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Voorwoord

VOORWOORD inhoud

Ik heb wel eens gehoord dat de hoeveelheid nieuws en informatie die op 1 dag door ons brein wordt verwerkt gelijk
staat aan de hoeveelheid informatie die een mens gedurende een heel mensenleven verwerkte in de Middeleeuwen.
In die tijd communiceerde een kasteelheer via een heraut
die, gekleed in een tabberd, dienstdeed als boodschapper.
Herauten waren onschendbaar en deden er vaak weken
over om een naastgelegen kasteelheer een nieuwtje voor
te schotelen. Voordat deze stoere boodschapper door weer
en wind op pad werd gestuurd, vaak door gevaarlijk terrein
met struikrovers en enge ziekten, dacht de kasteelheer wel
drie keer na voordat hij zijn brief met een mooi zegellak
afsloot om er zeker van te zijn dat zijn boodschap duidelijk,
to the point en concreet was. Het zou niet praktisch zijn als
de ontvanger, na het lezen van de brief, aan de heraut die 12 dagen onafgebroken
had paard gereden zou vragen ‘Euh,...wat bedoelt hij nou precies?”. De zender van
de brief liet zich dus vooraf goed informeren. Deed wat nader onderzoek. Had ruggespraak met wat slimme mensen van zijn hof en ging wellicht zijn kasteeldame in
het torentje om raad vragen. Dan doopte hij zijn chique ganzenveer in de inkt en
formuleerde zijn boodschap: tactisch, overwogen en gegrond. Dan sliep hij er nog
een nachtje over en las hem nog eens. Zou hij bereiken wat hij wilde? Stootte hij de
ontvanger niet voor het hoofd? Zou de ontvanger zijn tekst niet verkeerd uitleggen?
Dat zou per direct een bestorming van zijn kasteel tot gevolg kunnen hebben, vooropgesteld dat de heraut niet vermoord werd.
Inmiddels is de heraut vervangen door Facebook, Twitter, Whatsapp en SMS. We zijn
echter vergeten dat techniek zich vele malen sneller kan ontwikkelen dan het menselijk brein. Dagelijks zie ik enthousiaste jongjagers hun mening en foto’s delen die dan
direct de mond gesnoerd worden door kasteelheren die beter de zegellak een nachtje
hadden laten drogen. Het klimaat waarin wij als gelijkgestemden proberen één front
te vormen tegen de negatieve buitenwacht zou vele malen prettiger en eensgezinder
zijn als we iedere boodschap zouden versturen alsof deze bezorgd wordt door die
heldhaftige heraut. Met respect, duidelijk, overwogen en doordacht. Zonder te vergeten dat alles wat we geleerd hebben te danken is aan alles wat we eens fout deden.
Valt deze boodschap verkeerd? Don’t shoot the messenger! ;-)

JACHTVERHAAL
20 Eerst 28 jaar aanzitten
34 Bosbokkenjacht
53 Eindelijk

IN GESPREK MET
40 Roel Wolbrink over tweed
THEMA
14 Grofwildjacht voor beginners
26 Workshop in Schotland
46 Geweertest: Krieghoff Semprio
54 Wetsvoorstel voor ecologische
jachtwet (DL)
DIVERSEN
8 Boekbespreking
9 Adventure zone
25 Enquete
25 DMQ
38 Herlaadcursussen
VASTE RUBRIEK
3 Voorwoord
4 Varia
6 Trofee gallery
10 In de spotlight
32 Uitgelicht
39 De vrouw van
59 Culinair
61 Breukjes
61 Puzzel
62 Lezersservice

Igor Timmermans, Hoofdredacteur

e-mail: info@waidmannsheil.nl
website: www.waidmannsheil.nl
Facebook: http://www.facebook.com/waidmannsheilmagazine
KvK 20166971
BTW NL150513616B01
Banknaam: ING BANK N.V
IBAN/SEPA nummer: NL77INGB0005067757
BIC nummer: INGBNL2A
Hoofdredacteur: Igor Timmermans

Redactie:
Nausikaä van den Merkenhof
Paul Asselbergs
Redactionele medewerkers
Kristof Vandewoestijne, Jens Ulrik Høgh,
Donald Buijtendorp, Harry en Robert de Wilt,
Reinier Broeks, Geert van Kaathoven, Ann Hellemons,
Frederik van Breen, Robert-Jan Asselbergs,
Maarten Fijnaut
Fotografie
Hans Spijkerman, Bert Stephani, Jens Ulrik Høgh,
Donald Buijtendorp, Harry en Robert de Wilt,
Charles Sainsbury – Plaice, Geert van Kaathoven,
Reinier Broeks, Frederik van Breen,
Robert-Jan Asselbergs
Coverfoto
Charles Sainsbury – Plaice

Grafische vormgeving en opmaak
Barbara van der Zanden
Advertenties:
advertentie@waidmannsheil.nl of telefonisch via
+31 (0)164 854529
Advertenties vallen buiten verantwoordelijkheid van
de redactie en kunnen zonder opgaaf van redenen
worden geweigerd.
Kopij:
kopij@waidmannsheil.nl of telefonisch via
+31 (0)164 854529
De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in
portefeuille te houden of te retourneren. Plaatsing
van ongevraagd toegezonden kopij kan nimmer
worden gegarandeerd en de redactie behoudt zich
het recht voor ingezonden stukken in te korten.

Beheerder Youtube kanaal:
Erik Rodenburg

28-2014 | waidmannsheil |

COLOFON

Waidmannsheil is een uitgave van
Uitgeverij Hubertus
Postbus 382
4600 AJ Bergen op Zoom
tel.: +31 (0)164 854529
gsm: +31 (0)6 53798734
fax: +31 (0)87 7847689

3

dhr. Konter -Tuinderij 15 A 2451GG LEIMUIDEN - jacob@jachthuisleimuiden.nl - Uw abonneenummer is: 118598

Varia

Varia

Jagen.nl presenteert

Jagersagenda & Jachtalmanak
2015
Het koud hebben is verleden tijd met dit Pinewood Heating Vest.

Jagersagenda & Jachtalmanak 2015

VIND ONS LEUK
WAIDMANSHEIL
MAGAZINE

Apex Predator, Hunters draaggordel/
wildzak combo.

De Jagersagenda & Jachtalmanak 2015 is sinds
beschikbaar. Het handzame boekje met aan de
ene kant de agenda en – eenmaal omgedraaid –
aan de andere kant de almanak, is tijdens Jacht
& Buitenleven in het Autotron in Rosmalen gelanceerd.

Heeft u het tijdens de aanzit ook wel eens zo koud gehad dat u overwoog naar huis te
gaan? De oplossing voor dit probleem is gevonden door dit fantastische vest. Wij hebben dit vest in de koude herfstavonden van Finland uitvoerig getest en zijn overtuigd
van de kwaliteit.

Samen in één uitgave.
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het vest op 3 standen verwarmen:
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De Jagersagenda –vroeger uitgegeven door Jagersleven- is in een nieuw jasje gestoken en
De Apex Predator draaggordel/wildzak is speLevel “High”: Maximaal 44 - 50 graden met een duur van ongeveer 5-6 uur.
uitgebreid met de Jachtalmanak. In de agenda
ciaal ontworpen is voor de actieve reewildjaLevel “Medium” Maximaal 36 - 40 graden met een duur van ongeveer 6-7 uur.
vindt men het schrijfgedeelte per week, feest- en
ger. Deze draaggordel en tegelijk wildzak is een
Level “Low”: Maximaal 31-35 graden met een duur van ongeveer 7-9 uur.
gedenkdagen, schoolvakanties en maanstanden
comfortabel te dragen multifunctionele gordel.
maar ook belangrijke jachtdata, een jachtverhaal
De gordel is voorzien van handige opbergvakDit product wordt geleverd met:
en bijvoorbeeld een loodjeslijst. De almanak
ken waar men allerhande materiaal in kan op• Smart 100-240V EU battery charger
voorziet in belangrijke en nuttige informatie over Verkrijgbaar via de betere jachtspeciaalzaak of via www.jagen.nl/jagersagenda
bergen. Bewegingen worden niet belemmerd
• Krachtige her-oplaadbare 6000mAh batterij
jacht- en zweethonden, belangrijke adressen,
tijdens het dragen en het materiaal is gemaakt
• Instructies
WBE’s, tableaus en fauna maar ook informatie
van het waterdichte en geluidloze HUSTEX. Zoover een mooi wildkookboek en een column over
dra het nodig is kunt u deze draaggordel omVerkrijgbaar bij de betere jachtspeciaalzaak voor een adviesprijs van €179,een nazoek met zweethonden. Kortom, de Jagervormen tot een volwaardige rugzak en er bijsagenda en Jachtalmanak 2015 staan bomvol invoorbeeld een geschoten ree in meenemen. U
teressante en handige zaken die leuk en nuttig
kan deze draaggordel natuurlijk ook gebruiken
Nieuw in het assorzijn voor iedere jager!
voor konijnen en duivenjacht want u kan er
timent van Primos,
makkelijk 20 konijnen en tot 30 duiven in meede Wild Hog
Het boekje is verkrijgbaar bij uw jachtdragen. De verstelbare schouderriemen zijn in
speciaalzaak en is online te bestellen via
een oogwenk bevestigd en het wild wordt in de
Deze lokfluit is ontwikkeld
www.jagen.nl/jagersagenda.
waterdichte en hygiënische PVC zak gestoken.
voor de keiler, biggen,
Elke draaggordel is voorzien van 2 wildzakken
overlopers en zeug. Met
zodat u deze kan vervangen als de andere
name voor de onverschrokVerkrijgbaar via de betere jachtspeciaalzaak of via www.jagen.nl/jagersagenda
schoongemaakt wordt.
ken overlopers is deze effectief. Door hard te blazen
Prijs: €110,- (ex. verzendingskosten)
lok je de wilde zwijnen van
Inlichtingen: De Jachtkansel 0495/30.54.34 of
grote afstand. Met zachte subjachtkansel@telenet.be
tiele geluiden lok je ze op korte afstand dichterbij. Er kunnen
verschillende knor geluiden mee
gemaakt worden, van normaal tot
agressief. Primos adviseert de klank te
varieren door de handpalm als klankkast te gebruiken. Blaas telkens een serie korte stoten van
een 1/2 tot 1 seconde gedurende een minuut of
2. Herhaal dat eventueel na een minuut of 10 á
De multifunctionele patronenriem “Drückjagd” van
15. Inmiddels is deze Primos lokfluit in gebruik
Nieuw van Swedteam: Bison set met Scentlok van
Niggeloh is een praktische combinatie van een munitie
ter test. Wij zullen u nader berichten over de reriem en een jacht-heuptas.
sultaten.
Met het Scentlok systeem wordt uw lichaamsgeur in de kleding gehouden. De
speciale binnenvoering blokkeert geurmoleculen waardoor de kans dat wild u
De riem biedt ruimte voor 12 kogel- en 4 hagelpatronen van alle gangbare
De Primos Wild Hog is verkrijgbaar bij uw jachtruikt met verkeerde wind wordt geminimaliseerd. Deze technologie is inmiddels
kalibers en heeft 2 vakken voor uw jachtmes en uw GSM. Het neopreen
speciaalzaak voor circa €22,95
al erg populair bij de actieve bersjager maar ook bij de drukjachten raakt men
materiaal is waterbestendig , lichtgewicht en gemakkelijk te reinigen.
steeds meer overtuigd van het nut van deze kleding.
Bovendien draagt het erg comfortabel. De riem heeft een traploos bereik
van ongeveer 75 tot 160 cm, zodat deze passend gemaakt kan worden
voor iedere jager. Dankzij de brede klepsluiting met klittenband is uw
De complete set bestaat uit jas, broek en pet met gezichtsmasker
munitie, mes of telefoon makkelijk bereikbaar, zelfs met handschoenen
Maten: 46 t/m 60
aan. De riem is verkrijgbaar in bruin of oranje/bruin. Wij hebben deze
voor u getest en kunnen hem van harte aanbevelen.
Op de website van Jachthuis Leimuiden ziet u de complete aanbieding.
www.jachthuisleimuiden.nl of info@jachthuisleimuiden.nl
U bestelt deze aanrader bij uw jachtspeciaalzaak.
Tel: 0172 – 506593
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Trofee Gallery

Trofee Gallery
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ankt
Derek! Bert Pellegrom

Na een spannende berstocht in zijn eigen
jachtveld in de Spessart, schoot onze auteur
Maarten Fijnaut op 07-09-2014 zijn
levenshert. Tijdens de beginnende bronst, trok
de ongelijke 20ender, die door zijn markante
afworpstangen al enkele jaren bekend was,
samen met een roedel kaalwild en twee
bijherten, in de vroege ochtend over de velden.
Na een bladschot vanaf de bersstok, blies het
hert, dat volgens de eerste inschatting 10
jaar oud is, na een korte vlucht zijn laatste
adem uit. Het is die zondag een lange dag
geworden..

6

Exact één maand later, op 07-10-2014, was Diana
Maarten wederom goed gezind. Tijdens een berstocht
met volle maan, kwam in de rand van de mais kort
een sterke keiler tevoorschijn, die snel weer in de mais
verdween. Door de grote schade in de mais, lukte het
hem vervolgens om de keiler heel langzaam tot op 10
meter te benaderen en een zuiver schot af te geven. Met
een leeftijd van 5-6 jaar en een ontweid gewicht van
exact 100 KG was het zijn sterkste keiler tot nu toe.
Waidmannsheil Maarten!

Jose Jochems schoot deze
mooie widder van 82cm in de
Hunsrück. Waidmannsheil!

