste afkomen (overgang hart - longen) is
dat belangrijk. Omdat de verschillen in het
hellingschieten 7.0 groot worden met de
toename van de afstand, is het verstandig
om twee afstanden in de gaten te houden.
• Tot 100 meter moeten we het wild bij steil
omhoog schieten, laag bladschot t reffen en
bij steil omlaag schieten, treffen we tussen
de wervelkolom en zijkant borstkas (naar
onze kant!.
• Schieten wc steil naa r boven op ± HXI tOl
250 me ter, dan hebben wc te maken met
een behoorlijk hoger afkomen van de kogel.
Gevo lg: je moet aanmerkelij k lager richten
dan horizontaal mrt een bladschot te doen
gebruikelijk is (het kan wel onderkant borstkas worden). Schieten we steil naar beneden,
dan ook bij schootsafstanden tussen de 100
en 250 meter rekening houden met het hOO9 schot. Zowel de anatomie als het hoogschot
maken, dat als we hel dier op de rug kijken,
wc ongeveer op eenderde van de borstkas
(gerekend vanaf onze kant) moetcn afkomen,

I

Schieten we echter dichterbij dan 100 mete r,
of minder steil, dan zijn de zwaartekrachteffecten (Z2) en daarmee de verande ring van
het hoogschot, minder bepalend. Houd in dat
geval dus vooral rekening met de anatomie
van he t dier. Schieten we aanmerkelijk
kleinere dieren. zoals het ree, dan wordt de
cor rectie ten opzichte van de anatomie op
100 <:ot 250 meter re latief groter.

Overige Jtm osferisehe invl oeden
Hoogteve rschil
Ik luchtdruk wordt tegenwoordig weergegeven
in hoeveelheden PascJI. Belangrijk om Ir
weten is, dat hoe lager de luchtdruk wordt,
hoe minder ook de luchtweerstand voor het
afgeschoten projectiel is. On thoud, dat bij
minde r luchtdruk de kogelbaan vlakker wordt
en bij méer luch tdruk 'krommer'. De luchtdruk
kan op zeespiegelniveau wisselen door hoge(mooi we cr) en lagedrukgebieden (depressies),
door teMperatuurschommelingen en door de
luchtvochtigheid. Ook in de be rgen hebben
we daarmee te maken, maa r hier komt nóg
een factor om de hoek kijken: hoogteverschil.
Hoe hoger in de bergen, hoe minder luchtdruk, maar tevens zal de temperatuur vaak
lager zijn dan op het niveau, waar de buks is
ingeschoten. Lagere te mpe ratuur heeft wel isW<ldf een hogere luchtdruk tol gevolg, maar
indien 'Ne in dc bergen gaan jagen, zal toch
de invloed vall het hoogteverschil belangrijkcr
zijn dan de temperatuur, dus de luchtdruk zal
afnemefl. In Europa wordt gejaagd op hoogtes
va'l 50 meter tot in enkele gevallen 3000
metrr of meer. In de Oost-Europese landen
cn Schotland zal de hoogte waarschijnlijk
nie t veel meer zijn dan 750 tot 1500 meter
en b.v. in Noorwegen of de westkant van
Zwerien kome n jachtgebicden voor op tussen
de 1500 en 2500 me ter. Kogels uit et'Il kle iner
kalibt'r, zoals de .243 en de G,5 x 55 SM
zu llen sneUer reagt'ren op de ver minderde
luchtwee rstand dan de iets grotere kalibers,
zoals die van de universele buksen. Globaal
gesproken, zal een kogel uit een buks met
een uni verseel ka li ber, tot circa 1800 meter
een baanverandering ondergaan van 1/2 MOA,

met andere woorden, een baanverhoging op
ccn afstand van 200 meter van ci rca 3 cm.
Dat betekent. dat de inschietafstand vergroot
wordt. Was de S2 215 meter, dan lal die
onder de7e omstandigheden op ± 240 meter
komen te liggen. Oe kleinere kalibers ondervinden iets meer baanverhoging dan de
universele kalibers, daarentegen laten de
magnum kalibers, zoals de 7 mm Remington
magnum, de .300 Win. en de meeste kalibers
van Weatherby een iets vlakke re baan l ien
(circa 2 cm op 200 meter). Dit alles heeft
ook te maken met de aanvangssnelheid en
de ballistische coéfficiënt, de vormgeving
van de kogel. Boven dc 1800 meter wordt de
baanverhoging nog iets groter. Rcken op
hoogtes tussen de 2000 en 4000 meter op
1 to t 2 MOA. Wil je zekerheid, schiet dan op
de gemiddelde hoogte waarop gejaagd zal
worden, een serie van een stuk of negen
pa tronen op 200 meter, dan weet je zeker,
hoe he t scho t ligt. Normaal gesp roken, voora!
op klclnere afstanden dan 200 meter, be hoef je
met het hoogteverschil allccn maar in specifieke
gevallen (kleine doelen) rekening te houden.
Te mperatu ur
Gaan wt' jagen bij ex tremc temperatllren,
zoals + 35' C en hoger (Afrika) of - 20' C
en lager (Alaska), dan krijgen we te maken
met anrll'fe looptr illingen tijdens hel schot en
mct ecn anders verlo pende kruitverbranding.
De verbranuingssnel heid van het kruit heeft
een di recte invloed op de aanvangssnelheid
van de kogel. Beide factoren kunnen het
trefpunt zodanig beïovloe den, dat afwijkingen
van vele centimeters (5 - 20) mogelijk zijn.
Schiet onder zulke omstandigheden bij twijfel
ter plaatse een paar proefseries van 4 - 5

En om het nog ingewikkelder te maken: stel
nu eens, dat je een hoogzit hebt op een steile
berghe Ui ng in Oostenrijk en de wissels lopen
lJitsluitend steil boven Je of steil onder je en je
gaat nooit ergens anders jagen: schiet dan maar
(horizontaal) in op 100 meter, wanl d<ln heb je
in die omstandigheden een S2 van 200 meter
en hoef je niet mèà te corrigercn dan ecn
andere jager, dir overwegend horizontaal schiet!
Het is een beetje technisch, maar I('r~ en
bekijk het nog maa r eens gocd: als jc hel
eens bent met de boven~taandc alinea, dan
heb je het brg rrpen.
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schoten. lodat je liet. wal de kogel doet en
trek daar conclusies uit! Bij heel lage temperaturen (-20' C en lager). kunnen sommige
kruitsoorten een geheel ander verbrandingsgedrag vertonen, zodanig zelfs, dat veel te
hoge drukken ontstaan. Informeer voor
gebruik bij extreem lage temperaturen even
bij de importeur (of via de wapenhandelaar),
welke kruitsoort in een fabriehpatroon
gebruikt is! De sneiheidsopgave van (merkof zelf geladen)patronen is meestal berekend
op een temperatuur van ± 15 tot 20' C.
Worden de patronen gebruikt in de hiHe of
in de kou. reken dan ook op een snelheidsverandering van 1% per tien graden Celsius.
Een Va bij 15' C van 3000 fps (915 mfsec)
wordt bij O' C dus ± 2955 fps (900 miseel.
Daarmee zal S2 dichterbij komen te liggen
(Zie Matthews). Bij + 30' dus net andersom I
Luchttrill ing, spiegeling
Dit is een verschijnsel, dat voortgebracht
wordt door luchtbewegingen. die zich tbaar
worden in de vorm van trillingen en 'golven'
in de lucht. Oe oorzaak ligt in het feit. dat de
luchtlagen, waar je doorheen kijkt naar het
doel, van ongelijke temperalllur en dichtheid
zijn. Zowel koudere lucht als lucl1t met een
groter vochtigheidsgehalte zijn dichter (en
daarmee zwaarder). Wordt nu het aardoppervlak door de 70n verwarmd. dan wordt een
deel van deze verwarming nan de lucht
afgegeven en aangezien verwarmde lucht
lichter is dan niet verwarmde, zal de lichtere
laag omhoog bewegen. Je krijgt zo een vermenging met de koude en zwaa rdere lucht en
dat geeft het effect van rimpels en trillingen.
Het effect zal dicht bij de grond vaak meer
aanwezig zijn dan in hogere lagen. Is er geen
wind. dan lopen de t rillingen en bewegingen
van de lucht verticaal, is er wel wat wind,
dan bewegen de trillingen zich schuÎn mee in
de windrichting. Slechts bij hardere wind,
windkracht 5 en hoger, zal de vermenging
van de lucht niet meer als trilling te zien
zijn. Het klinkt misschien wa t raar, maar
50 plussers zien over het algemeen minder
trilling dan jongere ogen. Of dit nu een voordeel is of een nadeel, is subjectief. Sommige
wedstrijdschutters gaan bij wedstrijden
geheel op de luchttrillingen af om precies
te zien, hoe sterk de wmd is en waar deze
vandaan komt. Daarbij kan het opvallen, dat
bij weinig wind de richting snel kan wijzigen.
Schiet je veel achter elkaar en wordt de loop
meer dan handwarm. dan geeft ook de lucht
boven de loop een dergelijk effect. hetgeen
in de richtkijker te zien is. De spiegelingen

in de. lucht worden meer lichtbaar, indien
je door een veld- of richtkijker waarm'emt.
Indien cr dus zo met hel blote oog niets aan
de hand lijkt. kan het verschijnsel dus toch
aanwezig zijn. Wat heeft dit nu voor effect
op het afkomen? Wanneer ik hier op het
strand schiet, va lt het mij soms op, dat bij
afwisseling van bewolking en zonneschijn de
inslagen van de kogels iets verder uit elkaar
komen te liggen dan ik gewend was. Omdat
ik vaak laag over de grond schiet (zittend
met riem) co over een glad zandoppcrvlak
dat gemakkelijk te ver....armen is, ligt de
oorzaak van de minder goede schotbeelden
in de luchtspiegeling. Is er weinig wind, dan
lijkt hcl richtpunt door dc omhoog bewegende
lucht ook iets 'opgetild' te worden. vanwege
de luchtbreking dOOf koudere en warmere
lagen. Is er bovendien nog een beetje wind,
dan schijnt het richtpunt niet alleen iets
omhoog, maar ook iets În de windrichting
verplaatst te zijn. Dit is in werkelijkheid dus
niel zo, maar het is een opti$th bedrog. Richt
je dan toch precies op het richtpunt. dan
schiet je te hoog of te ver naar links of rcchts.
Dat is duidelijk te maken door '5 morgens
vroeg in het jachtveld het geweer op een
laag punt met een 'gun craddle' zo vast te
zetten dat het kruis van de richlkijker op
200 meter op een paaltje of iets derqelijks
rust. Verwarmd de zon het oppervlak en kijk je
twee uren later wecr door het onaangeraakte
geweer, dan zie Je, dat je duidelijk onder het
eerstr riehtpunl zil, terwijl het richtpunt alle
mogelijke 'bewegingen' lijkt te maken.
Spiegeling! Op 200 meter, afhankelijk van de
zon en de temperatuur van het aardoppervlak. kan de 'afwijking' wel 3 tot 6 cm zijn!

niet wachten tot de atmosferische omstandighrnen gunstiger zijn. Hoop dan maar, dat de
afwijking niet te groot zaf zijn. De spiegeling
geeft bijna nooit aaflleiding tot voorbij
schieten, zeker niet op ahtanden ondc.r de
150 meter, al is de schootsafstand VoOf
kleine dieren natuurlijk kritischer. Wel kan
een ander verschijnsel meespelen: een dicr in
sterke luchtspiegeling kan groter lijken dan
het in werkelijkheid is. Dat kan betekenen,
dat het wild dichterbij lijkt te staan. Dit is
vooral in de bergen het geval, indien de zuidhellingen sterk verwarmd worden. In zulke
gevallen kan er op grotere afstanden onderdoor geschoten worden!
Regen en sneeu w
In regen of sneeuw jagen is rliet ieders
favoriete bezigheid, vooral niet als je brildragend bent. Maar het kan altijd voorkomen.
dat je door een bui overvallen wordt. Als juist
op dat moment het gezochte stuk wild lieh
presenteert, zul je toch wel eens willen
schieten. maar w~el dan, dat de kogel anders
doet dan je gewend bent. Dat kan een reden
zijn om minder vcr te schieten of het $thot
er in te houden, afhankelijk van de patroon
die je gebruikt, je zelfvertrouwen en je kennis
van hel kogelschot. Een kogel, die een hoge
aanvangssnelheid krijgt (bovefl de 2800 fps 855 m/sctl. kan gemakkelijk een koersverandering ondergaan door een weerstand,
die groter is dan de luchtweerstand. Water
en sneeuw zijn zwaar ten opzichte van de
lucht. Het doorboren van dikkere droppels
en grote sneeuwvlokken heeft een duidelijke
invloed op de kogelbaan. Vooral de lichtere
kogels (.222 tot de .243) hebben van regen
en sneeuw te lijden. Raak echter niet Ie snel
in paniek. Tijdens een zware sneeuwbui is het
zicht bijna nihil, dus dan kun je het verre
schieten wel vergelefl. Bij motregen en heel
lichte sneeuwval 2ijn trefpuntverandenngen
nauwelijks merkbaar. Bij zware regen za! de
kogel onherroepelijk baanveranderingen
OfIdergaan, wa8rdoor de gewenste nauwkeurigheid zal afnemen. Schieten we zittend met
de riem normaal ± 3 MOA. dan zal dat met
regen oplopen tot 4 - 5 MOA.
Wil je een jachtreis maken naar een gebied,
waar neerslag eerder regel dan uitzondering is
(Schotland bijvoorbeeld, sorry voor de fans!),
controleer dan eerst in de regen of in desnccuw
wat de kogel doet op de gangbare afstanden.

De buitentemperawuI is hierbij eigenlijk niet
van belarlg. Hel gaa l alleen om de temperatuurverschillen, Dus een temperatuurverschil
tusserl de ~ 4 en de -8 graden geeft net
zoveel !rilling als bij 20 tot 24 graden! Boven
de sneeuw bij ~40C kun je dus hetzelfde
fenomeen waarnemen als boven het strand
bij 20 graden. De kans op luchttrilling is
het kl<':inst bij <':en gematigde tempera tuur,
zonder grote verschillen tussen dag en nacht
en bij redelijk zware bewolking, waardoor de
zon zijn directe inwerking op het oppervlak
niet kan laten gelden, Het is erg moeilijk om
rekening te houden met de verplaatsing van
het richtpunt. Er zijn ogenblikken, dat de
vermenging even 'stil staat' of dat er even
wat meer wind is, waardoor het richtpunt
sehijnba<Jf verplaatst wordt. Op jacht moet
je de luchttrilling wel negeren, wan! je kunt

Opmerkingen?
f a x : 0562 44 39 59
e-mail
:janl.smit@wxs.nl
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Reeën en lynxen
Het debat omtrent de introductie van de lynx in de Veluwse natuur,
alhoewel regelmatig oplaaiend, z.it feitelijk al ruim 25 jaar in een impasse.
Ofschoon veel beleidsambtenaren en beheerders 'voor' zijn, durft niemand
het aan om met een introductie geassocieerd te worden. De impasse komt
niet alleen vaan uit een oprechte bezorgdheid om geschiktheid van het
leergebied en het lot van de gc'lntroduceerde lynx, maar ook uit angst voor
de achterban . Ecologisch gezien z.ou de kOlTl5t van de lynx een belangrijke
opwaardering betekenen voor de Veluwse natuur.

Door Geert Groot Bruinderink en Dennis lammertsma
Fotografie J. Hendriks en S. dl: Vries
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Inmiddels neemt het aantal meldingen \lan
lynxwaarnemingen in Duitsland, België en

Nederland toe. Ondanks een vijftal meldingt:"
afkomstig van de Veluwe, kon tot op heden
{zomer 1999J geen onomstotelijk bewijs van
voorkomen (foto, video, prenten, prooiresten
of uitwerpselen) worden geleverd, Een arlder
debat. namelijk over het opheffen van de uil
eeologisch standpunt gC'isoleerdco ligging van
de Veluwe, is springlevend. De provinci<':
Gelderland is. samen me! de grote terrein ~
beheerders, actief om hötaande barrÎeres
voo r grote zoogdieren op te heffen en om dr
aanleg van nieuwe barrières te voorkomen.
Op landelijk niveau wordt in het kader van
de ,nricht ing van Nederland in de volgende
eeuw {NBl-211 gedacht aan het schepPl:n
van corridors d I: göchikt moetl:n zijn voor
migrerrnde grote lMgdil:(l:n als eddhert en
wild zwijn, Ook dl: lynx zou op dl:n duur
kun"l:n profitl:(l:n vall vl:(grote migratie·
mogelijkhedrn en voorlichting over dl: lynx
wordt dus stccds relevanter. In het navolgende
wordt in het bijzond~r ~til gestaan bij de
vocdselkl:us van de lynx ml:t dl: nadruk up
het voorkeursvoedscl, het ree (Capreolus,
raprcolus) en op een Veluws pl:rspeetief.
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Bepaling van de voedselkeuze
Onderloek van de inhoud van de maagdarmkanaal van gedodt" dieren, kan informatit"
opleveren omtrent eventuele prooi.
Onverteerbare prooiresten ats botten, veren
en haren in de uitwerpseten [scats) van een
predator, ku nnen geanalyseerd worden.
Beide methoden hebben als nadeel dat niet
altijd uitsluitsel wordt verkregen omtrent de
soort, de leeftijd. het geslacht, het aantal en
de hoeveelheid prooi. De uitkomsten worden
meestal gepresenteerd als: de frequentie
waarmee ccn prooidiersoort wordt aangetroffen, bijvoorbeeld in 50 van de 100 scats
{%occ}; het % van het totaal aantal gevonden
prooidiersoorten, bijvoorbeeld S()(lb van alle
gedefinieerde prooidiersoorten was veldmuis;
als % van de to tale biomassa die werd verorberd (libbio). Voor de berekening van dit
laatste wordt wel de toevlucht genomen
tot verteringscoHficiënten van prooien:
dit Îs de verhouding van hel versgewîcht