Na een lange bers in het jachtveld van mijn
vriend Peter in Schotland
eindelijk deze prachtige bok.
Oscar Bosch

| waidmannsheil | 28-2014

Wij wensen Wouter van
Tuinen een krachtig
Waidmannsheil met deze
moeflon ooi.
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Adventure Zone

Boekbespreking

MIJN BIJTRING WAS EEN HAZENBOT
Tekst: Paul Asselbergs foto: Hans Spijkerman
De
redactie
van WMH
vroeg mij
om
een
boekbespreking te schrijven over
‘Mijn bijtring was een hazenbot’. De schrijver van
dit boek is Martin Tulp, iemand die ik
waardeer. Ik ben niet zo’n lezer en het
boek telt maar liefst 174 pagina’s, een
hele dikke pil dus om te lezen.
Ik heb het boek gelezen en dat heb ik voor
mijn doen binnen redelijk korte tijd gedaan. Dat is dus al het eerste compliment
dat ik in de richting van Martin maak. Het
boek leest heel vlot weg. Martin begint te
schrijven dat hij de jacht als jong manneke met de paplepel heeft meegekregen;
met de windbuks op mussen en spreeuwen schieten. Zoveel jaar later is hij nog
steeds een jager met veel passie en hij
draagt die passie ook aan zijn kinderen

en kleinkinderen over. Als jager hebben al
zijn jachtverhalen al bij voorbaat mijn interesse. Verhalen over de jacht op hazen,
eenden, ganzen, bijzondere doubletten,
noem maar op. Zeer gevarieerd, maar ik
ga het natuurlijk niet verklappen. U moet
het boek gewoon zelf lezen. Elk verhaal
op zich maakte me steeds weer nieuwsgierig en is vaak leerzaam en herkenbaar.
Martin geeft zich in zijn boek aardig bloot.
Hij erkent dat een jager zoals hij ook maar
een gewoon mens is en dus ook fouten
kan maken. Opvallend vond ik de details
in vele van zijn jachtverhalen. Hier en daar
ontdekte ik ook in hem de ware psycholoog. Martin is een zeer belezen man en
heeft, getuige de vele details, ook een
buitengewoon goed geheugen. De weidelijkheid bij de uitoefening van de jacht,
en het als jager elkaar iets gunnen, staan
bij hem hoog in het vaandel. Naast zijn
mooie ervaringen in Nederland komen,
zijn bijzondere jachtavonturen in Italië en
Tasmanië ook uitdrukkelijk in het boek

naar voren. Het boek eindigt met een bijzonder avontuur in Schotland.
Niet alleen dit slotverhaal, maar het hele
boek is echt een ‘schot in de roos’. Ik zou
zeggen: “Martin, ga zo door, en geef de
pijp voorlopig maar niet aan Maarten”.
Tenslotte: wat heb ik genoten van de
prachtige illustraties van Kees van Scherpenzeel. Ik ben jaloers op zijn talent. Ik
zou willen dat ik die had. Ik zou er voor
tekenen!
Het boek van Martin, de polderjager, is
een prima geschenk voor de komende
feestdagen. n
Het boek is te bestellen bij: Uitgeverij Bornmeer, Postbus 234, 8400
AE Gorredijk, tel: 0513 490 319,
e-mail: info@bornmeer.nl, en via ISBN
978-90-5615-332-8 bij elke boekhandel.
Het boek kost €17,50.

ADVENTURE ZONE
EEN KENNISMAKING
Tekst: Kristof Vandewoestijne
foto’s: Bert Stephani
In Vlaanderen zijn we na 1,5 jaar werken
ondertussen goed gekend. In Nederland
hebben we nog wel wat werk aan de
winkel. Daar kwamen we op de Jacht &
Buitenlevenbeurs in Rosmalen achter.

Wie zijn wij?
Wij, Louis Walrave en Kristof Vandewoestijne, beiden gedreven, ondernemende
jagers, leggen ons vooral toe op leuke,
jachtgerelateerde events voor jagers van
alle leeftijden. Dat gaat van info-avonden
over bedrijfsbezoeken tot demonstraties,
initiaties, workshops en meer. Daarnaast
organiseren wij ook jaarlijks een vijf tal
betaalbare jachtdagen en jachtreizen
waar wij steeds bij aanwezig zijn om de
mensen die met ons meekomen, opti-

maal te laten genieten van hun passie.
Door onze aanpak zien wij de mensen
die met ons meegaan ook niet als klanten maar veeleer als jachtvrienden. Onlangs hebben wij een eigen jachtagenda
én badgehouder uitgewerkt en verdeeld
op de Nederlandse en Vlaamse jachtmarkt. Het leuke voor de jagers is dat wij
die gratis verdelen!
Om onze naambekendheid in Nederland
een boost te geven, tekenden wij ook
present op de Jacht & Buitenlevenbeurs
in Rosmalen waar wij in samenwerking
met Tom, zaakvoerder van Coolman
Style (www.wapenkoffers.be), een schitterende wapenkoffer t.w.v. een dikke
€4000,- konden verloten. Peer Boerboom, jager met geweer en vogel en

beroepsmatig ook plaagdierenbestrijder
(www.bpbreusel.nl) werd de meer dan
gelukkige winnaar! Wij wensen Peer heel
veel succes met de koffer!
We hopen u een keer op een van onze
evenementen te mogen ontmoeten. U
kunt ons via facebook volgen. Zo blijft u
altijd op de hoogte. n

adventurezone.eu
www.adventurezone.eu

28-2014 | waidmannsheil |
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In de spotlight

In de spotlight

De ‘verbeterde’ Barnes kop.
wegen slechts 8,8 gram wat in
sommige gebieden zoals bijvoorbeeld Scandinavië volgens de wet
(erg ouderwets) te licht wordt bevonden voor eland, roodwild en varken. Betreurenswaardig omdat deze
munitie op al deze dieren zeer effectief
is. Ik was in de gelegenheid om de EVO
Green in Zweden, Polen en Duitsland te
gebruiken voor ree-, roodwild en varken.
Ik schoot in totaal 25 stuks grofwild. In
al deze gevallen schoot ik met de .300
Winchester Magnum. Mijn conclusie: het
effect bij een treffer is uiterst overtuigend, zelfs bij grote herten en rennende
varkens. Ik verwachtte flinke schade aan
het vlees bij reeën maar in de praktijk
bleek dit niet meer of minder te zijn dan
met de traditionele loodkoppen. Enigszins verbazend, gezien het feit dat ieder
ree viel alsof het werd getroffen door de

IN DE SPOTLIGHT
EEN NIEUWE LOODVRIJE VARIANT:
RWS HIT

bliksem. RWS classificeert de EVO Green
als een optimale keuze voor zwijn en
hert maar ik durf het absoluut ook voor
reewild aan te raden. Een steeds groter
wordende groep Duitse jagers zweert bij
de EVO Green 9,3 mm voor drukjachten.
Zij verzekerden mij dat het effect overtuigend is, ik geloof hen!

HIT
Voor die jagers die een sterkere kogelkop wensen met een minder dramatisch
effect maar met perfecte penetratie heeft
RWS nu een nieuwe constructie ontwikkeld. Het is een massief metalen kop
die vervormt bij impact maar niet fragmenteert. De kop weegt in .30 kaliber
10,7 gram, slechts iets lichter dan de
traditionele loodkoppen. RWS HIT (high
impact technology) is een volkoperen

vervormende kop, het is het bij velen bekende type Barnes X; gelijkwaardig aan
de Hornady GMX. Bij de ontwikkeling van
deze nieuwe HIT-kop heeft RWS er voor
gekozen om samen te werken met de
Amerikaanse fabrikant Barnes. In feite is
de HIT een technische doorontwikkeling
van het Barnes X ontwerp - de Barnes
TTSX versie 2.0 als je wilt. Het resultaat
van deze inspanningen, de nieuwe HIT
kogelkop, is van RWS.

De HIT kop die massief blijft en vervormd.

Tekst en foto’s: Jens Ulrik Høgh
RWS EVO met splinterwerking.
We zien steeds meer loodvrije munitie
in de diverse catalogi verschijnen omdat
steeds meer landen en deelstaten eisen
dat jagers met niet-giftige munitie jagen.
Veel deelstaten in Duitsland zijn al loodvrij en hetzelfde geldt voor een groot
deel van Amerika. Enkele jaren geleden
verbood Zweden al loodvrije munitie. De
politiek had echter twijfels toen zij zich
realiseerde dat goede alternatieven nog
niet waren ontwikkeld. In Noorwegen is
het onderwerp ‘loodresten in voedsel en
het effect op het menselijk lichaam’ onderwerp van de dag. Dit artikel is niet
bedoeld als bijdrage in de discussie lood
versus loodvrij. Sta mij echter toe om op
te merken dat vanuit puur technisch oogpunt loodvrije munitie steeds veelzijdiger
en effectiever wordt. We komen steeds
dichter bij een optimale situatie zodat we
ons niet al te druk hoeven te maken over
het verbod op lood.

Er zijn op dit moment drie verschillende
constructies van loodvrije kogelkoppen
op de markt.
1. (deels) Fragmenterende kogelkoppen
bedoeld om te versplinteren bij impact.
2. Massieve kogelkoppen die vervormen
en daarmee het effect van loodhoudende koppen evenaren.
3. Niet-vervormende massieve kogelkoppen die niet versplinteren of vervormen als ze hun doel raken.
Deze laatste is enkel interessant als het
gaat om kleine dieren. Sommige niet-vervormende kogelkoppen zouden efficiënt
doden vanwege hun vorm, ik heb het
echter nog niet meegemaakt in de praktijk en vraag me serieus af of ze doen
wat ze beloven. Ze zijn al een poos op
de markt zonder echt veel enthousiaste
gebruikers.

EVO Green
In het najaar van 2012 introduceerde
RWS een geheel nieuwe deels fragmenterende kogelkop, genaamd Evolution
Green of EVO Green. De kop is geconstrueerd met een dunne laag zacht metaal
(zoals veel kogels van RWS) als coating
en een plastic punt. De kern van deze
kop onderscheidt zich van de rest. De
voorste helft is gemaakt van voorgefragmenteerd tin, welke direct versplintert bij
impact en daarmee veel energie afgeeft.
Dit werkt perfect, zelfs met lage snelheid.
De achterste helft van de kern bestaat
uit massief tin maar is sterk genoeg om
zijn oorspronkelijke cilindrische vorm te
behouden. Onder normale omstandigheden heb je hiermee altijd uitschot en veroorzaakt deze een kalibergrote uitschotwond. Vanwege de lage dichtheid van tin
zijn de koppen relatief licht. De koppen
die wij getest hebben in het .30 kaliber
Het wondkanaal van de HIT bereikt zijn maximale omvang dieper in het lichaam.
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In de spotlight

Europa
Ungarn
Rumänien
Türkei
Österreich
Spanien
Schottland
England
Norwegen
Kurgan
Europ. Russland

RWS verloot 5x deze drukjachtset onder
de inzenders die weten in welke kalibers
de RWS HIT beschikbaar is. Stuur uw oplossing naar info@waidmannsheil.nl

Asien
Aserbaidschan
Kirgisien
Mongolei
Tadschikistan
Kamtschatka
Kasachstan

Hoe verbeter je een goed bestaand concept?
In dit geval is het de ingenieurs van
RWS gelukt een aantal verbeterpunten
te vinden ten opzichte van het originele
Barnes design. Het eerste wat opvalt bij
de vol-koperen HIT kop is dat deze zilverkleurig is. Men deed dit niet om hem
mooier te maken. De nikkelcoating resulteert in minder loodvervuiling in de loop
en lost daarmee een van de belangrijkste
problemen van volkoper munitie op. Op
het eerste gezicht lijkt de gestroomlijnde
kop op een zilverkleurige Barnes TTSX.
Maar onder de oppervlakte schuilen enkele verbeterpunten. Deze technische
oplossingen zijn gericht op een ander
zwak punt van de klassieke koperen koppen; ze hebben veel energie nodig om te
vervormen. Koperen koppen zijn meestal keihard en vervormen moeilijk waardoor ze een relatief hoge impactsnelheid
nodig hebben om te vervormen tot een
optimale ‘paddenstoel’ (mushrooming).
Hierdoor zijn ze vaak voorbehouden aan
snelle kalibers en effectief op relatief korte afstanden. Snelle vervorming zonder
concessies te doen aan de massieve constructie resulteert in een beter bruikbare
kogelkop.
RWS heeft het originele Barnes design op
drie punten verbeterd. Ten eerste is in
de punt een kanaal geboord waardoor
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de punt zachter is dan het originele design. Een simpele verbetering maar ook
een extra handeling tijdens de productie.
De geometrie van de holle punt is ook
nieuw ontwikkeld om de kop gevoeliger
te maken en tenslotte is er een nieuwe
plastieke punt toegevoegd die, zoals
men zegt, de vervorming van de kop versnelt als deze het doel raakt.
Dat de werking van deze kop doet wat
hij belooft, werd deze zomer gedemonstreerd aan een grote groep kritische
Europese jachtjournalisten op de schietbaan Ulfburg (Denemarken). Het effect
werd gedemonstreerd door op grote
blokken ballistische zeep te schieten. De
nieuwe HIT koppen expanderen aanmerkelijk sneller dan de klassieke volkoperen koppen en zijn daarmee veelzijdiger.
Ze zijn daarmee ook bruikbaar in de
minder krachtige kalibers en op langere
afstanden. In de zeepblokken hadden de
koppen zonder uitzondering 100% restgewicht. De penetratie was indrukwekkend.
Of je EVO Green of HIT moet kiezen
wanneer je loodvrij gaat jagen, is tot op
zekere hoogte een kwestie van persoon-

lijke voorkeur. Ik ben van mening dat
EVO Green de meest effectieve munitie
is op alle diersoorten - tot de grootte
van damwild - tot zeker zo’n 250 meter.
Voor vossen en ander kleiner wild is het
de beste keus op iedere afstand. Daarbij gezegd hebbende dat het meer vlees
beschadigt dan de HIT munitie. Op groter wild zou ik HIT aanbevelen en zou ik
het zonder twijfel op afstanden tot zeker
250 meter gebruiken, afhankelijk van het
kaliber. Ik zou deze ook kiezen voor de
nachtelijke aanzit voor zwijnen, zeker in
de winter waar hun dikke wintervacht en
vechtpantser een stevige kogel vereist.
Een ander verschil is dat de maximale diameter van het wondkanaal, veroorzaakt
door de HIT munitie, dieper in het lichaam is dan bij de EVO Green. Daarmee
is de HIT munitie meer geschikt voor de
grote soorten; roodwild, eland, steenbok
en grote varkens.
Mijn conclusie is dat geen van deze kogelkoppen even veelzijdig is als de moderne loodhoudende varianten maar het
komt nu wel heel erg dicht bij elkaar en
de EVO en de HIT samen dekken het hele
spectrum. n

Amerika
Kanada / Arktis
Alaska
Grönland
Argentinien

Afrika
Mosambik
Tansania
Namibia
Süd Afrika
Mauritius
Kamerun
Äthiopien

Voorjaarsjachten 2015

Besuchen
Sieenkele
uns
Wij bieden u hier
van onze spannende jachten
Messen:

rondom de wereld aan, voorjaar 2015.
auf den Messen Dortmund (Jagd & Hund)
Kapitale
beren in
Kamtsjatk
reebokken
Edelhert en Wapiti tijdens
und
Salzburg
(Hohe
Jagd & Kapitale
Fischerei).
Wir of Pauschal
de
in Nieuw-Zeeland
in Hongarije
april-mei
Dortmund bronst
Jagd & Hund
beraten Sie gerne und planen mit vanaf
Ihnen
15 april 04. Februar –
vanaf 1 maart
09. Februar 2014
gemeinsam
nach beer,
Ihren Vorstellungen eine
Europese bruine
Halle 7 / Stand 7.B60
aanzit in Roemenië
Muskusos in Groenland
IJsbeer in Canada met
Jagdreise.
maart-mei

maart-april

de Eskimo’s

Salzburg Hohe Jagd
& Fischerei
Reebokken
in Engeland
Auerhoen en Berkhoen20
tijdens
Wir
freuen uns
auf Ihren Besuch.
. Februar – 23. Febr
uar 2014
de balts in Rusland
vanaf 1 april
Halle 10 Stand 0714
vanaf 1 maart

Ihr Versch Jagdreiseteam

Voor een gedetailleerd voostel graag contact met ons opnemen

Ozeanien
Neuseeland
Australien

Versch Jagdreisen
Lange Heide 6
D-97816 Lohr am Main

Tel.:
00 49 (0) 93 52 . 6 04 59 77
Telefax: 00 49 (0) 93 52 . 6 04 59 78
Georg Versch
Mobil
00 49 (0) 1 71 / 9 36 96 05

info@versch-jagdreisen.de • www.versch-jagdreisen.de
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11 mannen gingen op stap. Slechts één ding hadden ze
gemeen. Geen ervaring. Verder heel verschillend. Van een
koeboer tot een horecaondernemer. Steef, John, Juke, Jan,
Hennie, Alfred, Leonard, Jos, Maarten, Piet en Lammert.
En natuurlijk Jacob en Donald. De passie voor het jagen
brengt hen samen. Ze wisselen ervaring uit. Ze vertellen de
belevenis. Ze plagen en ze dagen uit. Ze huilen en lachen.
Het was gewoon heel erg prima.

GROFWILDJACHT, JE WILT ER EEN
KEER MEE BEGINNEN EN DAN...
Tekst en foto’s: Donald Buijtendorp

Doen en beleven
Ervaring, dat ontbreekt de mannen. De
leergierigheid, die is er. Ze willen alles
weten en wel zo snel mogelijk. Onzekerheid speelt ook parten. Doe ik het wel
goed? Niemand wil fouten maken. Ze
zijn gespannen, voor sommigen wordt
het hun eerste stuk grofwild. Dat eerste
beest jagen is geen sinecure. Dat hakt
er stevig in. Het is ook niet niks. Leven
of dood, de schutter beslist. Alleen hij is
verantwoordelijk voor zijn schot. Ook al
zegt de gids in Polen: “schieten maar”.
En als achteraf blijkt dat het niet goed
is, ben jij zelf verantwoordelijkheid. Voor
de 11 man is dat in vier dagen realiteit
geworden. Ze hebben het gezien, meegemaakt, beleefd en emotioneel ervaren.
Ruim over de 30 reegeiten moeten binnenkomen, een groot aantal stuks kaalwild en verschrikkelijk veel wilde zwijnen.
Vroeger, in het oude Polen, waren de grote staatsjachten als Milicz 67 en 45 een
goede bron van inkomsten. De voor hen

14

harde valuta zoals dollars en Duitse marken kwamen zo binnen. Het gaat nu niet
meer om de harde valuta. Bosbouw is de
belangrijkste bron van inkomsten geworden. Dus niet meer de jacht. Het instandhouden van de grote jachtvelden en de
hoge kosten van de wildschade maken
dat er eerder verlies wordt geleden, dan
winst gemaakt. Door betalende jagers toe
te laten, probeert men de eigen onkosten
zo laag mogelijk te houden.
Polen was heel blij met de groep beginnende jagers uit Nederland. 11 man die
zich 4 dagen intensief inzetten voor de
beheerjacht. En dat hebben ze zeker
gedaan. In 6 outings wisten de 11 man
37 stuks wild binnen te brengen. Maar
liefst 21 reegeiten, 4 stuks kaalwild, een
overloper, big en een zeugje, 4 vossen
en een das. Dat was het gedeelte beheer
en schadebestrijding. Daarbij wisten de
mannen ook nog 2 keilers te bemachtigen en 2 zeer volwassen edelherten. Werkelijk, zo vonden de verantwoordelijken
in Polen, een ongekende prestatie.

| waidmannsheil | 28-2014

Er over praten helpt
Er is ook misgeschoten, zeker. Wie het
overkwam, baalde daar enorm van. Helemaal wanneer het je eerste stuk wild is.
Het gebeurt gewoon. Een jager die zegt
nog nooit mis te hebben geschoten, staat
te liegen dat hij barst. Goed mis is niet
erg, helemaal niet zelfs. Elk schot werd
geanalyseerd. Zo kwamen we vaak tot de
conclusie dat het meestal een trekkerfout
betrof. Slechts een paar dieren lagen niet
op de plek. Er moest dus worden nagezocht. We deden dat met z’n allen. Erg
ongebruikelijk, maar wel heel leerzaam
voor de mannen. Hoe gaat dat nu bij
het nazoeken? Ze hadden werkelijk geen
idee. Ja, er komt een hond, die volgt dan
het bloedspoor van het uitschot. En als
er nu geen zweet ligt? Wat moet je doen
als je een stukje buikspek vindt, wat snijhaar? Wat vertelt die informatie de jager
en de zweethondenbegeleider? Ook dat
was een leerzaam proces. Het zweetteam
dat ingeschakeld werd, heeft uitgelegd
en laten zien hoe er met de hond wordt
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gewerkt. Op één reegeit na, met een
schampschot op een voorloper, zijn alle
dieren binnengekomen. Een overloper
met een leverschot liep nog 400 meter
weg, en een jonge keiler wist met een
goed longschot 200 meter weg te komen.

De verrekijkertest
Zo zijn er voorbeelden te over. Verrekijkers. Ze hebben eigenlijk geen idee wat
ze kiezen moeten. Wat is nu een goede
verrekijker? Is dat de 8 x 56 van Swarovski of de Legend van Bushnell die toch
heel veel minder kost? Wij hadden daar
het volgende op gevonden. Leica, Swarovski en Steiner hadden hun hele range
ter beschikking gesteld. Donald initieerde
een beginnende jagerspraktijktest. Elke

Ontweiden was een zaak van de jager zelf.
Niks feodale houding en kijken naar de
jachtgids hoe hij het ‘rode werk’ op zich
neemt. Zelf doen. Zo konden de mannen
de training die ze bij Slagerij ter Weele in
Oene vooraf hadden gehad in de praktijk
brengen. Niemand heeft verzaakt.

‘outing’ moesten de deelnemers een andere kijker meenemen. En na afloop kon
iedere jager zijn bevindingen aan Donald
melden. Natuurlijk was dit een unieke
zaak. 13 verschillende kijkers testen. Ze
weten nu welke ze hebben willen. Ze weten nu wat lichtsterk betekent, ze weten
het verschil tussen 8 en 10 maal vergroting en ze weten het verschil tussen een
groot oculair en een kleiner oculair. Ze
hebben het verschil gezien tussen hun eigen kijker en die van de test. In negatieve en positieve zin. Afstandsmeting, ook
daar zien ze nu het nut van in. Al is het
om de ietwat vreemde vraag die iedere
jager stelt, als hij hoort dat een dier geschoten is te beantwoorden: hoe ver was
het? Dat is nu exact te beantwoorden.

- advertentie -

Wat komt er allemaal bij kijken
Tussen de jacht door, ’s avond bij het
dooddrinken en wanneer het maar uitkwam, werden ervaringen uitgewisseld.
‘Krijg ik van de gids, nadat ik mijn geit
had geschoten een takje van een naaldboom aangeboden, wat is dat voor ritueel?’ Het werd verteld, er werd voor Opa
gespeeld. Opa weet immers alles. “Ik zie
niets door de kijker als het donker is. Is
die kijker soms niet goed?” We spraken er
over, we lieten het zien. Bij de volgende
bers of aanzit waren de onduidelijkheden
over. Het is nu eenmaal zo, je moet leren
hoe het in de praktijk werkt. De praktijk
is soms erg weerbarstig!
Een voorbeeldje: Spullen, die hebben de
jongens wel. Prima geweren, Blaser R8,
Heym, Sauer met richtkijkers van de merken Leica, Swarovski en Zeiss. Daar gaat
het niet aan liggen. Alle kijkers hebben
een lichtpunt. Zetten ze bij de avondaanzit het lichtpuntje aan. Op de dagstand.
Overstraalt dat puntje het hele beeld.
Varken niet meer te zien. Jager nerveus.

Begint de gids ook nog te zeuren en aan
de kijker te frummelen om het puntje
uit te zetten. Vraagt de gids via de tolk
aan Donald of dat puntje uit mag. Een
beetje verontwaardigd antwoordt Donald de man,’ dat het toch raar is om
het lichtpuntje uit te zetten als je daar
de richtkijker nu net voor gekocht hebt’.
Je kunt hem met een lage lichtintensiteit
instellen. Dat moet je sowieso doen. Nu
merk je het ontbreken van ervaring. De
beginnende jager heeft die kijker er op
laten zetten. Hij vergeet de gebruiksaanwijzing te lezen. En op de hoogzit als het
echt moet, gebruikt hij het puntje niet.
Hij weet niet hoe hij het verstellen moet.
Weet ook niet dat er een dag- en nachtstand op zit. Dit soort dingen, die moet je
weten. Je hebt wel iemand nodig die het
je vertelt en laat zien.

Nog iets. Gaat de beginnende jager de
‘Kanzel’ op. Hij ziet een plank en gaat daar
maar op zitten. De gids houdt zijn mond.
De jager zet zijn geweer in de hoek. Hij
zit zowat klem tegen de voorwand. Als hij
zijn geweer naar buiten moet steken om
te schieten, dan wordt het een geworstel
met de kans dat het geweer tegen hout
stoot. Dus lawaai maakt en het grote
dikke varken pleite is. Balen! Begin eerst
‘mis en place’ te maken op de ‘Kanzel’.
Ben je een rechtse schutter, ga dan rechts
zitten. Heel verstandig voor je elleboogsteun. Die plank kun je verschuiven. Richt
droog met je geweer, stel de lichtintensiteit van het puntje in. Zorg dat je klaar
bent, dus alles hebt geregeld, voor dat
een stuk grofwild verschijnt.

� (Juridisch) Advies rondom het jagen in Duitsland
� Bemiddeling van jachtvelden en deelnames
� Aanzitjacht op vijf grofwildsoorten in top jachtvelden

Foto: WMH
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Maarten Fijnaut

info@der-jagdspezialist.com

0049 (0) 177 / 53 99 621

www.der-jagdspezialist.com
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„Met Pinewood zit je er warmpjes bij!”
VERWARMD VEST

‘De grofwild workshop van Jachthuis Leimuiden was overweldigend. De reis, in
één woord geweldig. Je eerste stuk grofwild, je eerste ontweiding, de breuk, je
eerste ‘waidmannsheil’, kortweg onvergetelijk. Doodblazen, tableau leggen en
je eerste zelf geschoten stuk grofwild
mee naar huis. Dit maakt de ervaring
compleet. Dit alles onder begeleiding
van Jacob en Donald, die met vele onvergetelijke tips de nieuwe grofwildjagers
bijstonden, daarvoor mijn dank, super.
De eerste keer grofwild jagen was een
onuitwisbare ervaring’. (Pieter: 2 reegeiten)
Ik heb nog nooit op grofwild gejaagd. De
workshop van Jachthuis Leimuiden was
voor mij de ideale instap in de grofwildjacht. Leren ontweiden bij Ter Weele en
een schiettraining op de Berkenhorst had
ik niet willen missen, want het geeft vertrouwen. Dan volgt de praktijk in Polen.
Mijn eerste reegeit werd een drama, want
ik schoot ‘m aan. Dat hakte er emotioneel
stevig in. Ik bleek de voorloper te hebben geraakt en er was geen zweet. We
gingen allemaal zoeken en er werd een
hond op gezet, helaas zonder resultaat.
“Die komt er wel weer bovenop”, zei de
jachtopziener Maciej, mijn gids. Daarna
lachte het geluk mij toe, want uiteindelijk had ik twee reeën op het tableau en
volgde de breuk en het echte ontweiden.
Donald loodste mij er goed doorheen.
Wat een ervaringen. Het was bersen in
optima forma. Ik vond het zeer leerzaam
en perfect georganiseerd. En wat een geduld van de jachtgidsen en begeleiders.
Bedankt! (Steef: 2 reegeiten, 1 reekalf en
1 roodwildkalf )
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Jacob en Donald zijn in juli naar Polen
gegaan om de reis voor te bespreken.
Om de gidsen er van te doordringen dat
het om beginnende jagers gaat die iets
willen leren. Ervaringsjacht boven trofeejacht. Laat de jagers zelf ontweiden, laat
ze meegaan met een nazoek. Geweldig
om te merken hoe goed de Poolse organisatie op de wensen heeft geanticipeerd. Echt, ze hadden alles strak georganiseerd. Ze gingen helemaal op in het
bieden van de beleving. Het was leuk,
gezellig en uiterst leerzaam. Rituelen,
doodblazen, de breuk, het dooddrinken,
het zat er allemaal in. Organisatie, Polen
en deelnemers: Dank jullie wel! n

Visserij Jacht Outdoor

En wat vonden ze zelf?