tot hel drooggewichl van de prooiresl die in
bijvoorbeeld een keutel wordt g~vonden. Andere
methoden zijn het opzoeken van de prooi resten
{kilIs), het volgen van ~port'n in de sneeuwen
het uitrusten van lynxen met een lender.
Ree voorkeu r$voedsel
Lynxen hebben een breed prooidierspectrum
{'generalist predator') en eten van de gewervelde soorten onder meer hoefdieren, vogels,
knaagdiere n en amfibieën. Het aandeel per
prooidiercategorie is sterk afhankelijk van het
aanbod, dus van plaats en tijd. Er zijn prooidiersoorten die sterk de voorkeur genieten en
waarop selectief wordt gejaagd. Soms richt
de lynx zich op een bepaalde leeftijdsklasse
of geslacht van de prooidiefsoort.
Tabel 1. Rol van ree en 'wilde hoefdieren'
in het dieel van de Eura7ische lynx. CqfefS,
zijn jaargemiddelden; hoefdieren zijn niet
gedetermineerd

TABEL'
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,
Gebied

Bron

Seizoen

Prooidier

%oce

%bio

Bialowieza

scats

Le -

Ree

8,3

16,4

Hoefdieren

B3,3

93,8

Rc<

8,7

9.6

Hoefdieren

74,0

69,4

kilts

Le - zo

Ree

62

"'"

Jaatrond

Ree

48

Gems

30

magen

Wi

Ree

17

Rendier

31

lO

He - wi

Alpen

Noorwegen

Uit eigen en lileratuuronderzoek door
Jedrzcjewski et al. (1993), kwam naar voren
dat de lynxen uit de bosgebieden van de
gematigde zone sterk afhankelijk zijn van het
hocfdieraanbod (Tabel 1; voor een uitvoeriger
overzicht: Niethammer EI: Krapp. 1993).
Gemiddeld over geslacht en leeftijd van de
(eeën (en in aanwezigheid van edelherten
en wilde zwijnen en ander prooiefl) doodt
e{'n lynx in Bialowieza ongeveer 48 reeën
per jaar en is hij/zij ongeveer 144 dagen druk
met de consumptie daarvan. Gezamenlijk
doden lynxen 8-10% van de reepopulatie.
In de Alpen vonden Breitenmoser EI: Haller
(19B6) dat een lynx op jaarbasis 60 reeën
(of gemzen) doodt. Hier doden de lynxen
gezamenlijk 3-9% van de ree (- en gcrnspopulatie). Het verschil lijkt duidelijk een
aanbodskwestie.
In ecn situatic waarin vijf wilde hoefdiersoorten aanwelig zjjn [ree, fdelhert, wild
zwijn. eland en wisent) en een aantal soorten
landbouwhuisdieren (rund, schaap, paard fn
geit), conrentrferdf de Iyrx zich, in volgorde
van belangrijkheid, op ree, edelhert en wild
zwijn. Met name onder volwassen vrouwelijk\,'
en jonge lynxen genieten reeën de voorkeur
(Tabel 2).

Bronnen: Jedrzejcwska 8: JecJrzejewski
(1 99B); Breitenmoser Et Haller 19B6;
Birkc.la nd EI: Myrberget (19BO)

Tabel 2. Soorte nsamenstelling van lynxprooien in aa ntallen (\1bQcc),vastgcstcld
door middel van te!emetrie en speuren
in sneeuw (naar: Jedrzejewska Et
Jednejewski 199B)

TABEL 2
Leeft ijd en geslacht lynx
Prooidier
Soort

Adult M

Ad ult W

jong W/W
met jongen

onbekend
zonder jongen

2{3%)

-

-

Edelhert

22(3S%)

lO(lI}O,;r)

Ree

3S{590f0)

Hoefdier totaal

SO{98am)

Wild zwijn

Le - zo

he - wi

Totaal

-

-

2

2(1%)

4{BOJo)

2

6

32

38{22%}

34{G1Gb)

34(69%)

2

34

72

106{62Q'o)

44{79fl1o)

38{770f01

4

40

106

146(85%}

~
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De relatie predator-prooidier

Ge:drag Ivnl\
lynxen houden zich bij voorkelrr op in dicht
naald- of loofbos. Ze jagen overwegfnd 's
nachts en bij de jacht op reeën stelt een lynx
aUes in het werk om zo dicht mogelijk bij zijn
prooidier te komen en deze door een korte
sprint te verrassen. Bij dit aansllripen (stalking)
maakt hij perfe<:t ge:brlrik van aanwezige
dekking maar ook van ve:rhogingen in het
terrein, bijvooroeetd boomstronke:n, om even
rtrimer gezichtsveld te hebben. Ze lopen vaak
in de luwte van gevallen bomen en maken
veelvuldig gebruik van dekking die geboden
wordt door grotere: kluiten. Na een succesvolie jacht wordt hct karkas mcestal verborgen
onder gras, laaghangende takken of blad.
Er wordt van gegele:n en gedlrrende enkele
dagen komt de lynx erbij terug. Wel is het
dier op dat moment al weer op 20ek naar
nie:uwe prooi e:n bij volwassen vrouWtjfS met
j0l19~n is het niet uitzonderlijk dat twee
reeën in korte: tijd worden geslagen en
gecOllsJmcerd. Als regel wOfdt echter df'
hoeveelheid ree aangevuld met, afhankelijk
van het aanbod, kleine prooidieren zoals haas
t'Tl hoenderachtigen. Afhankelijk van de
proo,groottc cri de grootte van de lynxgroep
(bijvoorbeeld een solitair mannetje of een
vrouwtje met jongen) duort het 1-4 dagen
voordat de prOOI is gcronStlme:t'rd. Hierbij speelt
de aanwezighe:id van aaseters (seavengfrsJ
als het wilde zwijn een rol. Met name in de

Oe reactie van een predator wat betreft
dieetkeus op v~randeringen in prooidieraanbod
wordt wel functionele respons genoemd.
Uitgebeeld in ecn grafiek kan zo'n respons
vCr5Chillende vormen aannemen, bijvoorbeeld

een rechtc lijn (type I-respons) of ccn S-vormige
lijn (type Iti -respons). Het verband kan ook

logarithmisch lijn ltvpe II-respons); de mate
va'l predatie neemt toe bij toenemende
dichtheid van prooidieren. maar in afnemende