Heb je ook last van onaangename kou tijdens het wachten op het wild of vis?
Ril je zo van de kou dat je eigenlijk terug naar huis wilt? Zit je verkleumd aan het water, in
de hoogzit, skilift of elders bij winterse temperaturen? Of misschien heb jij het gewoon
altijd snel koud?
Met het warmtevest van Pinewood is dat verleden tijd!
Dit vest, met geïntegreerde accu
en verwarmingselementen, voegt
aangename warmte toe aan je
lichaam. Met een warmtebereik tot
bijna 50°C gedurende 9 - 10 uur.
Na activatie met borstbutton ( drie
standen) warmt het vest binnen
enkele minuten op. Dit vest met
bewezen technologie gebruik je
voor eindeloze doeleinden. Je blijft
langer en comfortabel buiten tijdens
koude dagen, dus: Geen reden
meer tot koukleumen!
Dit unisex vest met borstzak is sportief en licht gewatteerd. Door de lage kraag is het vest
makkelijk onder andere kleding te dragen en eventueel te combineren met een sjaal.
Het vest is voorzien van twee extra grote en zachte infrarood verwarmende panelen van
koolstofvezel, strategisch geplaatst op de onderrug en het bovenste schoudergedeelte.
In de linkerzak zit een extra opbergvak voor de efficiënte, oplaadbare lithium batterij
(6000 mAh).
Het werkt eenvoudig: met één druk op de borstbutton kun je drie verschillende
warmteniveaus instellen. Voor extra comfort kan het vest ook als tweedelaags kledingstuk
fungeren zonder inschakeling van de verwarming. Het beste warmtecomfort bereik je
door het nauwsluitende vest zo dicht mogelijk op het lichaam te dragen, bij voorkeur
direct op een basislaag.
De complete set bevat: één vest, één 100-240 EU batterijlader, één lithium batterij,
handleiding. Stof: 100% nylon. Vulling: 100% polyester.
Kleur: zwart/rood
Maten: S/M, L/XL, XXL, 3XL

Country store – Adventure Store – Lowland Outdoor – Outdoorbrands – Mauritz & Zn – All Tactical
Wapenhandel Colenbrander – Hemker & Bekking – Euregio gundog store – Geweermakerij Elspeet
Dumphuis Doetinchem – Moosecamp – De Essen outdoor – Karoe – Sisu Outdoor – De Paander

De resultaten zijn afhankelijk van de kleding!
Of het nu gaat om een opwindende drijfjacht, een spannende

15 jaar ervaring in het outdoor avontuur heeft Pinewood een

jacht op wilde zwijnen, de strijd van je leven met een vishengel

kledingcollectie ontwikkeld, welke doet wat ervan verwacht

of een dagje uit wandelen, het blijft van essentieel belang om

wordt. Draag Pinewood in wind, regen en storm en blijf droog

je te kunnen blijven concentreren op je doel. Met meer dan

en warm, zodat u zich kunt blijven focussen op uw avontuur.
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Eerst 28 jaar aanzitten

Vader en zoon Harry en Robert de Wilt beschrijven hoe
ze als bosfanaten het jagen zijn ingegroeid. Vervolgens
hoe ze als cursisten zonder jachtnetwerk hun weg hebben
gezocht. En tot slot, in het volgende januarinummer, hoe
ze als jongjagers met een beginnend jachtnetwerkje aanzitmogelijkheden hebben gevonden. Het lange, kronkelende, onverharde pad van surfen, lezen, leren, netwerken,
geduld… en geluk. Misschien biedt het andere jongjagers
inspiratie.

Eerst 28 jaar aanzitten

Voor vader en zoon De Wilt is de jacht een
verdieping van de passie voor de natuur.

Hoogzitvlees hadden we al. Robert (30)
komt al sinds zijn tweede met zijn vader in het bos. En in ‘Boswachtershuisjes’, zoals hoogzitten aanvankelijk heetten, om de kinderziel te sparen. Dat ze
niet echt dienden “..om wild te tellen”,
hoorde hij pas jaren later. Je kunt een
woudloper van zes geen onzin blijven
verkopen.

bert – inmiddels al jaren communicatiemedewerker bij Sportvisserij Nederland,
o.a. als redacteur van Hét Visblad. Bij zijn
vader droogde de hengelsport wat op:
geen rust door zijn hectische vakpersen tekstschrijverswerk. Dus ga je, bijna
zestig en bijna dertig, de jachtopleiding
doen. Vader en zoon bij Juf Jolanda Kruize in Boxtel.

Soms bleven we wat langer op een kansel
zitten, voor meer kans om wild te spotten, dan al ‘bersend’. Vooral ’s zomers
leverde dat weleens succes op. Maar
altijd voor donker het bos uit, varkenszon of niet. Hoogzitvlees in de betekenis
van wildbraad kwam iets later; 28 jaar
na onze eerste gezamenlijke bosschreden lag het eerste stuk. De jacht heeft
altijd een hoofdrol gespeeld, maar vooral met stok, lijn en haak. Vissen werd
onze buitenpassie, naast het bos. Het
werd dominant, vooral voor junior – Ro-

Ohne Frühstück
“Ineens weet je het.” Waar en wanneer
het kwartje viel, weten we niet meer. Het
had er in elk geval mee te maken, dat bij
ons het mes aan twee kanten sneed, én
in het kwadraat. Bij de aanzit heb je een
kleine kans op Waidmannsheil, maar een
grotere kans om wild te zien. En daar
deden we het alleen al voor. Als jager zit
je bovendien wél ’s avonds en ‘s nachts.
Vroeger voor donker het bos uit, nu voor
donker erin. Niet geschoten, altijd raak.

Bijna de hele uitrusting is geschikt voor
zowel jagen, boswandelen als vissen.
Dus die jas, thermolaarzen of veldkijker
waar je altijd te gierig voor was, kunnen
er ineens wel van af. Of beter: de investeringsdrempel is gehalveerd (respectievelijk het investeringsmotief verdubbeld). Geweer en richtkijker zijn zowat de
enige uitzonderingen. Weekendjes Gasthof Waldblick boekten we toch al af en
toe. Voortaan echter zonder Frühstück;
de kansel roept namelijk.
Jagen, grofwild voorop, is natuurlijk boven
alles een weloverwogen verdieping van
onze outdoorpassie. Een verrijking van
onze verbondenheid met de natuur. Iets
dat we na een kwart eeuw natuurlijk binnengeëvolueerd zijn. We wisten niet dat
we het misten. Maar ineens weet je het.
Een stukje benutting uit de natuur sprak
extra aan; er staat thuis al zo vaak zeeen snoekbaars op tafel. Na de retorische

EERST 28 JAAR AANZITTEN
Tekst en foto’s: Harry en Robert de Wilt

20

| waidmannsheil | 28-2014

28-2014 | waidmannsheil |

dhr. Konter -Tuinderij 15 A 2451GG LEIMUIDEN - jacob@jachthuisleimuiden.nl - Uw abonneenummer is: 118598

21

Eerst 28 jaar aanzitten

Eerst 28 jaar aanzitten

kleiduivenbaan – vind je die ene klasgenoot wiens vader een jachtveld heeft,
een heel aardige klasgenoot. Dat je ooit
jachtgelegenheid nodig hebt voor een
akte, heb je tijdens de opleiding immers
al snel door. Je kunt dan ook niet vroeg
genoeg gaan werken aan contacten en
praktijkkennis. Een kronkelig, leuk,
leerzaam en arbeidsintensief pad,
maar je kiest er tenslotte zelf voor.
Het stelt je geduld op de proef. Dat
is inderdaad een schone zaak, hoewel
je dat vooral achteraf beseft, en iets
minder wanneer het tijdens de opleiding soms even vastloopt. Je presenteert jezelf immers als ‘jongjager in
opleiding’, vlees noch vis. Wat moet
men met je?

vraag: ”Waarom gaan wij eigenlijk niet
jagen?”, ging het gesprek bijna meteen
over de praktische kant. En die konden
de lieve dames van de Stichting Jachtopleidingen Nederland ophelderen.

Vlees noch vis
In de familie zijn wij de eersten die jagen
– je vindt in de kronieken zelfs geen stro
per. In onze zakelijke en privécontacten evenmin (jagers). Binnenkomen is
dan een hele toer. Voor het bos net zo
goed als voor de polder. Het betekent:
ogen en oren openhouden; surfen, een
account aanmaken op de gratis internet-jachtfora, lezen, netwerken. Zolang
dat netwerk nog uitsluitend bestaat uit
SJN-klasgenoten – en instructeurs op de

Gelukkig scheppen er nog genoeg
jagers plezier in om jongjagers wegwijs te maken of dingen te gunnen. En
een mens mag ook wel eens geluk hebben. In ons geval was dat een spontane
ontmoeting – tijdens een boswandeling,
hoe kan het anders – van Harry (De Wilt
Sr.) met een Duitse bosarbeider. Die gaf
het telefoonnummer van de plaatselijke
jachtrechthouder Paul Peeters. Maanden
na het eerste contact met hem – we waren dit ‘lijntje’ al bijna vergeten – nodigde hij ons uit om mee te drijven op de
varkens. Pauls telefoontje kwam tijdens
een lesavond in Boxtel: Grote Hoefdieren.
Dingen zijn geen toeval.

allemaal graag hun kennis wilden delen
met groentjes. Een van hen was zelfs zo
positief om ons alvast uit te nodigen voor
een jachtdag wanneer alles ooit in orde is.

Het eerste Duitse stuk: een soort zesender
(maar wij vinden hem mooi) uit de Eifel.

Drijven. Je leest erover op de Nederlandse jachtfora, maar beseft pas wat een
schat aan praktijkervaring en kennis dit
oplevert, wanneer je het zelf beleeft. Ook
wanneer je niét primair voor de grofwildjacht komt, want de meeste mensen die je
ontmoet, jagen ook op kleinwild in Nederland. Of kunnen er genoeg over vertellen.
Voor ons was het drijven op de varkens
een bladschot in al zijn facetten. Bijvoorbeeld voor het ontweiden, waar je twintig, dertig stuks lang met je neus bovenop
kunt staan. Of voor de vraag: what not to
wear als je over een überdrassige grond,
door manshoge braambossen moet ploegen. In de regen, net boven het vriespunt.

Begint het balletje te rollen?

Uitgenodigd worden is een onbetaalbare
ervaring en is een gunst. Het is voor de
onervaren drijver veel interessanter dan
voor de jachtheer met de extra verantwoordelijkheid voor de onervaren drijver.
Paul Peeters is gelukkig gezegend met
een royale mentorale geaardheid en
gastvrijheid. Zodoende kun je zomaar
worden uitgenodigd voor een avondje
zwijnen-nulstandbeheer in zijn prachtvelden rond Groesbeek, of om er zijn geitenafschot te helpen halen. Gevalletje: wie
helpt wie? Maar dat kwam allemaal pas
later; eerst op eigen benen staan en zelf
jachtgelegenheid vinden.

Vanaf deze eerste drijfjacht ging de
sneeuwbal rollen. Er waren Nederlandse
drijvers en hondenmensen bij die vrijwel

We begrijpen dat de jacht ‘gesloten’ is,
en snappen uiteraard ook dat een eerste
akte niet ineens deuren opent. Maar van

Frequente bezoekjes aan binnen- en buitenlandse schietbanen houden de schietvaardigheid op peil.

‘instituties’ zoals een schietbaan of jachtwinkel zou je soms wat meer hulp verwachten. Ze bleken echter aan geen van
beide kanten van de grens een springplank. Niemand die een pachter kent met
een jongjager-vriendelijke instelling. En
een prikbord voor uw briefje ‘Entgeltliche
Jagdgelegenheit gesucht bitte’ hebben we
ook niet. De Nederlandse jachtwinkel die
ons door Duitslandgangers was aangeraden, “..want hij kent iedereen”, blijkt zich
echter vooral op andere landen te richten.
Het zal wel, en P.R. is ook een vak. Wij
zijn onze uitrusting later toch maar gaan
kopen bij de jachtwinkels die beter aanvoelden, en die de leergierige bijna-gediplomeerde zoveel goed telefonisch advies
gaven over optiek, geweer, kaliber et cetera.

Schrijven, bellen, mailen, praten, luisteren, zoeken
Ergänzung unserer Waldleidenschaft, benadrukten we steevast bij uiteenlopende Duitse jachtbelangen, op zoek naar
betaalde jachtgelegenheid. Verbreding
van onze bospassie. Om de drempel te
verlagen, vertelden we er naar waarheid
bij dat we geen trofeeënjagers zijn. Onze
insteek verschilt immers. Een Frischling
is mooi genoeg, of hoogstens een overloper. Dat zal de eerste jaren ook zo
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blijven. Wij komen niet voor de keiler.
En ree, daar willen we eigenlijk pas aan
denken na een jaartje of twee op de varkens. Maar ook dan is een geit ons even
lief als een zesender. De mails gingen
naar Jagdgenossenschafte, Hegeringe,
particuliere jachthouders die in Wild und
Hund een Begehungsschein aanboden en
dergelijke. Met het oog op de terughoudendheid van de Duitser schreven we dat
we slechts eenmalige betaalde jachtgelegenheid zochten, bovendien mit Wildbretübernahme.
Primair zochten we inderdaad eenmalige
mogelijkheden om in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz of West-Hessen pretentieloos praktijkervaring te krijgen. Niettemin hadden we een stille hoop om zo
een beetje in een lokaal jachtkringetje in
te burgeren en allengs thuis te raken in
streek en revier. Twee Duitslandfans die
zich goed verstaanbaar kunnen maken en
meevallen in het gebruik. Je gunt ze af
en toe een Frischlingetje en ze laten hun
neus weleens zien. Bovendien kunnen ze
je in het kader van de wederkerigheid met
een behoorlijke succeskans aan een dikke
Nederlandse karper, snoek- of zeebaars
helpen. Dat moet de man in het middelgebergte toch aanspreken?

wij een meer natuurlijke en meer organische jachtbeleving dan het steeds kopen
van losse aanzitweekenden bij wisselende
aanbieders. Terwijl een Begehungsschein
voor een jaar te hoog gegrepen is als
jachtdebuut. Het komt misschien omdat
we aangaven dat we samen willen aanzitten en geen hond hebben, maar het moet
het eerste resultaat nog opleveren. En
jachtgodin Diana alsmede Sint Hubertus
mogen weten hoe veel mails er zijn uitgegaan, in professioneel Duits.
Parallel aan de zoektocht langs de Jagdgenossenschaften, Hegeringen en Begehungsschein-aanbieders en dergelijke,
gingen we daarom gaandeweg ook de
Duitse Staatsforsten benaderen. Plus de
Nederlandse commerciële aanbieders. Het
was nu immers wel de bedoeling om de
Hochsitz te beklimmen met twee petten:
niet-bejaagbaar wild op links in de veldkijker; bejaagbaar wild op rechts in de
richtkijker.
Hoe we daarmee zijn gevaren, leest u in
het januarinummer van Waidmannsheil.
De moraal van dit verhaal: Je kunt niet
vroeg genoeg beginnen met brainpicken,
netwerken en praktijkervaring zoeken.
n

Zo’n groeiende band met Untertalbergsteinfelddorf (am See) en omgeving, vinden
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Enquete

Alles voor de jacht!!!!!
ma. op afspraak
di. op afspraak

za.9.30 t/m 13.00

de winkel
voor al uw jachtbenodigdheden
kleding, accessoires, wapens & munitie

wapenkluizen, hoogzitten, hondenart, kleding, kijkers, wapens, munitie van oa de merken;

Laksen, Fjäll Räven, Härkila, Seeland, Deerhunter, Le Chameau, Baron, Meindl, Han Wag
Zeiss, Swarovski, Blaser, Beretta, Browning, Sauer, Merkel, Steyr, RWS, Norma etc.

De faceboekgroep ‘Jagers/Jäger/Hunters/
Chasseurs/Jæger’ heeft inmiddels bijna
1900 leden. Daarmee heeft deze ‘besloten groep’ definitief een plaats veroverd
binnen het brede scala aan groepen
rondom de jacht. Op de onlangs in Rosmalen gehouden beurs ‘Jacht en Buitenleven’ heeft de organisatie de Jagersgroep zelfs een Facebook meetingpoint
aangeboden.
In de Jagersgroep is een mini-enquête
gehouden met de vraag: Stel dat je maar
één kaliber mag kiezen voor alle soorten
jacht, welke keuze maak jij dan voor een
allround- patroon?

bij besteding vanaf €200,-

Het resultaat:
Kaliber aantal stemmen
.30-06		
106
7 x 64		
58
.308 Win		
37
.270 Win		
11
8 x 57		
6
.243 Win		
2
anders		
9
Het meest geliefde kaliber is dus overduidelijk de.30-06!
Het kaliber 9,3 x 62 werd in de reacties
een aantal keer genoemd; meestal in relatie tot jagen in het buitenland.

Dat de.30-06 populair is, komt volgens
de munitiespecialisten Tiemens & Tiemens (Apeldoorn) omdat dit kaliber
overal ter wereld verkrijgbaar is. Prima
om reeën, wilde zwijnen en herten mee
te schieten. Ballistisch uitstekend op de
korte en de lange afstand. De kosten zijn
zeer redelijk in vergelijking tot andere
kalibers. En er is veel keuze in kogelgewichten en soorten kogels. Volgens Tiemens komt dit allemaal omdat de.30-06
een oud militair kaliber is en al veel werd
gebruikt in de Tweede Wereldoorlog.
Mens en machine zijn ingesteld op deze
echte klassieke allrounder.n

ENQUETE
geldig t/m 14-11-2010

DMQ

CURSUS DMQ
WOENSDAG 18 EN OP DONDERDAG 19 MAART 2015
DMQ nog niet verplicht. Echter alle grote
terreineigenaren stellen dit de laatste jaren
wel als eis. En de verwachting is dat in
de komende jaren het DMQ1 (theorie) en
DMQ2 (praktijk test van drie culls) verplicht
worden. Om bijvoorbeeld een Shooting
Lease bij de Forestry Commission te kunnen krijgen, is het DMQ1 en 2 verplicht.

24

Het Britse grofwild certificaat wordt door
de BASC op woensdag 18 en op donderdag 19 maart 2015 op het terrein van het
Nationaal Jachtschietcentrum “Berkenhorst” in Elspeet afgenomen. Deze dagen
worden onder auspiciën van de BASC georganiseerd door de ervaren grofwildjager
Aad van Well.

In de UK kennen we 6 hertachtigen, namelijk rood-, dam-, reewild, sika’s, muntjacs en Chinese waterdeer. Met dit Britse
grofwild diploma leert de kandidaat meer
over de kenmerken, de gedragingen en
het aanspreken van deze zes soorten, de
veiligheid voor en na het schot, omgang
wapen, de wetskennis, de wildhygiëne, het
herkennen van de mogelijke wildziektes en
de adequate acties u hierop dient te ondernemen.

Voor het zelfstandig kunnen bejagen van
grofwild in het Verenigd Koninkrijk is het

Het examen betreft een zelfstudie. U ontvangt een syllabus in het Engels. Hiervoor

| waidmannsheil | 28-2014

is dus een redelijke kennis van het Engels
nodig.
De test betreft een dag en een oefensessie de avond ervoor. Op de dag wordt
een aantal onderdelen getest, namelijk
het aanspreken van het wild door middel
van 20 afbeeldingen, het lopen van een
veiligheidsronde met het kogelgeweer, het
doen van 9 schoten op verschillende doelen, afstanden en schiethoudingen. Tevens
krijgt men 90 meerkeuze vragen te beantwoorden.
Aad van Well heeft de databank van vragen en de antwoorden in het Nederlands
vertaald en zal de kandidaten in het voortraject begeleiden.
Geïnteresseerden kunnen meer lezen
over deze opleiding en zichzelf opgeven op de DMQ site van Aad van Well;
www.stalkingcertification.nl n
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De feiten

Workshop in Schotland

Buks:
Kaliber:
Kogel:
Richtkijker:
Verrekijker:

Sauer S101 Forest XT
.308 Win
Hornady, 165 grains GMX (loodvrij)
Leica ER i 2,5-10x42
Leica Geovid HD-R 8x42
(geïntegreerde afstandsmeter)
Afstand hert: 151 meter
Gewicht hert: 156 kilo ontweid
Enden:
15
Leeftijd:
7-8 jaar

KING OF THE HIGHLANDS
Tekst: Reinier Broeks
Foto’s: Charles Sainsbury-Plaice
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Workshop in Schotland

Namens Waidmannsheil bezocht ik een leerzaam
evenement in Schotland en doe hier mijn verslag.
Het evenement duurde vier dagen. Naast de workshops en presentaties was er veel gelegenheid om
met de producenten in gesprek te komen en om
achter de commerciële voorkant te kijken. Mijn conclusie: stuk voor stuk bevlogen mensen die, naast
uiteraard hun zakelijke motieven, er voor willen zorgen dat jagers betere jagers worden, succesvoller
kunnen zijn.
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Workshop in Schotland

Workshop in Schotland
We kruipen voorzichtig tussen de boompjes door naar beneden totdat
Stevie halverwege halt houdt.

Glenborrodale Castle is gebouwd in 1902
door de puisant rijke diamantmagnaat
Charles Rudd (1844 – 1916). Aan het einde van zijn carrière trok hij zich terug op
het Schotse schiereiland Ardnamurchan
en bouwde daar twee ‘optrekjes’ waaronder het kasteel, voornamelijk bedoeld
als gastenverblijf. Omdat Ardnamurchan
nog steeds gezien wordt als het gebied
in Schotland waar de sterkste herten
vandaan komen, was en is het kasteel
ook vaak in gebruik als zeer luxe jachthut.

Highland Stalking Event
Op deze wel heel bijzondere locatie hebben de fabrikanten Hornady (munitie),
Leica Sports Optic (verrekijkers, richtkijkers) en Sauer (geweren) de handen
ineen geslagen om hun producten en
visies over het voetlicht te brengen. Ze
wilden het selecte groepje journalisten
vooral laten ervaren hoe het is om met
hun producten te jagen. Journalisten uit
de Verenigde Staten, Engeland, Spanje,
Italië, Duitsland, Zweden en Nederland.
Voor Nederland was Waidmannsheil uitgenodigd.
Het evenement duurde vier dagen. Naast
de workshops en presentaties was er
veel gelegenheid om met de producenten in gesprek te komen en om achter
de commerciële voorkant te kijken. Mijn
conclusie: stuk voor stuk bevlogen mensen die, naast uiteraard hun zakelijke
motieven, er voor willen zorgen dat jagers betere jagers worden, succesvoller
kunnen zijn.
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De uitrusting
Op de aankomstdag kijgen we aan het
eind van de middag een interessante
presentatie van Hornady onder leiding
van Jens ‘Powder Pope’ Tigges, over
handmatig laden, meestal herladen genoemd. Herladen heeft in eerste instantie
te maken met precisie. In tweede instantie met kosten. Precisie was waar het Joyce Hornady in 1949 om ging, toen hij zijn
bedrijf begon: ‘Ten bullets through one
hole’ was zijn motto.
De tweede dag staat hoofdzakelijk in het
teken van het inschieten van je zelfgekozen buks. We kunnen kiezen uit varianten van de S101: Alaska, Scandic, Forest
XT en Select. De S101 is een praktisch
geweer met alle karakteristieken van
een Sauer maar in een aantrekkelijke
prijsklasse. De Duitse marktprijs is voor
deze modellen €1.500,- tot €2.000,-. Op
alle buksen is een Leica ER i 2,5 – 10 x
42 gemonteerd. Deze compacte en lichte richtkijker past prima bij de buks. Ik
kies de Forrest XT, kaliber.308 Win, met
kunststof kolf en 51 cm lange loop. De
gekozen patroon voor de S101.308 Win
is een Hornady, 165 grain GMX, het loodvrije alternatief voor Duitsland waar lood
verboden is.

blijft bewegen. Eerst even het team voorstellen. Mijn stalker heet Stevie, hij is
van West Highland Hunting, de organisatie die ons begeleidt. Verder zitten er
in mijn team Jens Ulrik Høgh en Charles
Sainsbury-Plaice. Jens is journalist voor
Mit Jagtblad, een Deens Jachtblad en
Charlie is mijn Engelse (hof )fotograaf.
De regen is tot daar aan toe, maar de
laaghangende bewolking voorspelt niet
veel goeds. Vanaf het kasteel gaan we
meteen het terrein in en na tien minuten rijden wachten we een kwartier
op het wegtrekken van de bewolking.
Stevie stapt uit om te bepalen wat de
hoofdwindrichting is. Dat lukt steeds
niet, want de wind blijft maar draaien.

Een interessante presentatie van Hornady.

Ezel? Paard? Koe? Hert?
We rijden tien minuten door naar onze
volgende stopplaats. Op 150 meter, aan
de rand van een heideveld lopen twee
damherten en een heel licht, bijna grijs
hert. Het lijkt een soort tussenvorm van
damhert en edelhert. Met achter het gewei nog een paar extra stangen, bijna
even lang als het gewei hoog is. Het ziet
er een beetje raar uit. Het hele dier is
sowieso een beetje vreemd. Jens Ulrik
vertelt dat het een Père David’s hert is.
Rond 1900 in Groot-Brittannië geïntroduceerd als gehouden dier. Ontsnapt en
uiteindelijk in Schotland beland. Op Ardnamurchan is het bejagen ervan voorbehouden aan de eigenaren van het Estate.
De herkomst van het Père Davids hert is
China en zijn naam dankt het aan Vader

David, een missionaris in China die het
hert in 1866 voor het eerst beschreef.

Stalking, de bers
Stevie besluit terug te gaan naar de eerste stopplek. Hij weet inmiddels waar de
wind hoofdzakelijk vandaan komt, zodat we tegen de wind in het terrein in
kunnen bersen. Stevie voorop. Ik, Jens
en Charlie er strak achteraan. In één lijn
lopen is belangrijk, want dan zien dieren de groep als één geheel. We zijn nog
geen vijf minuten onderweg als we op
de kam van een heuvel twee herten zien.
Een yearling en een tweede kop. Vlak
daaronder staat een schaufler. Dit zijn
volgens Stevie niet de herten waarvoor
we gekomen zijn. Waarschijnlijk maken
ze deel uit van een grotere groep, waar

mogelijk wel een kans bij zou zitten. Dit
roedel is mogelijk al op weg naar een
bos, oostelijk van waar wij ons bevinden.
Stevie besluit om er helemaal omheen te
lopen en ze de pas af te snijden. Nu niet
meer strak achter elkaar, want in een hoger tempo zijn we over tientallen heuveltjes en door evenzoveel stroompjes richting het bos gelopen. Grote pollen gras
met daarop her en der heide en andere
struikjes. Wegzakkend in het veen, half
omvallend en geen draad meer droog
aan het lijf, bersen we op hoger gelegen
terrein richting een naaldhoutbosje dat
uitzicht geeft op een typisch Schots heideveld. We kruipen voorzichtig tussen de
boompjes door naar beneden totdat Stevie halverwege halt houdt. Hij haalt zijn
telescoop uit de koker en glijdt nog een
stukje naar beneden. Ik kan nauwelijks
door de takken op het veld kijken. Jens
en Charlie zien nog minder. Stevie zakt
steeds verder naar beneden en ik besluit
hem heel langzaam te volgen. Op mijn
rug glijd ik centimeter voor centimeter
naar beneden, mijn buks schoon en heel
proberen te houden. Steve is inmiddels
helemaal onderaan beland en ik lig op
de plek waar hij een kwartier eerder had
gelegen.

The Monarch of the Glen
Vier prachtige edelherten lopen op een
goeie 150 meter bij ons vandaan, op het
veld. Ik kan het niet goed zien, want de
takken belemmeren het uitzicht grotendeels. Een mooi moment om alles nog

De oever van Loch Sunart met
uitzicht op het eiland Mull.
Ongekend, wat een ligging!
De mooiste schietbaan ter
wereld.

Regen
Vandaag, om 6.30 uur is het mijn beurt.
Het regent zoals het alleen in Schotland
kan regenen; een motregen waardoor je
net niet heel nat wordt zolang je maar
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Workshop in Schotland

Workshop in Schotland

even te controleren. De schiethouding
uitproberen tegen een boom; het geweer
ondersteunen met mijn linkerhand. Het
geweer op een tak leggen, rechts van
de boom. De linkerelleboog op mijn
linkerknie en mijn rechterbovenarm tegen de boom. Ik heb zo’n beetje alles
geprobeerd. De rode stip in de kijker
geprobeerd op alle standen. En tussendoor steeds maar weer kijken naar de
herten. Na een minuut of twintig maakt
Stevie gebaren dat ik heel rustig verder
naar beneden moet komen. Of ik het hert
zie wat achter de tweede van links staat?
´Die gaat het worden.´ Wat een imposant
hert! Niet alleen het gewei, maar zijn hele
voorkomen! Wat een knaap. In Schotland
hebben ze het vaak over The Monarch of
the Glen. Nou, dit was er één!