mate. Voor de relatie consumptie ree door
lynxen vs. de beschikbaarheid ref voor

Bialowieza vonden Okarma cot al. (1997)
een type !I-respons: het aandetl 'ree' in het
lynxdieet nam zeer snel toe bij een stijgende
dichrheid van reeën. Voor de combinatie lynx
VSo edelhert werd een type I-respons gevonden.
Opmerkelijk was dat het relatieve aandeel
van deze prooidiersoorten in het totale
prooidieraanbod belangrijker was dan hun
dichtheden. Het komt erop neef dat het
aandeel rce in hd lynxdieet heel snd groeide
wanneer het aandeel fec in het aanbod toenam. He.! aandeel edelhert in het Iynxmenlr
daarentegen nam pas toe wanneer de edelherten in aantal de reeën zeer ver ovenroffen.
Ingeval van reeën selecteerde de lynx niet
oilgeslacht, leeftijd of conditie (gemeten aan
beenmergvetl, bij het e:delhert wel (op hinde:n
en jongen en op dreren met een relatief laag
ge:halte: beenmergvet; Okarma 1984J.
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zomer, wanneer een karkas verandert In een
kol kende massa vliegenlarven, latt'n lynxen
het in de steek en slaan de Lwijnen hun slag.
Predatie en jacht
In hel bosgebied van BiaJowieza zaten in de
periode 1991-1995 gemiddfld 4.44 volwassen
lynxen per 100 km2 die gemiddeld 1,6 jong
per vrouwtje kregen. In diezelfde 100 km2
bevonden zich gemiddeld 382 reeën met een
aanwas van 253 stuks. lynxen doodden
gemiddeld per jaar 220 hoefdieren/IQ() km2
. een aantal dat overeenkomt met 6CX>O kg
levende biomassa. Gemiddeld betrof dit
1 10~ 181 reeen/100 km2, ofwel 52-85% van
de aanwas. Jacht op reeën door de mens
vond voornamelijk plaats in herfst en winter.
Jagers schoten nog eens 26-48% van de
aanwas, waardoor additief 86-143% van de
3<lnwaS werd weggenomen. Het reeénbestand
lakte in en met een naijlingseffect van een
jaar nam het voortplantingssucces van de
lynx sterk af als reactie op de afllame van
de dichtheid aall reefn: van gemiddeld 2
raar gemiddeld 1 jong/vrouwtje.
Oe Veluwe
lynxen op de Veluwe zullen waarschijnlijk in
belangrijke: mate van ree:ën moeten ltven.
Wal betekent de aanwezigheid van Iylll\ell
speeifiek voor de jacht op (eewild? Om dat
enigszins te kUMtn begrijpen is wat basale
kermis noodzakelijk omlrellt het mechanisme
van natuurlijke aantalsregulatir bij reeën.
Een populatie reeën groeit niet onbeperkt
door, ook al zijn de omstandigheden (lOg
zo gunstig. De groei wordt op e:en gegeven
moment afgere:md door logenaamde
beperkende factoren als voedselgebrek,
predatie, parasieten, ziektes en weersin . . loeden.
Weersinvloeden zijn natuurlijk onafhankelijk
van de dichtheid aan reeen, maar beperkrnde
factoren kunne:n ook dichtheidsafhankelijk
zijn. Een belililgrijk voorbeeld hiervan is het
voedselaanbod: bij hogere dichtheid neemt
de intraspedfie:ke competitie om voedsel toe
en de voedselopname pe:r dier af; zowel in
kwantitatieve als kwalitatieve zin. Het gevolg
Kan zijn dal de puberteit wordt uitgesteld en
dat de ovulatiefrequenlie bij adulte vrouwtjes
vennintlert omdat z<, onder e:~n kritische
gewichtsdrempel komen. Effecten die vervolgens op kunnen lretlen zijn winterSlerfte
bij kalveren en jaarlingen, tenslotte gevolgd
door de adulte sterfte. Over de periode
1870-1993 werd, opnieuw in Bialowieza,

predator

een negatief verband gevonden tussen de
reedichtheid en de lynxdichtheid. Oe ree dichtheid kon snel toenemen als de voedselof abiotische omstandigheden verbeterden .
Anders gezegd: regulering van het aantal
reeën gebeurde 'van onderaf door het voedselaanbod: limitering trad onder ande re op door
een effect van Iyfl)(en op het succes van de
voortplanting. Dit effect van de lynx, het
dempen van de dynam iek in aantallen reeën,
wordt ook ~vestigd door Wotsthikowski 1978.
Tussen de aantallen edelherten en lynxen in
dezelfde periode werd geen verband gevonden;
wel tussen de ailntallen edelherten en wolven.
Reeën op de Veluwe
Volge ns de Vereniging Wildbeheer Veluwe
is de stand van het reewild redelijk slabiel,
namf'Hjk ongeveer 3500 stuks in hf't voorjaar
met een jaarlijksf' aanwas van ca. 1250 stuks.
Jaarlijks sterven ca. 200 reeën door het
verkeer. Jaarlijks worden in de zogenaamde
'vrije wildbaan' van de Ve luwe op ca. 650 km2
ca. 600 reeën geschoten, Het afschot is, meer
dan in Bialowieza, gesp re id over het jaar.
Dit ZOu betekenen dat ieder jaar ca. 450 reeën
door onbekende oorzaak verdwijnen. waarbij

we dan aannemen dat het effect van
immigratie geheel teniet wordt gedaan door
emigratie. Predatil' door bijvoorbeeld vos of
wild zwijn en weersomstandigheden kunnen
hierbij een rol spelen.
Maximum Sustainable Yield
Indien de populatie door jacht juist onder het
niveau van draagkracht wordt gehouden, is
er spraken van een zogenaamde Maximum
Sustainable Yield. Het i~ echter ook goed
mogelijk dat de populatie zich bevindt op een
aantalsniveau waarbij dichtheidsafhankelijl:e
factoren al volop spelen, ondanks het jaarlijks
afschot. Hel afschot speelt zich dan af in d"
marge van de natuurlijke aantalsbeperking
en speelt als zodanig daarbij zelf geen rol.
Stoppen met de jacht op reewild levert dan
geen hogere dichtheden aan reewild op.
Bovcndien wordt juist in die lantlen in
Europa waar hel goed gaat met de lynx zoals
Slowenië, Noorwegen, Zweden, Finland en
Wit Rusland, intensief op reet:n gejaagd. In
Polen echter was zoals gelcgd de combinatie
Iyf!)( en jager minder succesvol, waarschijnlijk
vanwege het ontbreken van een alternatieve
prooidiersoort nail~1 hel ree. DillOU in

Nederland ook het geval kunnen zijn. Daar
komt bij dat de aanwezigheid van lynxen
voor een ree betekent dat het te maken heeft
met conflicterende zaken als enerzijds het
bemachtigen van voldoende voedsel en
anderzijds hel ontwijken van de lynx.
Dit kan onverwachte gevolgen flebben voor
he l prooidicr. Zo leidde bij sneeuwhazen de
aanwezigheid van lynxen tot een verminderde
conditie en een geringer voortplantingsSllcces
(Hik 19951. Van datgene wat thans, wellicht in
de marge van de natulIr lijke aantalsbeperking,
door de jacht aan reeën wordt weggenomen,
zouden 10,0-12, 5 lynxen kunnen bestaan.
Mei name daar waar deze SOOrt zich in een
nieuw gebied wil vestigen is daarom hoe dan
ook een bescheiden houding van de reewildjager op zijn plaats.
Referenties
Veel informatie werd ontleend aan het boek
Predation in Vertebrate Communities,
geschreven door B. Jedrzejewska Et
W.Jedrzejewski (1998), uitgegeven door
Springer Verlag, Berlijn. Op verzoek is een
lijst met overige, geraadpleegde literatuur
beschikbaar (red.).
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Plezierj ager
of professional?
De moderne mens

De jacht in Nederland en in Europa wordt belaagd door de pers e.n de politiek . het welzÜ n van het dier wordt bezongen.
De moderne mens weet niet meer of wil niet weten welke rol de mens speel t en altijd gespeeld heeft in dc kri ngloop
leven-dood . De moderne mcns die meent dat j acht en welzün van de dieren tegenstrijdig zÜn en zich nict realiseert
dat ieder levend wezen op deze aarde ergens op jaagt.

Centraal in dit negatieve kader staal de
mens die dit verfoeilijke handwerk ook nog
voor zij n plezier uitoefent: de plezierjager.

Hel woord jacht en jager is besmet en moet
in naamgeving en doelstelling vervangen
worden door beheer en beheerder, alsof dal

wa! anders is. Een met een geweer bewapende
'beheerder' die uit het bos komt e:n een
geschOlen stuk achter zich aanslcC'pt, hedt

wal uit te leggen aan de argeloze voorbijganger, die hem in de eerste plaats niet als
beheerder maar als moordenaar beschouwt

!Bambisyndroom).
Wa t is dan eigenlijk een plezierjager?
Oorspronkelijk maakte men een onderscheid
tussen beroepsjagers die het voor hun brood
deden en leefden van de opbrengst van het
wild en jagers die het voor hun genoegen
deden en daar soms veel geld voo' over
hadden. Maar he t waren wel deze laatsten
geëngageerde mensen die mede aan de wieg
stonden van verenig ingen als Vogelbescherming. Natuurmonumenten,
Dierenbescherming e.a.
Dok Jac.P.Thijsse beschouwde de jacht als
een onafscheidelijk deel van de natu urlijke
gang van za~en: 'Nog altijd zijn herfst en
jacht'/ermaak onafscheidelijk mer elkaar
verbonden. " Is nog pos tweeduizendjaar
geleden, dal de bevolking 'Ion ons land zich
voedde mer '1issche:n en 'loge/eieren en met
de bllil van de jacht. Geen wonder dus dOl het
jachtbedrijf nog hoog in eere is, al meent ook
menige en dOl in onzen tijd her dooden von
dieren moeilijk als ~rmaok mag gelden.
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In mijn hort denk ik er ook zoo over, maar loch
zie ik altijd met welgevallen in de verte een
jachtstoet voorbijtrekken: de heeren jagers in
broin of groen joch/gewaad en blinkende
wapens, mijn vriend dejachtapziener met zijn
onafscheidelijke doornstok en helderblauwe
kiel en dan de drijvers en drogers van allerfei
kleur en natuur: (citaar album 'Herfst')
Waardevo lle landgoederen
Het wa ren ook deze mensen die waardevolle
landgoederen in stand hielden, niet op de
laatste plaats vanwege de jachtmogelijkheden:
de Hooge Velu we, Plancken Wambuis,
Twiekel en ve le ande ren in het Oosten en
Zuiden van ons land. En het is nog steeds zo
dat een goed uitgevoerd jachtbeheer garant
staat voor een goede en gevarieerde wildstand.
Ja maar, zeggen de tegenstanders: het waren
toch de beroepsjagers, de jachtopzichters die
al het we rk deden voor die goede wildstand:
die hadden kennis van zaken en veel van hun
jachtheren wisten van toeten noch blazen!
Maar het waren wel deze jachtheren en
andere plezierjagers die dit systeem in stand
hielden en er voor betaalden en het is op
z'n minst unfair en onredelijk er zonder
meer vanu it te gaan dat deze jachtheren,
jachtmeesters, gerenommeerde en onbekende
gasten nie t deskundig waren en geen
verstand van jacht en wild hadden.