Stag down
Om een goede schietpositie te hebben,
kruipen we door een beekje het veld in.
We gaan achter en tussen een paar grote pollen liggen. In het water. Steve legt
de lege koker van zijn telescoop dwars
neer zodat ik mijn buks er op kan leggen. Volledig opgaand in de omgeving
maken we ons klaar voor het schot. Als
enige van de vier edelherten staat mijn
hert nog. Met de kop naar ons toe. Ik
ben er klaar voor. Een paar stappen naar
links of rechts, dan kan het schot er uit.
Maar…ook mijn hert gaat liggen. Stevie
vloekt. ´Dit kan wel eens lang duren.´

Snickers
En dat doet het inderdaad. Het duurt ruim
een uur. Half in het water liggend, steeds
klaar om tot actie over te gaan, voeren
we hele gesprekken. Over zijn vierjarige

opleiding in Thurso. Over Yes or No in
verband met de Schotse onafhankelijkheid. Over tradities zoals jachthoornblazen. Waarover al niet. Zo vertel ik Stevie
dat vaak wanneer ik op de hoogzit zat
en wat anders ging doen, bijvoorbeeld
een sigaret opsteken, er juist dan wat
gebeurde. Om te kijken of het werkte
nam ik een Snickers. Of de duvel er mee
speelde, maar het onwaarschijnlijke gebeurt vervolgens. Ik heb de eerste hap
nauwelijks genomen of mijn hert staat
op! Alleen mijn hert. Met de kop naar ons
toe. Binnen een paar seconden een paar
stappen naar rechts…en toen nog twee…
”NOW!”, fluistert Stevie. Het schot is eruit. Omdat de adrenaline mijn oren uitkomt, heb ik Stevie nauwelijks gehoord.
Hij had al drie keer NOW! geroepen. ”Ligt
ie?”, vraag ik. ”Ja, want ik zie hem niet
meer. Herladen.” De andere herten zijn
gaan staan en staren onze richting op.
We moeten blijven liggen totdat ze naar
het bos trekken. Weer wachten. Het is
niet anders. Er mag geen enkele relatie
zijn tussen het schot en de mens. Het
wachten wordt beloond, want na een
paar minuten gebeurt er iets bijzonders:
een jonger hert opent de aanval op het
dode hert! Hij gaat het gevecht aan zoals
in een bronstgevecht. In vijf minuten tijd
doet hij drie series aanvallen. Alsof hij

gewonnen heeft, gaat hij bij de andere
herten staan. Inmiddels is Stevie ook
gaan staan om de herten in beweging te
krijgen; dat lukt echter nauwelijks. Pas
een half uur na het schot mag ik opstaan
en voegen Jens en Charlie zich bij ons.
De herten komen langzaam in beweging
en lopen één voor één langs hun leider
en brengen een soort eerbetoon door
heel even stil te staan bij wat eens The
Monarch of the Glen was.

De breuk
Dat Stevie van tradities houdt, wordt
duidelijk als hij het hert the last bite
geeft en mij de breuk, een takje bloeiende heide, overhandigt met een krachtig
Waidmannsheil! Ik beloof Stevie plechtig
dat we het hert zouden doodblazen op
mijn wekelijks jachthoornblaasavond.
Het dooddrinken doe ik met mijn vrienden. Want zonder vrienden geen jacht!
Oh ja, ik zou het bijna vergeten. Wat deze
jacht helemaal bijzonder maakte, was
dat ik de patroon zelf heb geladen. Meer
daarover in de volgende Waidmannsheil.
n

Precisie gemaakt in Suhl, Duitsland

ALLES WAT EEN GEWEER
NODIG HEEFT
Grendelkarabijn Jaeger 10:
> Koudgehamerde loop en kamer
met de beste oppervlakte behandeling voor vlot grendelen
> 6 vergrendelingsnokken en
openingshoek van 60°.
> Trekker met Rückstecher
> Afneembaar 3 schots
magazijn
> Universele montage basis
> Ook leverbaar met
synthetische kolf

Journalisten uit de Verenigde Staten, Engeland, Spanje, Italië, Duitsland, Zweden en
Nederland. Voor Nederland was Waidmannsheil uitgenodigd.

RUAG Ammotec Benelux
www.ruag.be/ammotec
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Uitgelicht

Uitgelicht

Foto: Charles Sainsbury-Plaice

“De andere herten zijn gaan staan en
staren onze richting op. We moeten blijven liggen
totdat ze naar het bos trekken.
Weer wachten. Het is niet anders.”
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Bosbokkenjacht

Tragelaphus scriptus is de Latijnse naam
van een van de meest ondergewaardeerde grofwildsoorten in Afrika: de bosbok.
Misschien is ‘onbekend’ een betere omschrijving. En onbekend maakt tenslotte
onbemind.
De eerste Nederlandse kolonisten troffen
dit dier aan in de meest dichte bosschages aan de Kaap. Zij noemden het dier:
bosbok, een geëigende naam voor dit heimelijk levend, schuwe en sluwe dier. Met
een formaat van 1,5 tot 2 keer de grootte
van een ree wordt de bosbok gerekend
tot het medium ‘formaat antilopen’. De
Kaapse bosbok is de grootste ondersoort met een gemiddelde schouderhoogte van 80 cm en een gemiddeld gewicht
van 60 kg bij de bokken respectievelijk
69 cm en 36 kg bij de geiten. Naar het
noorden toe worden de dieren kleiner
en lichter van gewicht. De pelskleur varieert bij de verschillende ondersoorten
van roodbruin tot donkerbruin en zelfs
bijna zwart met gedeeltelijk witte poten,

Bosbokkenjacht

en enkele witte vlekken en/of strepen op
het lichaam. Afhankelijk van de ondersoort is er een variatie in de hoeveelheid
van witte vlekken en strepen. De Harnasbosbok van westelijk en centraal Afrika is
de kleinste en meest rode en gestreepte
lid van de familie. Kleurvariaties kunnen
van gebied tot gebied in de verschillende ondersoorten verschillen. Geiten en
jonge dieren zijn altijd lichter van kleur
dan de oudere bokken. Enkel de bokken
hebben twee licht gedraaide dolken op
hun kop met een uitgegroeide lengte van
gemiddeld 30 tot 40 cm, afhankelijk van
de ondersoort en hun leefgebied. Het
Rowland Wardrecord van de Kaapse bosbok is 53,5 cm. De bosbok is de kleinste
vertegenwoordiger van de zogenaamde
spiraalhoornigen. De andere leden van
deze exclusieve groep zijn de grote koedoe, kleine koedoe, nyala, bergnyala, sitatunga, bongo en elandantilope.

Zo zou het kunnen gaan
De jacht op de bosbok vindt nagenoeg
altijd in de vroege ochtend en tegen de
avond plaats. Langzaam bersen in zijn
leefgebied van dichtbegroeide waterlopen, struikgewas langs open savanne,
randen van regenwoud, dichte bosschages op heuvels en bergen tot op
een hoogte van ongeveer 2000 meter
en zelfs dichtbegroeide duinen aan de
lange kustlijn van Afrika. Elke 100 meter stil staan, luisteren, rondkijken voor
een beweging van een staart, een schittering van een hoornpunt in de zon of
een kwink van een oor. Alle zintuigen in
hoogste paraatheid. Ineens een zuchtje
wind in je nek, een blaf en luid gekraak
van de afspringende bok. Daarna doodse
stilte, enkel je hart bonst in je keel.
Kans verkeken. Weer verder bersen tot
de kansen keren. Aanzitten op hoger
gelegen plekken kan ook zeer succesvol
zijn. Met de kijker nauwlettend de om-

geving afturen in de vroege ochtendzon.
Een open plekje in het dichte struikgewas, een bok treedt buiten om van de
eerste zonnestralen te genieten na een
koude nacht. De afstandmeter geeft
150m aan. Het geweer wordt aangestreken op de schietstok. Hij staat spits en
heeft geen notie van het gevaar. Hij zet
een paar stappen en begint wat te knabbelen aan het struikgewas. Bijna dwars,
goed genoeg om een weidelijk en dodelijk schot af te geven. De kogel is er uit
en treft het dier, een handbreedte achter
het blad. In de knal springt het dier hoog
op en verdwijnt in de struiken. Het wild
van Afrika staat bekend om zijn taaiheid
en de bosbok is daar geen uitzondering
op. Twijfel, was het wel een goed schot?
De professionele jager zag de reactie van
de bosbok en geeft zijn Waidmannsheil.
De aanschotplaats wordt goed gemarkeerd, en na een half uur ploeteren door
de struiken is de open plek bereikt. Daar
stond ie. Het zweetspoor is goed zichtbaar en na 30m wordt de prachtige bos-

bok gevonden, met zijn laatste beet nog
in zijn bek.

waren ongeveer 150m onder ons en ik
dacht dat mijn kansen verkeken waren.

En zo ging het bij mij

Opeens zagen we 100m achter de drijvers een bosbok op een open plek staan.
Hij stond spits van achter en keek achterom. Ik kon aan hem aflezen dat ie dacht:
‘jullie heb ik mooi tuk’. We schatten de
afstand op 250m en ik streek mijn 7x64
aan over de driepoot. ‘Wat een afstand’,
dacht ik bij mezelf en ik hield het kruis
op zijn schoft aan. Als het schot hoog
afkomt, dan schiet ik in zijn nek en als
het laag afkomt, dan schiet ik hem in de
rug. Alle twee dodelijk. Ik liet de kogel
vliegen en de bok viel als door het weerlicht geslagen. Poeh, dat was spannend.
Leo gaf me een hand en riep naar de
drijvers om de bok te gaan halen. Met
veel kabaal liepen ze terug. Ik hield de
gevallen bok in het oog en zag hem ineens opstaan en afspringen in de struiken. Wat was dat nou? Leo werd spierwit
en vertelde me om op de plek te blijven.
Hij riep de drijvers terug en ging met Jock

Mijn eerste en ook enige bosbokjacht
mocht ik 22 jaar terug ervaren. We waren
toen met vier jagers in de Natal Midlands
op jacht. Alle vier hadden we een bosbok op ons lijstje staan en de outfitter
besloot om een vallei uit te drukken
met wat drijvers. Iedereen werd op een
strategische plek neergezet, samen met
een professionele jager. Leo van Rooyen
stond bij mij, samen met zijn bullterrier
Jock. Hij vertelde me, dat als ik een kans
kreeg, dat het een ver schot zou zijn én
bergafwaarts. Ik moest laag aanhouden
om mijn schot goed af te kunnen geven.
Na een half uur hoorden we de drijvers
in de verte naderen. We tuurden naar de
bossen beneden ons, om elke beweging
aldaar op te kunnen nemen. Het was
spannend en de drijvers kwamen steeds
dichterbij. We zagen niks. De drijvers

Een van de meest ondergewaardeerde grofwildsoorten in Afrika: de bosbok.

BOSBOKKENJACHT,
EEN SPANNENDE EN SECURE JACHT
Tekst en foto’s: Geert van Kaathoven

De Kaapse bosbok van Zuid-Afrika en de Menelik bosbok van Ethiopië zijn bijna zwart met soms een wit
vlekje op de romp. De Oost-Afrikaanse bosbok van Kenia en Tanzania, de Chobe bosbok van Zambia, Noord
Botswana, -Zimbabwe en -Mozambique en de Limpopo
bosbok van Noord-Zuid-Afrika, Zuid Botswana, -Zimbabwe en -Mozambique, vullen het kleurenpallet op
tussen roodbruin en bijna zwart, met soms wat strepen
en vlekken in mindere of meerdere mate.
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Bosbokkenjacht

nazoeken. Ik bleef in twijfel achter, en
had mijn bosbok al afgeschreven.

Ik heb mijn lesje geleerd
Na drie kwartier kwam Leo alleen terug
en zag lijkbleek. Hij vertelde me dat ze
snel het zweetspoor hadden gevonden.
Daarop had hij Jock losgelaten en afgewacht. Na misschien een minuut hoorde
hij een groot kabaal en snelde naar de
plek des onheils. Daar aangekomen, zag
hij Jock in zwaar gevecht met de bosbok
in het water van een klein stroompje. De
bok zag Leo en viel hem meteen aan.
Leo kon nog net zijn mes trekken en met
zijn andere hand een van zijn hoorns grijpen. De andere hoorn scheurde zijn blouse, maar verwondde hem gelukkig niet.
Hij drukte de kop van het dier tegen de
grond en kon hem met het mes met veel
moeite afsteken. Jock kwam aangelopen
en bloedde uit zijn buik. Leo controleerde hem en kon gelukkig constateren dat
enkel het vel was open gereten, en niet
de buikwand. Een litteken van 5cm zou
nog jaren het bewijs zijn van dit gevecht.
Gelukkig was alles goed afgelopen. Ik
vroeg Leo waar mijn schot was afgeko-

Bosbokkenjacht

men. De kogel bleek er net onder het
oor te zijn ingegaan en was er aan de
andere kant achter zijn neus uit gekomen. 1cm hoger en de kogel was in de
hersenen terecht gekomen. Met deze les
heb ik geleerd dat je laag aan moet houden als je bergafwaarts schiet. Ook over
grote afstand. Ik had eigenlijk een betere
kans af moeten wachten. Het was geen
weidelijk schot, maar ik was nog jong en
ongeduldig. Misschien was er wel geen
betere kans gekomen.

Langzaam bersen in zijn leefgebied van dichtbegroeide waterlopen, struikgewas langs open
savanne, randen van regenwoud,
dichte bosschages op heuvels en
bergen tot op een hoogte
van ongeveer 2000 meter.

Samen liepen we naar beneden, naar
mijn Kaapse bosbok. Wat een mooi dier.
Hij was bijna zwart en het bleek een kapitale te zijn. De hoorns meetten 40cm
en vielen ruimschoots binnen het minimum voor Rowland Ward. Nadat we
foto’s hadden gemaakt, kwamen we op
een andere plek bij elkaar. Ik bleek de
enige te zijn die een bosbok had kunnen bemachtigen. Iedereen hoorde Leo
en mij met ongeloof aan toen we hen
dit verhaal vertelden. Dit hele gebeuren
staat voor altijd in mijn geheugen gegrift.
Binnenkort ga ik weer op jacht om mijn
tweede bosbok te kunnen strekken, het
heeft veel te lang geduurd. n

Mijn eerste en ook eni
ge bosbokjacht
mocht ik 22 jaar terug
ervaren.
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Herlaadcursussen
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GEZELLIG EEN
PAAR DAGEN WEG

HERLAADCURSUSSEN
Geweermakerij Elspeet biedt jagers en
sportschutters de mogelijkheid om in de
praktijk zelf hun munitie te leren maken
in twee cursussen.

ervaring heeft in herladen van munitie.
Tijdens deze cursus stel je uit losse componenten zelf een complete patroon samen. Behandeld wordt o.a.:

Via een eendaagse startercursus wordt
basisinstructie gegeven in het zelf vervaardigen van patronen. De theorie wordt
doorgenomen waarna je met RCBS herlaadapparatuur zelf een patroon samenstelt. Voor gevorderde herladers wordt in
de eendaagse vervolgcursus precisieherladen behandeld. De cursussen worden
gegeven door zeer ervaren vakdocenten,
aan het eind wordt een certificaat overhandigd. Er wordt gewerkt met de bekende RCBS precisie herlaadapparatuur van
importeur fa. Mikx te Groningen en ander
speciaal herlaadgereedschap.

• munitie voor lange en korte wapens
• basiswerkzaamheden
• RCBS herlaadapparatuur en ander herlaadgereedschap
• handelingen van het herladen
• omgaan met kruit
• veiligheid tijdens het vervaardigen
van munitie

Toelating
De herlaadcursussen zijn bedoeld voor
sportschutters en jagers. Om toegelaten
te worden, dient men in het bezit te zijn
van een geldig verlof WM4 of een geldige jachtakte. Op de cursusdag dient
men dit aan te tonen en legitimatie te
overleggen.