maar juist bij die plezierjagers, die in deze
mode rne tijd ui tstekend worden opgeleid:
Jaehtexamen Cu rsus Reewildbeheer, Cursus
grofwitdbeheer, Zwartwildbrevet, etc.
Deskundigheid en inzet
Onderschat niet de deskundigheid en inzet
(qua tijd ) die aanwezig is bij de zo verguisde
plezierjagers, die er dan ook nog voor willen

De noodzaak va n jacht
De noodzaak van de jacht in ons overbevolKte
land wordt nog wel ingezien en geaccepteerd
om landbouwschade te beperken, om redenen
van volksgezondheid of verkeersveiligheid,
of om het welzijn van de soort te bevorderen,
maar zegge n de tegenstanders, laat die

betalen. Vrijwel iedere wildbeheereenheid
beschikt tegenwoordig over een of meerde re
vrijwillig opgeleide wildbeheerders die controleren en instructie geven. Zeker het grofwildbeheer is in Nederland zeer professioneel
opgezet. dank zij het beleid van verenigingen
als Het Reewild en de KNN. Nu reeds worden
op verscheidene plaatsen jonge reewildjagers
verplicht een cursus reewildbeheer te volgen

noodzake lij ke jacht dan uitvoeren door
professionals, deskundigen en niet door die
plezierjagers. Ook Or Hlumey, van de
Afdeling Voge ls en Bijzondere Dieren van de
facultei t Diergeneeskunde Un iv. Van Utrecht.
die een inleiding hield tijdens de Algemene
Vergadering van de Vereniging Het Reewild
dit jaar, meent dat de samenleving best te
overtuigen is van de noodzaak van reewild beheer (lees afSChot!) maar dan niet door

en jaarlijks hun vaardigheid op de schietbaan
te tes ten. Wordt er niet te snel en te vaak
een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde
plezierjagers en ernstig kijkende professionele
deskundigen? Alsof plezierjagers allemaal
vro lijk drinkende nierefItliters zijn die af en
toe met een geweer het veld ingaan om
een haas te schieten. Helemaal onterecht
is de ongerichte trap onder de gordel van
Dr. lumey aan het adres van de KNN:

'plezierjagers' doch door professionele
krachten. Afgezien ervan dat de inleider er
niet bij vertelde wie dat moest betalen,
is he t cen praktisch gegeven dat deskundige
grofwildjagers niel op de eerste plaats
gezocht moeten worden bij de ambtenaren

ik citeer: 'Het imago van dejager in Nederland
is zowel door het gedrag van de individuele
jager als door uitstraliag van de KNN dermate
slecht dot er nauwelijks maatschappelijk
draagvlak is voor reebeheer door jagers:

Waa r haa lt ie he t vanda an ?
Waar haalt-ie hel vandaan. Je vraagt je af
in welke kringen deze lector zijn informatie
verkrijgt. De KNJV spant zich al jaren als
vrijwel enige instelli ng in Nederland in om
het imago van jacht en jagers te verbeteren
bij publiek en pOlitiek en ..... aarlijk nietlonder
resultaat. Zonder de KNN waren de gevolgen
van de komende ff:tF-wet nog flegatiever
ui tgl!vallen voor dl! jacht en de fauna. En als
de Vereniging Het Reew ild zich al te rigoureus
distantieert van de zogenaamde plezierjagers,
de goedwillende en des~undige amateurs, en
het moet hebben van professionele krachten
dan vrees ik het ergste voor de reewildstand
in Nederland.
Noot dagelij ks bestu ur:
Na alle discussie die wij hebben gevoerd,
waarvan de heer Ruiten een groot deel heeft
meegemaakt, begrijpen wij niet dat hij zijn overigens voortreffelijke inzending - met
deze (suggestieve) conclusie afsluit. In dit
kader is er nimmer gesproken over professionals
in de zin van beroepsjagers maar uitsluitend
over deskundigen. Hiermee bedoelen we
personen die verstand hebben c.q. bedreven
zijn met hetgeen waar zij mee bezig zijn,
bejaging van het ree als een van de bchccrmaatregelen. Dus de · plezie rjagNs· zoals de
heN Ruiten het kwal ificeerd in zijn verhaal
zijn de deskundigen.
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Valwild
en wat doen we er met z'n allen aan?

Door P.H. Schneidcr

Onlangs wijdde een toonaangevend jachttijdschrift uit het buitenland maar
liefst 27 pagina's aan het chapiter "VALWILD" en hetgeen zij daar gezamen-

]jjk tegen ondernemen. Reden genoeg Olll

ecn

en ander bij ons zelf eens

onder de loupe te nemen. Met de regelmaat van de klok verschijnen er
meldingen in de pers over aanrijdingen met grofwild, en de honderdduizenden

stuks kleinwild die ten offer vallen worden niet eells genoemd. tenzij hierdoor
een ongeluk heeft plaatsgevonden. En als we ecn beetje op letten op de weg
zijn we daar iedere dag zel r getuige van. Va ndaar ook de sticker op vele
auto's met de tekst : ' Ik rem voor dieren!'. En is bij velen met hun aangeboren

'Bambi-syndroom' misschien wel goed bedoeld, maar is vanuit verkecrsvci lig:hcidsoogpunr abso luut nic t aa n tc raden. Het zou daarom eigenlijk verboden
moeten worden.
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valwild

Zo kwam mij onlangs een bericht tef OfC dat
een treinmachinist hier in 't Zuiden melding
had gemaakt van het feit, dal hij een hond
had aangereden op een bepaald baanvak.
Bij nader ondet7oek Icr plaatse bleken er drie
dode reeën te liggen! Ook op de spoorbaan is

ons wild niet v(ilig. Het vtrwondert mij iedere
keer weer opnieuw dat er toch nog een
redelijke wildstand is in ons land ondanks de

enorme verkeersintensiteit en de intensieve
landbouw met z'n cyclomaaiers en mest-

injecteurs. Maar het wordt cr allemaal niel
beter op. Op de weg hebben onze viervoetige
dieren het meest te lijden. maar vlak het

aantal vogels ook niet uil dat in aanraking
komt met allerlei obstakels die door de

mens worden opgeworpen. Maar ons statussymbool de auto is wel de grootste vijand
van het wild.
Bij onze Oosterburen, die dC' statistieken
overigens beter voor elkaar hebben dan wij,
gaat het om de volgende aantallen per jaar
die op de weg sneuvelen:
145000 reeën

8000 wilde zwijnen
2700 damherten
1600 edelherten

En bij deze droevige balans waren zo'n 3500
mensen betrokken, waarvan 28 met dodelijk!"
afloop. Oe totale schade bedroeg zo'n 600
miljoen DM! Ongevalstrcffer nr. 1 was het
reewild met maar liefst 70%. Dat is op zich
natuurlijk niet zo vreemd. omdat deze wildsoort net als bij ons vem:weg het meest
voorkomt. Opmerkelijk is echler wel het
grote aantal geiten dat sneuvelt, nl. 43qu
tegen 'slechts' 17% bokken, de overige 11%
zijn kalveren. Oe meeste ongelukken gebeuren
in de periode april-mei en september-november.
En die verhoudingen liggen bij ons natuurlijk
niet anders, maar is bij ons wel hoger vanwege
het fijnmazige wegennet en de nog hogere
verteersintensiteit en ook veel op de provinciale
wegen! En vlak ook niet het aantal verdrinkingen uit in ons land met z'n vele kanalen
met steile beschoeiingen. Snelheden van het
verteer tot 60 km kunnen door de grofwildsoorten hert en ree nog enigszins worden
ingeschat. Probleem vormen de herten In
roedelverband. Het leiddier S(hal de afstand
in en de overige die daar achteraan komen.
komen met zichzelf in conmct om de auto te
laten passeren of om de leider direct te volgen.
Roodwild vlucht in de regel bedachtzamer en

probeen veel ruimte aan Ie brengen tussen
hem en de 'vijand'. Het vluchtgedrag van reewild aan de wegkant is onbC'rekenbaar;
soms vlucht het van hel middC'n op de weg
weer terug. Het onberekenbare gedrag van
het reewild waar wij in ons land tenslotte
het meest mee Ie maken hebben in het wegverkeer is daarom volkomen vergelijkbaar
aan dat van kinderen en oudere mensen,
alle drie zijn daardoor bijzonder in gevaar.
Bij hoge snelheden stijgt het ongevalsrisico
ook a!, omdat de bestuurder de controle over
zijn voertuig verliest.
De bronsttijd vormt een extra groot risico
voor herten (september/oktober) en bij de
reeën in de periode april/mei als het jonge
spul moei wijken naar een niellw territorium
zonder de leiding van het moederdier.
Oe meeste wildongeva llen gebeuren in de
schemering C'n de nacht, ook al doordat men
dan zelf minder gezichtsveld heeft. De wildverliezen overdag bedragen ongeveer 2()!1\)
van het totaal.

De belangrijkste vraag blijft natuurlijk hoC'
vaartomrn V/C' ol deze aanrijdingen?

Dode bij botsing na
uitwijken voor eend
Van onze correspondent
ZAANDAM, woensdag
Een 25-jarige automobilist
uit PUl'merend is gisterochtend in Zaandam om het leven
gekomen, toen bij probeerde
om een overstekende eend te
ontwijken.
Het drama vond om halfacht
plaats op de Leeghwaterweg.
Op het wegdek zijn na het ongeluk remsporen en een dode
eend aangetroffen. De politie
gaat ervan uit dat de Purmerender moet hebben getracht
om het leven van het dier te
sparen.
Bij deze manoeuvre verloor
hij de macht over het stuur en
kwam hij met zijn auto tegen
een boom tot stilstand.
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Het plaatsen van reflectoren of wildspiegels
Deze laatstgenoemde soort betreft een
Nederlands patent en wordt geleverd door
de firma:
Van der Ree (What's in a name)
Dorpsstraat 19,
4185 NA Est.
Tel:0345-569746
Er zijn momenteel een aantal gemeenten in
ons land die deze gratis verstrekken mits dl.'
leden van de WBE deze zelf plaatsen.
Overigens dien t ook voeling met de wegbeheerder te worden gehouden in geval van
plaatsing.
Ouftzaun
Een ander hulpmiddel is Duftzaun. Ook een
uitvinding van Nederlandse oorsprong en ;n
Duitsland verder Ontwikkeld. Het betreft ~n
geurgordijn be~taande Uit mensdi,ke en
roofdierlUChtjes. Het is een soort sehuim die
op paaltjes en vangrail gespoten dient te
worden en is verkrijgbaar bij : Eduard Kettner.
50602 Keulen, 00490221/5965-4
De praktijk wijst uit dat dit middel op het
wild de beste uitwerking heeft in samenhang
met de componenten schijnwerpers en
motorrawaai. Dit middel dient echter wel om
de drie/vier maanden le worden ververst.
Zwart- Et damwild schijnt re übt"rhaupt niet
op te reageren; food- en reewild echter wel
en volgens de ADAC (de Duitse Wegenwacht)
met zo'n terugloop van ongeveer 60% van
het aantal aanrijdingen!

Borden
eerste door waarschuwingsborden overstekend wild. Dele worden geplaatst door de
w~beheerder, maar we weten allemaal dat dil
nict werkt en door het verkeer volledig wordt
genegeerd. De attentiewaarde lOU in ieder
geval een stuk kunnen worden opgevijzeld.
indien de weqgebruikt:r gewaarschuwd wordt
VOOf overstekend wild voor bijvoorbeeld een
traject van 3 km. Dan wordt de bestuurder
als het ware niet overvraagd. Verder zouden
de borden af en toe moeten worden verplaatst
om nog geloofwaardig over te komen. Wat ook
helpt om daarbij aan Ie geven hoeveel aanrijdingen op die plek hebben plaatsgevonden.
Frappant was te vernemen wat ook helpt
zijn waarschuwingsborden beschilderd met
.... l1dsoorten die ter plekke niet voorkomen,
bijvoorbeeld kangoeroes of olifanten.
AJ~

Rasters
Alleen op zeer drukke wegen en op plaatsen
met sterke wildwissels helpt alleen cen wildkerend hekwerk afdoende, maar dit heeft als
nadeel dat wirdpopulaties gescheiden worden
en verstoken van de zonodige bl()C(!verversing.
Zo zijn er verder niet alleen in het buitenland,
maar ook bij 005 wildtunnels en wildviaducten.
Infraroodfilms o~enomen op de Veluwe
geven het bewijs dat deze passages perfect
werken voor alle moqelijk!' soort!'n van rdelh('rt
tot en met konijn. Vorig jaar is er zelfs een
derde wildviaduct over de A1 op de Veluwe
geopend. Ze zijn wel kostbaar. maar indien
de plaatselijke landbouwwerktuigen en
veeverplaatsingen hier ook gebruik van kunnen maken, is dit voor de verkeersveiligheid
meegenomen. alhoewel dit laatste meer in
hel buitenland van loepas~in9 i~ dan bij ons.

Wildakkers
Verder aanleg van wildakkers in de buurt
waar veel aanrijdingen plaatsvinden om te
voorkomen dat het wild oversteekt. En indien
Cf toch groenstroken langs wegen worden
aangelegd, dienen die dan te bt"staan Uit een
mengsel van plantensoorten die bij reecn
niet in de smaak va llen. Verder dienen bomen
die vlak langs de wegen staan te wordrn
opgesnoeid en de vegetatie kort gehouden,
lodal er en voor de bestuurder en het wild
meer zicht komt voor het naderende gevaar.
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Infrarooddetectie
Ook met infraroodwaarschuwingsinstallaties
wordt een proef gestart op de Vel~we.
Op het moment dat een roedel herten van
plan is om over ce weg te wisselen, lich;:en
waarschuwingsborden op en de automobilist
er op attendeert dat hij zijn Snelheid dient
aan te paSSf:n. Belangri;k is te weten dat cr een
scala vall preventieve n-aatregelen genomen
dient te worden om effect te so'teren!
Een vaststaand feit is dat het aantal
ongelukken in de praktijk drastisch daalt
door gecombineerd genomen maatregelen.
Niets doen is alfjd slechter dan meI goede
bedoelingen te falen! De ju'ste waarschuwingsborden in combinatie met hel opsnoeien van
direct langs de weg staance bomer" het
plaatstn van wildspiegels en het aanbrengen
van Duftlaun :s een voorbeeld waarmee in
Duitsland goed wordt gescoord.

-

-•

-

•

1
ANWB

Financiering

---------------

Oe grote vraag is wie financiert de preventieve
maatregelen? Als 70 vaak hapert het juist op
dit gebied. Er zijn in Duitsland verze\c.erings~
'llaatschappijen bereid gevonden om bijvooroeeld Duftzilun als pilot project te financieren.
Mogelijk dat Fauna of de Dierenbescherming
of Veilig Verkeer Nederland willen spanseren.