De startercursus

De startercursussen worden gegeven ‘s
zaterdags van 10-16 uur op de volgende
data (bij voldoende aanmeldingen):
15 november 2014
29 november 2014.

• speciale RCBS precisie herlaadapparatuur en andere tools hiervoor
• proefschoten en snelheidsmeting

Locatie
De cursussen worden gegeven in het
verenigingsgebouw van schietcentrum
‘Berkenhorst’ aan de Stakenbergweg 60
te Elspeet.

Kosten
De kosten van de startercursus zijn
€125.-/pp inclusief herlaadboek, koffie/
thee en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.
De datum en kosten van de gevorderdencursus zijn nog niet bekend, maar u kunt
zich wel alvast vrijblijvend aanmelden.

De gevorderdencursus
Deze cursus is bedoeld voor de herlader
die het uiterste uit zijn munitie wil halen,
o.a. worden de volgende onderwerpen
behandeld:
• precisieherladen voor jacht en schietsport
• inwendige-, traject- en doelballistiek
• herlaadtechnieken en componenten
voor lange afstandschieten

Aanmelden
Het aantal plaatsen voor deelname aan
de herlaadcursussen is beperkt, reserveer daarom tijdig. Stuur een e-mail naar
info@geweermakerij.nl en meld u aan of
bel 0577 – 491 546 om u op te geven.
n

Bedoeld voor degene die geen of weinig

- advertentie -

SCHIETSIMULATOR
T R
TO
NEDERLAND
www.schietsimulator.nl
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Dé enige echte in Nederland!
• Voorgeven als in het echt
• 350 Situaties gefilmd tijdens de jacht
• Doelgericht en realistisch trainen
• Snel leren aanspreken van wild
• Schotanalyse
• Stempelmogelijkheid voor Dld

- advertentie -

Op uw of onze locatie!
Wessel & Hetty de Vries
Grote Sloot 472
1757 LT Oudesluis (NH)
T 06 12154141
info@schietsimulator.nl

Dit jaar wou ik nog eens op vakantie.
Geen verre reis, gewoon een paar dagen weg. Vorig jaar wilden we ook een
paar dagen weg maar door een ongeluk
met onze teckel (3 gebroken ribben en
een mogelijke nekhernia, maar dat is
een ander verhaal) vielen onze plannen
in het water. Mijn man had er minder
behoefte aan; hij woont immers vlak
naast zijn jachtveld waar altijd wat te
doen is.
Toch kon ik hem meelokken naar de
Belgische Oostkantons, in een Bed and
Breakfast midden in de bossen. Toen ik
ook nog de jachtkamer kon reserveren
was er weinig overtuigingskracht meer
nodig. Prachtig gebied, gezellige kamer,
lekker eten, mooi weer en onze teckel
kon mee, voor mij kon het niet meer
stuk, maar...dat was buiten de hoogzitten gerekend.
Overal in de bossen stonden hoogzitten in allerlei maten en modellen,
Dit tot grote fascinatie van mijn echtgenoot die tijdens onze wandelingen
besloot elke hoogzit aan een onderzoek te onderwerpen en dan tot de
conclusie kwam dat ze ook allemaal
op slot zaten. “Terecht natuurlijk” zei
mijn echtgenoot, “want je wil niet weten wat er allemaal in zo’n hoogzit kan
gebeuren”. Ondanks deze woorden en
mijn overpeinzing wat er dan allemaal
in de hoogzit kon gebeuren bleef elke
hoogzit, tot mijn ergernis, bestegen en
vakkundig onderzocht. Terwijl de teckel
en ik ondertussen van het zonnetje genieten en de vlinders op de bloemen
naast het bospad zie ik mijn allerliefste in de verte weer het trapje van een
hoogzit bestijgen. En ja! Het deurtje
van de hoogzit gaat open ! Plots zie

ik mijn man zwaaibewegingen maken in
de lucht en achteruit van het trapje vallen. Even zie ik niets en dan kruipt hij
uit het struikgewas weer te voorschijn.
Snel loop ik naar hem toe en zie dat
zijn bril niet meer op zijn neus staat.
Die is tussen de struiken gevallen, oorzaak: een wespennest in de hoogzit en
een steek onder zijn oog. We wachten
tot de wespen terug rustig zijn en gaan
dan op zoek naar de bril. Eerst vinden
we een glas, dan een oor, dan een oor
met een glas. Natuurlijk hebben we
geen reservebril bij want we gingen
toch maar een paar dagen weg. Nog 7
km wandelen tot aan de B§B. Mijn man
besloot het glas met het oor op te zetten nadat een ree het pad overstak en
hij het niet kon zien, zodat het leek dat
ik met een cycloop op pad was. Mijn
stemming was ondertussen gezakt tot
beneden het vriespunt; eerste dag vakantie, echtgenoot met gezwollen gezicht en een gebroken bril. De eigenaar
van onze B§B bleek gelukkig een vooruitziend man die in het bezit was van
een grote tube contactlijm. Mijn man
bleek zich te ontpoppen tot een modelbouwspecialist en kon de bril terug
in elkaar krijgen. Alleen de bril poetsen
was wat delicaat maar dat deed hij anders ook niet. Weken na onze vakantie,
die overigens verder fantastisch verliep,
had mijn man nog geen nieuwe bril. Tot
hij door een jachtvriend werd gevraagd
een ree na te zoeken met onze teckel in
de mais, hij op zijn gezicht viel in het
donker en de bril eindelijk schromelijk
overleden was. Nu heeft hij een nieuwe
bril, weer met camouflagekleuren. Mijn
advies om een fluo-kleurtje te nemen
zodat je hem makkelijk ergens kan vinden werd niet in dank afgenomen. n
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Bouten & Zoon V.O.F.
Veegtesstraat 13
5916 PG Venlo
Tel. +32 (0) 77 351 23 03
Fax. +32 (0) 77 354 64 02
boutenbv@wanadoo.nl
www.jacbouten.com

In gesprek met Roel Wolbrink

In gesprek met Roel Wolbrink
“Roel Wolbrink volgde zijn opleiding aan de
Hoge Hotelschool Maastricht en Neyenrode
Business Universiteit. Hij schreef samen
met Stefan de Vries Het Blauwe Boekje, de
stijlgids voor manieren, eten, drinken en
kleding. In 2011 schreef hij Business etiquette
3.0 met als ondertitel ‘Zorg dat het klikt’;
een boek over communicatieregels en
zakelijke etiquette. Roel is lid van de
Speakers Academy en geregeld op radio en
TV als expert op het gebied van etiquette.”

Stoffen voor pakken op straat worden
grover, rauwer. En dan kom je als vanzelf
bij Tweed.
Wat is Tweed eigenlijk en waar komt de
naam vandaan?
Tweed is wol, op een bepaalde manier
geweven. Waar die wol vandaan komt,
is voor de naamgeving niet van belang.
De naam wordt bepaald door de weefmethode. De stof is meestal wat grover
dan andere weefsels van wol en daardoor herkenbaar. Tweed kwam in het
verleden vooral uit Schotland. Het dankt
waarschijnlijk zijn naam aan de rivier
Tweed, die loopt voor een groot deel op
de grens met Engeland.
Mensen blij maken. En met kleding kan
dat uitstekend. Voor Roel Wolbrink (1971)
het uitgangspunt toen hij in 1997 samen
met Hans van Goch hun kleermakersbedrijf New Tailor in Utrecht oprichtte. Het
mensen naar de zin maken is kenmerkend voor de manier waarop hij in het
leven staat. Met maatwerkkleding als
tovermiddel.

TWEED, TWEED
EN NOG EENS TWEED
Tekst en foto’s: Reinier Broeks

40

Alsof Roel het heeft geënsceneerd, komt
er tijdens het interview een corpulente,
licht zwetende man met zijn vrouw binnen. Hij is wat gestrest, misschien ook
onzeker. Hij wil ‘wat’ overhemden hebben. Op professionele wijze wordt hij geholpen door een medewerkster. Ze stelt
de man op zijn gemak, neemt zijn maten
op en laat hem stalen zien. Het model
wordt uitgezocht en de man raakt zienderogen meer op zijn gemak. Binnen een
half uur is de man klaar en heel relaxed;
hij glimlacht continu. Roel onderbreekt
het interview om de klant even aandacht
te geven, maar vooral om de puntjes op
de i te zetten. Hij doet wat controlemetingen en vraagt naar de details van de
hemden. Als op een roze wolk verlaat de
klant de kleermakerij. Hier wordt Roel
nou vrolijk van. Dit is zijn werk, zijn passie.
Begin september was er bij New Tailor
Amsterdam een snijtafelsessie; het thema was Jacht en Tweed. Deze expertsessies wordt een aantal malen per jaar
gehouden. Roel nodigt dan beroepsgenoten, klanten en experts uit om dieper
in te gaan op de aspecten van specifie-

ke soorten kleding, stoffen of bijvoorbeeld bepaalde trends. Informele bijeenkomsten, zonder vaste agenda. Om op
ideeën te komen en de laatste ontwikkelingen te bespreken met vakgenoten.
Waidmannsheil is er deze keer bij uitgenodigd. Om een beetje in de stemming
te raken, is de snijtafel opgemaakt met
wat ‘jachtdingen’ zoals twee onklaargemaakte side-by-sides, een fles sloe gin,
veel stalen met Tweed en …. een knert!
Normaal een konijn/hert creatuur, nu een
haas/spitsertje combi. Onder de modejongens trekt dat veel bekijks.
In eerste instantie gaat Roel in op de
functionaliteit van de kleding. Pas later
komen de stoffen en trends aan bod.
Wind- en regendichtheid, zakken, bewegingsvrijheid, comfort en onderhoud zijn
zo wat praktische onderwerpen
die de revue passeren. Menco Nieuwenhuis, inkoper
bij Oger, heeft eerder
die week een Italiaanse ontwerper gesproken die vertelde dat
het momenteel een
trend is om Engelse
stoffen te gebruiken
voor het maken van
Italiaanse pakken.
Zelfs stoffen met
camouflagemotieven zijn hot. Roel
haakte daarop in
door te wijzen op
de Nederlandse trend:
focus op functionaliteit.
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In Schotland worden naast kleding ook
onder andere handtassen en rugzakken
van Tweed gemaakt. Vaak is daar heel
opzichtig een label op genaaid met de
naam Harris Tweed. Wat is dat voor speciaals?
Harris Tweed is Tweed met een beschermde herkomstbenaming. Zeg maar
net zoiets als een Appelation d’Orgine
Contrôlée voor wijn. In 1993 is bij wet
vastgelegd onder welke condities Tweed
moet worden gemaakt om het stempel
Harris Tweed te verkrijgen. Het moet
handgesponnen en handgeweven zijn
op de Outer Hebrides, een grote eilandengroep ten westen van Schotland. De
schapen waar de wol van komt, zijn de
Cheviot en de Scottish Blackface schapen.
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Waarom Tweed voor de jacht?
Tweed heeft iets speciaals. Het ademt
traditie uit. Wil je als een gentleman op
jacht, dan draag je Tweed. Daar komt bij
dat de stof bijzonder geschikt is voor het
natte en koude Britse klimaat vanwege
zijn bijzondere eigenschappen. Door de
speciale weeftechniek is Tweed namelijk
heel goed wind- en regenwerend en ademend tegelijkertijd. De hecht geweven
stof is nauwelijks gevoelig voor doornen.
Op Tweed die geschikt is voor jachtkleding staat thorn proof, doornbestendig.
Ik vind trouwens dat een jas tot leven
komt als hij niet meer zo heel schoon is
en duidelijk wordt gebruikt.
Wat zit er allemaal op en aan een jas?
Even in willekeurige volgorde. Er moet
een wildzak in zitten. Links en rechts aan
de voorzijde twee ruime zakken voor de
hagelpatronen. Daarboven aan beide zijden insteekzakken. Een kraag om op te
zetten en die je dicht kunt knopen. Extra
ruimte bij de schouders aan de achterzijde voor maximale bewegingsvrijheid
bij het schieten. Een knoop boven de
patroonzakken om de klep vast te zetten zodat je gemakkelijk bij de patronen
kunt. Een afsluitbare waterdichte binnenzak voor je papieren zoals je jachtakte en
je uitnodiging. Een verstelbare ceintuur
achter op de rug. Verder kunnen we je
kledingstuk aanpassen aan jouw wensen. Een leren schouderinzet voor meer
grip, aan de kant waar je mee schiet. You
name it. De echte personal touch die we
aan het kledingstuk geven, komt van
de voering. De kleur van de binnenkant
laat zien wie je bent. De ruit aan de buitenzijde (in Schotland: tartan) vertelt de
buitenwereld waar je vandaan komt. Van
welk landgoed of uit welk district.
Tweed onderhouden, hoe doe je dat?
In principe behoeft Tweed geen onderhoud. Behalve het vuil eraf borstelen en
scheuren direct herstellen. Is de kleding
nat geworden, laat het dan op een niet
te warme plek op natuurlijke wijze drogen. Het is een natuurproduct en heeft
tijd nodig om te herstellen. Heb je toch
vlekken, maak dan een lauwwarm sodasopje, dep het sopje met een doek
op de vlek en zodra je ziet dat de vlek
verdwijnt, naspoelen met koud water.
Bloedvlekken zo snel mogelijk met koud
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water uitspoelen; desnoods met slootwater. Wees voorzichtig
met schoonmaken. Wol is van zichzelf
wat vettig en biedt een uitstekende bescherming tegen vuil. Wanneer je die bescherming eraf wast, dan hebben vocht
en vuil meer kans.
Roel, wat zijn er nog meer verbanden
tussen jou en de jacht?
Zoals ik al eerder zei, ik wil mensen blij
maken. Dat doe ik ook in de rol van gastheer als ik iets organiseer. In de jacht
heb je bijna altijd te maken met een
gastheer, namelijk diegene die je uitnodigt om bij hem te komen jagen. Of
dat nu gaat om schadebestrijding op de
ganzen in de polder of om grootschalige
druk- en drijfjachten in Duitsland; er is
altijd een gastheer. Misschien ben je er
zelf wel een. Ik vind dat een gastheer
een uitermate belangrijke rol speelt bij
het verloop van de jacht. Zowel voor wat
betreft het programmatechnische deel
als het net zo plezierige, informele deel.
De gastheer geeft de grenzen aan. Dat
is de basis van goed gastheerschap. Hij
neemt de gast bij de hand; vertelt wat
de normen en waarden zijn in het gezelschap. Ik geef je wat praktische tips mee.
Die vind je hier rechts op de pagina.