Het zal de (·... et' eerst genoemde verenigingen
zeer zeker aanspreken! Of moeten er eerst
meer dodelijke slachtoffers onder de weggebruikers va llen? Oe WBE's lOl/den hier en
daar in reewildrijke en dus kwetsbare gebieden
de koppen bij elkaar dienen te steken en
mogelijk in overleg met de SBNL onder de
noemer 'Jachtveldverzorging' het opsnoeien
van bomen vlak langs bepaalde wegen en
he t kort houden van de vegetatie ter hand

kunnen nemen. Mijn slotconclusie is dat er in
Nederland op een enkele goede uitzondering
na zoals bijvoorbeeld de regio 'Achterhoek'
van de vereniging Het Reewild nog hele terrei nen braak liggen waar helaas weinig of
niets gedaan wordt met het in kaart brengen
van het valwild en dal met de wetenschap
dat bijna de helft van ons jaarlijks gerealiscerde

afschot (6000 stuks!) sneuvelt op de weg.
Hoe kunnen wc een goed reewildbeheerplan
op tafel leggen als we met zijn allen niet
weten wat er uit onze velden verdwijnt?

schuwen wanneer er ree wild is aan- of
doodgereden. Breng hen op de hoogte van
het bestaan van de zweethandenlijst en laat
het contact niet bestaan uit een eenmalige
toezending, maar houdt om de zoveel tijd
contact en maak de politie wegwijs in de
groene ruimte en ga er niet vanuit da t reewildherkenning in tiet vt'.ld :n hun opleidingspakket zit. Zo'n regeling ~ost niets (hoogstens een kerstpakketje) milar het werkt. Kijk
naa r onze regio 'Achterhoek' l'Iaar ze al jilren
geleden een goed lopend systeem met de politie
op de rails gezet hebben. Resultaat: 228
meldi ngen in een jaar! En weet u waar het ook
goed voor IS? Voor de broodnodige PR. Laat in
de plaatselijke krantjes eens weten lVat u
doet en waar u mee bezig bent in de na tuur.
Het pUbliek krijgt dan ook een ande re kij,~ op
het lolille jachtgebeuren dilt niet alleen
bestaat uit schieten. Zweethondenlîjstjrs
hebben we nog genoeg en de regio
'Achterhoek' is bij monde van dhr. J. Bakker
0] 15-]27582 best bereidt eens te vertellen
hoe zij te werk zijn gegaan,

Bijna alles hebben we goed voor elkaar bij
de vereniging Het Reewild o.a, met:
• een verenigingsorgaan dat tegenwoordig
gezien mag worden
• perfecte opleidingseursussen
• inschietmogelijkheden
• een zweethanden lijst
(staat zelfs op Internet!)
• een samenwerkingsve rband
meI de ANWB/WW
• en last but not least zelfs een landelijke
opvang voor onze moederloze kalveren.
Samenwerking
Maar wa t veelal ontbreekt is een goede
samenwerking met de plaatselijke politie
door de WBE's. Zij weten vaak niet op het
cruciale moment wie waar jaagt en waar een
en ander gemeld dient te worden. Maak ht!n
wegwijs, doe dit zelf of nog beter via uw
WBE en wie. ie (dag & nacht!) kunnen waar-

Ern uiwekend voornemrn om er in hetjaor
2000 met zijn ol/en met' VOllswrt te gaan!
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activiteiten

Activiteiten
CURSUSSEN
Reewildcursus limburg
In Januari 2000 wordt door de Vereniging

Het Reewild. regio limburg yoor de vijfde
maal een uitgebreide cursus Reewildbeheer

georganiseerd. De cursus wordt gegeven door
enige deskundige recwildjagers uit de Regio
limburg en behandelt de biologie, het beheer

en bejaging van het reewild met aandacht
voor ballistiek, aanspreken van reewitd,
bepaling van de ouderdom van het geschoten
stllk, schottekens, nazoek en ontweiden.
De cursusavonden worde l'l fenmaal in de
veertien dagen gehouden op een locatie in

Midden limburg in de buurt va n Weert.
Er worden ongeveer tien cu rsusavonden
gegeven, afgesloten dOOf een praktijkdag
waar ht't draagkrachtmodel van Jan van
Haaft!'n in de praktijk wordt getoetst in een
reewildbiotoop. Oe cursus wo rd t afgcsloten
met een multiple-choiee test. Diegenen dil"
de test halen worden beloond met een
certificaat en insigne. Oe kosten bedragen
f 300,- voor leden van Het Reewild en
f 350,- VOOI niet-leden {inel. lidmaatschap
Vcr. Het Reew ild).
Opgave aan het secretariaat va n de Regio
limburg:H. Stassen, Tungelderdorpsstraat 107,
6005 RH Tungelrooy. Telefoon: 0495-561549

Regio West- en Midden Brabant
Oe Regio West- en Midden Brabant organiseert
voor de derde keer in successie één dag
cu rsus "Reewildbeheer" op een zaterdag
in januari. Oe cursus wordt gehouden in
Hotel Bellevue, DOlpsstraat 26 te Chaam.
Wij verzoeken de deelnemende leden hun
kennissen en vrienden, die nog geen lid zijn
hiervoor te interesseren. Er zijn op dit
moment nog enkele plaatsen beschikbaar!
Oe cursus wordt gegeven door de heer
Cees van Geel uit Esbeek: "n crack op reewildgebie:d.
U kunt zich, indien u geinteresseerd ben!
opgeven aan de cursusleider: de heer
J. van de linden, Esseheweg 228, 5262 LD
VUGHT, TEL 073-6562499
De deflnemers ontvangen zo spot'.dig mogelijk
bericht omtrent de definitieve datum.

Regio Noord Nederland
Reewildbeheer Noord Nederland organiseert
in de maanden januari en februari 2000 in de
drie noordelijke Provincies: Een basiscursus
Reewihl. Uit de praktijk is gebleken, dat er
een duidelijke leemte zit tussen de jachtopleiding en de dagelijkse praktijk van het
bejagen va n reewild. Om die lacune op te
vullen i~ er door de Vereniging Het Reewild
een basiscursus opgezet waarin naast algemene
informatie, vooral aan de praktische kant van
de jacht op reewi!d aandacht wordt besteed.
In een drietal avonden komen onderwerpen
als o.a. biologie van het ree, voedsel. gewei,
ontwikk~!ing, leeftijdsschatting, aanspreken,
aanschaf en behandeling van de buks, de werking van het schot en schottekens aan de orde.
Samengevat: Een CLirsUS voor reewildjagers
die meer over reeën willen weten.
In overleg is het ook mogelijk deze cursus In
uw eigen WBE te geven. Dit kan bij de aanmelding van minimaal 15 deelnemers.
Overleg over de cursusplaats is da n mogelijk.
Over cursusplaatsen, da ta, aanvangstijden
zullen de deelnemers zo spoedig mogelijk
door ons worden geïnforme.erd.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de
secretarÎs Reewildbeheer Noord Nederland:
N. Loerop, Tolhuisw~g 30a, 9475 PG MIDLAREN, TEL 050-4094133

Regio Utrecht
De Regio Utrecht, Noord-en Zuid Holland is
voornemens bij voldoende belangstelling de
basiscursus Reewildbeheer in januari I februari
te organiseren. U kunt zich opgeven bij:
MW.M. Spaargaren, Kortenhoefsedijk 112,
1241 LV KORTENHOEF. Telefoon: 035-6560828
BasisculsuS Reewildbeheer
De Basiscul'SIJs Reewildbeheer staat ook open
voor niet-leden. Het cursusgeld bedraagt voor
deze categorie f 175,- in plaats van f 125,-.
Hierdoor zjjr"! de7e mensen automatisch één jaar
lid van de Vereniging. Alle deelnemers ontvangen
na voltooiing van de CUI'SIJS een gctuigschrift

BEHEERTENTOONSTEllINGEN 2000
Regio Overijssel I Flevoland
Deze Regio organiseert op zaterdag 12 februari
en zondag 13 februari 2000 haar reewildbeheertentoonstelling in de Haverkamp,
Stationsstraat 28 in Markelo.

Regio West- en Midden Brabant
Haar jaarlijkse reewildbeheertentoonstelling
wordt in 2000 gehouden op zaterdag 25
en zondag 26 maart. In Hotel Bellevue,
Dorpsstraat 26 te Chaam.

Regio Veluwe I Betuwe
Gezamenlijk met het Veluws Hert en de
Verrniging Wildbeheer Veluwe wordt de
jaarlijkst' Grofwildbeheertentoonstelling georganiseerd in het weekeinde van 1 en 2 april.
Geopend va naf 10:00 uur.

Regio limburg
lij organiseert haar beheertentoonstelhng
op vrijdag 7 april 2000 In Herberg-restaurant
de Troost in Heibloem, gemeente RoggelHeytheuijsen (Midden limburg). Geopend
vanaf 20;00 uur.

Regio Achterhoek
Op zaterdag er"! zondag 8 en 9 april 2000,
organiseert deze Regio i'! Exel haar reewildbeheertentoonstelling over het afgelopen
seizoen.

Regio Oost Brabant
Oost Brabant houdt haar beheertentoonstelling
op vrijdag 1-1 april en zaterdag 15 april
geopend vanaf 20:00 uur in Zaal Prinsenhof
aan de Hoofdstraat Ie Best.

Algemene Ledenvergadering 2000
De Algemene ledenvergilderirg is vastgesteld
op zaterdag 15 april 2000, Wilt u dit al vast
noteren,
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bijzonderheden
J.E. vil n Herp-Bruyni us.

Nieuws van onze ledenservice
Nieuw adres ledenservice ft Administratie
Het nieuwe adres van de ledenservice
ft Administratie van de Vereniging
Het Reewild luidt per 1 augustus j.L:

Helaas zijn tr nog Itden di t hun conlrib utit
ovtr he t jaar 1999 nog niet hebben voldaan.
Eind oktober hebben deze leden een 2de herin-

Lede nservice ft Adm inistratie

nering ontvangen. Het zou ons verheugen indien
u de contributie zo spoedig mogelijk overmaakL

Achterstallige contributie 1998/'99

Vereniging het Reewild.
Al dewei 12 ,
8711 ST Workum
Telefoonnum mer: 0 515-54323 4

Fa x. : 0 515- 543 202

Het nieuwe Antwoordnummer

va n de Veren ig ing lu idt:

Veren iging Het Reewild
Antwoordnummer 2101
871 0 VA Workum

Unica

DOOf P.H. Schneider

'Drie maal is scheepsrecht', luidt een oud

spreekwoord. Dat jachtvrie ml Carel binnen
een jaaf driemaal met dezelfde reebok, lij
he t in verschillende stadia, in contact zou

komen, heeft hij nimmer kunnen bevroeden.
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Een paar leden hebben zelfs nog een achterstand over het jaar 1998, Er wordt veel tijd,
aandach t en kosten besteed aan het verwerken
van een ledenadministratie. Het kost vee l
extra tijd, veel extra aandacht en veel extra
kosten om een 2de en een 3de administ ratie
erbij te houden. Als u lid bent van een{de
Ve reniging bent u contributie plichtig, heeft
u geen interesse in de Vereniging is het beter
uw lidmaatschap {schriftelijk aan de: Ledenservice} op te: zeggen. In verband met de:
ret ributies hebben de reg iostcretarissen een
uitdraai hierove r ontvangen en zullen proberen

Tijdens de bronstijd heeft een juist passerende
trein net op het moment sup rême hem parten
gespeeld, tocn hij in een veld ten zuiden van
Breda een reebok vrij had, Nadien leek deze
van de aardbodem ve rdwenen, totdat tijdens
een kleinwÎldjacht in het najaa r in hetzelfde
veld het corpus van een bok gevonden werd
in een poldersloot. Deze had reeds afgeworpen
en bleek bij nadere beschouwing een verwonding in zijn nek te hebben van een klein
kaliber; duidelijk een geval van ergerlijke
strope rij. Cafers echtgenote die schedels
verzamelt vroeg mij deze te prepareren.
Ik had hier wel oren naar. Niet vanwege de
luch t maar gezien de hoge leeftijd die ik
vermoedde toen ik hem vluchtig in de bek
gekeken had. Zo gezegd, zo gedaan. Tenslotte
schatte ik hem aan de hand van mijn kakendoos
op een jaar of negen, Zulke kom je niet veel
tegen en zeker niet in Nederland. laat Carel
nou tijdens de laatste geitenjachl bij het
opkuisen van het berspad naar zijn hoogzitje
een afwerpstaug vinden die ach teraf precies
blijkt te passen op de stempel van de linker
rozenstok!
Over l.micum gesproken ..

de personen Ie benaderen. Blijf de Vereniging
Het Reewild sttunen, het is een goede zaak! !
Wenskaa rte n van de Vereni ging he l Reewi ld
Vorig jaar heeft Joke Hendriks ons verblijd
met een se tje van 8 verschillende prachtige
kaarten. Vele va n u hebben hiervan al genoten,
We hebbe n nog wat setjes over, deze bÎeden
wij u aan voor dezelfde prijs als vorig jaar,
Twijfel niet, bestel direkt!
Prijs: 8 verschillende gevouwen kaarten,
inwt ndig blanco met envelop; 1 setje f 15.-incl. verzendkosten; 2 setjes f 27,50 Încl.
verzendkosten; 3 setjes f 40.-- ; 5 setjes f 60.--.
Uw bestelling lien wij gaarne teg~moet:
ltdenservice ft Administ ra tit
Vereniging Het Re ewild,
Antwoordnummer 2101, 8710 VA Workum,
Of per fax: 0515 - 543202

Door J, Brou wer
Op zondagmorgen 20 december 1998 vond ik
in het gras bij enkele sparren een recent
afgeworpen sta ng. Er zat nog bloed op het
breukvlak. Na enkele foto's te hebbtn gemaakt.
raapte ik hem da nkbaar op. Ik vervolgde mijn
tocht. Groot was mijn verbazing, toen ik binnen
IQ mi nuten ongeveer 30 meter verder in het
volgende bosvak wederom een afwe rpstang
vond, Nadere bestudering leerde dat hij al een
jaar gelegen had en naa f mijn overtuiging van
dezelfde bok afkomstig was (zie vlakke stukken
op de roos waar de stangen tegen elkaar
hebben gestaan). Voor mij kwam het haast
ongelofelijk over. Hoc uniek is lo'n vondst?

nazoek
-

----------~

Dé nazoek van de eeuw!
Nazoeken met ccn hond op grofwild is

Het betrof hier een nazoek op een hertenkalf
met een yoor lopelVerwonding. Deze prestatie
werd geleverd, nadat twee ande re
Hannoyeranen hadden moeten afhaken.
Het spoor had een lengte van 2,7 km en was
281/2 uur oud! Verder had het die nacht
stl!rk geregend en waren er onderweg veel
verleidingen. In het yerleden had zich deze
hond 'Nuscha van der Föhrenhaid' met zijn
begeleide r 'Winfried Wagner' bij meer dan
450 nalOeken vaak als beste gekwalificeerd.

zo oud als de jacht zelf kun je wel zeggen.
Zo bestaat er in Duitsland naast de tientallen

nazoekstations een "Verein Hirschmann"
Een groep van specialisten die uitsluitend
werkt met Hannoveranen; een brakkensoort,
stevig van bouw, kortharig en prachtig diep
roodbruin van kleur. Deze vereniging bestaat
al mee r dan 100 jaar en werkt onder zeer
strenge regels. Er wordt bijna uitsluitend en
alleen bij nazoeken gebruikt op hert, zwijn
en moeflon en zelden op ree. Prins Hendrik
is in de jaren 30 zelfs President geweest van
deze Duitse veren iging.

Interessant is uÎt het jaalVersJag van deze
hoog gespecialiseerde vereniging te lezen
dat in het jachtjaar 1997-1998 in Du itsland
211 honden in totaal 2746 stuks grofwild op
hebben gezocht!

Nu is er onlangs tijdens een zogenaamde
'H,iUptprüfung' een hond met bl!gdóder
gekl'lalificecrd met dc yolgcnde punten:
9,8,8,8 = eerste prijs. En deze hoge kwalificatie
wa s nooit eerder in het 104 jarige bl!staan

Door P.H. 5<:hneider

Ook de vijf Nederlandse leden van deze
vereniging kwamen goed voor de dag met
15 stuks roodwild, 53 stuks zwartwild,

van deze Yl!reniging geql!ven!

3 dammen en een moeflon.

Valwild
Door P.H. Schneider
Door de oplettendheid van de plaatselijke
politie werd en wij in april van dit jaar get ipt.
Er was een stuk reew ild aangereden op een
lokale weg die de scheiding vormt van
twee velden binnen onze W.B.E. Het dier

had zich ondanks zijn kruisverlamming

enkele tlonderden meters weten te verplaatsen
over ingezaaide akkers.

Als je zelf iets doet op zweelhondengebied
krijg je het gewoon koud als je de finesses
leest wal deie hond hedt gepresteerd in
een heuyelach tig en sterk afw isselend
gebied. Voor de niel inge wijden is het gocd
om te weten dal met een dergelijke hond
word t gewerkt aan de lange zwee triem.
Onder bepaalde omstandigheden wordt de
hond geslipt om het gewonde stuk te kunnen
stellen, waarop daarna het vangschot kan

Een goed geplaatst schot maakte een eind
aan alle ellende. Extra jammer wa5 het
dat het hier een stamvader betrof die een
aantal jaren ook doo' de aangrenzende
buren zorgyuldig was gespaard. Aan de
hand van het slijpplaatje bleek de leeftijd
6 jaar. De rechter oogtak was door de
botsing afgebroken; de lengte van de
linker bed roeg 15 cm!

WOrden afgegeven.
Het frappan te was bovendien dat deze hond

De op de fo to getoonde afworpstang
is van dezelfde hok en uit he t derde
levensjaar.

zelf tot Iweemaal toe aangaf geslipt te
willen worden, maar kwam na de eerste
maal terug om weer aangelijnd te worden!
Ve rder zaten er in het spoor meerdere haken
en was het hert ook nog 50 meter door een
beek gegaan, waar de hond yel'o'olgens
perfect aangaf waar het kalf de beek had
yerlaten.
En dan bij dit a ll es te bedenken da t er jaren
bij het opstarten van onze huidige
zweethondenlijst lieden waren die beweerden
dat dit eigenlijk een overbodige zaak wa s!
geled~n
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