om je draai als gastheer te
vinden? Ga dan eens na hoe
je zelf als gast behandeld
zou willen worden. Lukt het
dan nog niet, vraag dan of
iemand anders die rol van je over wil
nemen.
En als gast, hoe gedraag je je dan?
Pas je aan, volg je gastheer. Realiseer je
dat jouw voorbereiding niet in verhouding staat tot die van je gastheer. Die is
er wekenlang mee bezig, jij slechts een
paar uur. Door je als een goede gast te
gedragen, plaats je jezelf ook hoger op
de apenrots.
Als je bent uitgenodigd om ergens te komen jagen, wat neem je dan mee voor
de gastheer?
Er is niet iets als een standaard-cadeau.
Dat is een kwestie van aanvoelen. Jouw
relatie met de gastheer speelt daar een
belangrijke rol in. Is het een betaalde of
niet-betaalde jacht? Het kan goed zijn
dat je vindt dat je toch iets mee wilt nemen, ondanks dat het een betaalde jacht
is. Wat je geeft, maakt eigenlijk niet uit.
Je zou kunnen denken aan zelfgemaakte
wildworst, een fles sloe gin, een boekje
over jagen, een kratje bier of een fles
Jägermeister. Of geef hem een jaarabonnement op Waidmannsheil. Wat bij jou
en de gelegenheid past. n

De praktische tips zijn geen uitputtende
opsomming en het heeft niet de schijn
van een draaiboek. Het zijn tips, aandachtspunten die bijdragen aan goed
gastheerschap. Niet alles past altijd en
overal. Goed gastheerschap zit in je genen. Je weet als vanzelf wat geschikt is
voor jouw gezelschap. Het belangrijkste
is dat je je gasten zekerheid geeft. Dat
je mogelijke pijnpunten direct bespreekt
en wat opvalt meteen benoemt. Stel je
gasten op hun gemak. Net zoals wij dat
deden bij die meneer die zojuist overhemden kocht. Blijft het moeilijk voor je
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Praktische tips voor goed
gastheerschap
• Maak een overzichtelijk programma
met duidelijke tijden/tijdstippen
• Geef aan wat de wettelijke kaders
zijn of bijzondere richtlijnen in dat
gebied of in die periode
• Maak een kledingadvies voor wat het
beste past bij die gelegenheid. Uniformiteit in kleding kan fors bijdragen aan het ‘wij-gevoel’
• Stel vooraf een smoelenboek ter beschikking, dat verhoogt de voorpret
• Verstuur de uitnodiging bijtijds, des
te langer het plezier vooraf
• Voeg bij de uitnodiging een paklijst.
Wat is noodzakelijk of handig om bij
je te hebben?
• Vraag deelnemers de uitnodiging te
bevestigen
• Zijn er bijzondere zaken nodig zoals
een speciale vergunning, jachtakte,
schietvaardigheidsbewijs of loodvrije
kogels? Informeer je gasten hoe zij
daar aan kunnen komen
• Stel je gasten aan elkaar voor, niet
iedereen legt even gemakkelijk contact
• Zorg voor een natje en een droogje;
vooral op rustige momenten
• Wie zit waar in het veld? Wat zijn de
mooie plekken?
• Wie mag de grappen maken? Wie zit
bovenin de apenrots? Als gastheer
(jij zit op de top) heb je daar veel
invloed op en jouw gedrag bepaalt
voor een heel groot deel de sfeer en
dus het succes van de jacht(dag)
• Regel iemand die foto’s maakt; het
liefst een jagende professional en
stel de foto’s op korte termijn na
afloop beschikbaar via bijvoorbeeld
Dropbox

28-2014 | waidmannsheil |

dhr. Konter -Tuinderij 15 A 2451GG LEIMUIDEN - jacob@jachthuisleimuiden.nl - Uw abonneenummer is: 118598

43

HEMKER & BEKKING
dé winkel voor dé buitenmens

The King
„De brul klonk steeds dichter bij maar
er verscheen nog niets uit het donkere
bergbos. Eindelijk. Ik ontdekte hem na
een langere stilteperiode. Hij stond
daar in al zijn pracht zoekende naar
zijn rivaal.“
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Tijdens de test(druk)jacht beviel
de Semprio uitstekend.

DE KRIEGHOFF SEMPRIO
Tekst en foto’s: Frederik van Breen

Krieghoff kennen we van traditionele
basculerende geweren zoals dubbelbuksen, drielingen en uiteraard de K80. De
laatste grendelbuks die ze maakten, dateert uit vooroorlogse tijden. Verbazing
alom dus toen Krieghoff in 2007 voor
het eerst weer een repeteerbuks introduceerde. En nog veel meer verbazing toen
we zagen wat voor een geweer dan wel.
Krieghoff noemde zijn nieuwste creatie
de Semprio. Het geweer is in alle opzichten radicaal anders dan waar Krieghoff
normaal gesproken om bekend staat.

stuk wordt ook het insteekmagazijn geplaatst. Aan de rechterzijde zit een speciale pal waarmee je het geweer met een
eenvoudige handeling kunt opdelen in
twee stukken. Een echte take- down, dus
zonder dat je hoeft te schroeven. Makkelijk voor op reis. Het achterste stuk is
de kast welke aan de kolf vastzit. Aan
de achterkant van de kast steekt een
lange buis waarin de geleidestang en de
terugloopveer zitten. Aan de linkerzijde
van de kast zit een speciale pal waarmee
je het geweer enkele centimeters kunt
openen. Dat is een speciale stand voor

Draaiende afsluiter grendelkop
met 7 lange nokken welke in
een handomdraai kan worden
gewisseld.

Systeem
De Semprio is geen draaigrendelsysteem
en geen schuifgrendelsysteem. Het lijkt
op een pompgeweer (trombonegeweer),
maar dat is het ook weer niet. Want in tegenstelling tot voornoemd geweer wordt
tijdens het repeteren bij de Semprio de
loop van de kast (met daarin de afsluiter) gescheiden. In geopende toestand is
het geweer dan ook 12,5 cm langer. Bij
Krieghoff zelf noemen ze het de in-line
repeater.
Het systeem is opgedeeld in twee gedeelten. Het voorste stuk zit vast aan
de loop en het voorhout. In het voorste
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Semprio systeem met aan de
achterkant de lange buis voor
de geleidestang en terugloopveer.
Simpel op en neer bewegen met het voorhout.
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JVS-OUTDOOR.EU

Ook een speciale uitvoering voor
Afrika, de Semprio Big Five.

NIGHT

SIGHT
specialist

KLEDING
LOKVOGELS
CAMOUFLAGE
EN MEER!

Gemakkelijk te demonteren
voor op reis.

NERGENS GOEDKOPER!

jagen in gezelschap, zodat je met een geopend geweer kunt lopen zonder dat het
geweer geheel geopend is. Achterop de
kast zit de handspanner waarover later
meer. In zijn geheel is de Semprio een
complex geweer met vele onderdelen dat
in geopende toestand kwetsbaar is voor
vuil en stof.

ren. In geopende toestand is het magazijn zowel linkshandig als rechtshandig
makkelijk bij te laden. Als het geweer
gesloten is dan is het magazijn geheel
afgeschermd zodat het niet kwijt kan raken en beschermd is tegen stof en vuil.

De roterende afsluiter vergrendelt met
zeven sterke nokken direct in de loop.
Een simpele en sterke vergrendeling.
Door het uit elkaar te trekken en in elkaar drukken van het geweer vindt de
repeteeractie plaats. Deze handeling kan
zowel rechtshandig als linkshandig worden uitgevoerd. De Krieghoff is dus één
van de zeer weinige systemen die zowel
links als rechtshandig te bedienen zijn,
zonder dat je een speciaal linkshandig
systeem moet bestellen.

De koudgehamerde loop van Duitse makelij is matzwart genitreerd en geblauwd
tegen corrosie en krassen. De keep en
korrel zijn redelijk hoog gemonteerd, zodat er weinig verschil is tussen schieten
met keep/korrel en met de richtkijker
voor wat betreft de passing van de kolf.
De korrel is in hoogte verstelbaar en is
voorzien van een kwetsbare insert. De
stalen keep is zijdelings verstelbaar en
heeft ook inserts. Het is een contrastrijk
drukjachtvizier.

Magazijn

Trekker en veiligheid

Het losse insteekmagazijn bevat 4 patronen en met een patroon in de kamer heb
je dus totaal 5 schoten. Het magazijn laat
zich eenvoudig aanbrengen en verwijde-

De niet verstelbare trekker stond op
1.300 gram met een klein voorloopje,
en is redelijk droog. Het is een bruikbare trekker, maar niet top. Gelukkig is er
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Loop

tevens een verstelbare Franse versneller
die je activeert door het trekkerblad naar
voren te duwen. De trekkerdruk bedraagt
dan zo’n twee ons.
Het woord Semprio is een samentrekking van het woord Semper Paratus wat
altijd paraat betekent. Dit slaat op de
makkelijk bedienbare handspanner waardoor je op een ‘veilige’ manier met een
doorgeladen geweer kunt rondlopen. De
handspanner zit achterop de kast en is
redelijk eenvoudig te bedienen en vooral
stil. De handspanner dient tevens als pal
om het geweer te openen.

Kolf
De notenhouten kolf is netjes afgewerkt
met olie en voorzien van lasercheckering.
In de basiskwaliteit is het hout redelijk
saai, maar upgraden is mogelijk. De
vorm is modern en voor de puristen onder u zeker iets om aan te moeten wennen. De pistoolgreep is een onding wat
zich niet makkelijk met de hand laat omvatten. De reden daarvoor is de hiervoor
genoemde buis die uit de kast steekt.

Deze buis zorgt voor de rare greep. Voor mij
een typisch geval van een ontwerper die eerst
een geweer ontwerpt en pas later beseft dat er
ook nog een kolf aan moet. Het beste is nog
de duimgat kolf. Deze is aanzienlijk comfortabeler, omdat die buis dan niet in de weg zit.
Ook kun je met deze kolf makkelijker repeteren
en past deze beter bij het moderne ontwerp.
Schutters die een kolf nodig hebben met meer
zijdelingse buiging gaan met de Semprio niet
slagen. De buis in de kolf laat geen extreme
kolfmaten toe.
De rug is naar Amerikaans model (straight
stock) hoog en recht. Het wangstuk is een
omgekeerd Duits wangstuk. Het redelijk volle
voorhout is van het rechte type met een ronde
punt. Aan de achterzijde is de kolf voorzien
van een rubberen kolfplaat. De kolf is voorzien
van riembeugels die met een bajonetsluiting
snel afneembaar zijn.
De standaard kolflengte bedraagt 37 cm. De
maatvoering van de houten kolf is een goed
compromis voor gebruik met en zonder richtkijker. De kolf heeft een iets zijdelingse buiging
op rechts. De schouderhoek is wat rechter dan
voor het doel van het geweer wenselijk is.

Schietimpressie en nauwkeurigheid

JVS-OUTDOOR.EU
INFO@JVS-OUTDOOR.NL

+31(0)623775733

Bij de Waidmannsheilredactie hebben we
uitgebreid kennisgemaakt met de Semprio,
hoofdzakelijk in kaliber.30-06 en.223 Remington. Wat opvalt zijn de goede balans
en de gewichtsverdeling. De terugstoot is
normaal en goed te doen. De nauwkeurigheid van de verschillenden geweren in.30-06
bedroeg 2-3 cm bij drie schoten en een iets
grotere spreiding bij vijf schoten. De geteste wisselloop in.223 Rem. had een spreiding
van rondom de 2 cm. Een zeer nauwkeurig
geweer dus.
Het bedienen van de Semprio vergt enige
studie en de nodige oefening. Het is het
snelste repeteergeweer op de markt. Sneller
dan de Merkel Helix of de Browning Maral. De
reden daarvoor is eenvoudig. Je hoeft namelijk je handen niet te verplaatsen tijdens het
grendelen. Eenvoudig met de linkerhand het
voorhout naar voren trekken, de lege huls
wordt uitgeworpen, het voorhout weer naar
je toe trekken, een patroon wordt opgenomen en gekamerd. En je kunt weer schieten.
Een supersnelle maar wel tamelijk luidruchti-
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ge handeling. Alleen een semi-automaat
is (mits met terugstoot arme patronen)
sneller.
De Semprio is wat de Engelsen met enig
gevoel voor understatement zeggen: “An
acquired taste”. Je loopt er mee weg of je
vindt het helemaal niets. Het is in ieder
geval een supersnel en handig drukjachtgeweer dat ook bruikbaar is op de hoogzit en voor de bersjacht, mits je rekening
houdt met het repeteren. Op de hoogzit
moet je ofwel het voorhout omhoogtillen
om te repeteren, ofwel met je hand onder het voorhout op de plaats blijven en
met je lichaam naar achteren bewegen
terwijl je de greep meeneemt. Dat vereist
dus enige oefening. Bij het schieten vanaf de bersstok gaat het op vergelijkbare
wijze. Wat je beter niet kunt doen met
de Semprio is een tweepoot monteren
onder het voorhout. Dan wordt het wel
heel gecompliceerd.

Conclusie
De Semprio is een radicaal anders geweer dat min of meer all round is. Als
je met de kolf overweg kunt, is het een
uitstekend drukjachtgeweer. Ook voor op
de hoogzit en het bersen is het bruikbaar, zij het dat je er aan moet wennen
dat alles net even anders gaat. Een tweepoot kun je beter niet monteren onder
het voorhout.

Puntentelling en prijs/kwaliteitverhouding
Nauwkeurigheid: uitstekend. 20 van 20
punten.

Veiligheid: met de nodige oefening stil
te bedienen. De handspanner is het “veiligste” systeem dat er is. Veilige geweerconstructie. 10 van 10 punten.

Duurzaamheid: Bij normaal gebruik een
voldoende degelijk geweer, wel gevoelig
voor vuil en stof. 4 van 5 punten.
Totaal punten 90 van 100 punten.

Afwerking: De metalen delen zijn genitreerd en geblauwd (staal) of geëloxeerd
(aluminium) wat zorgt voor een goede
corrosiebescherming. Hout en metaal zijn
prima afgewerkt. 10 van 10 punten.
Richtmiddelen: Goed bruikbaar. Aftrek
voor kwetsbare korrel. 9 van 10 punten.
Hanteerbaarheid/bediening en balans:
Balans goed, bediening goed, maar het
vereist grondige oefening. Kolf lastig. 10
van 15 punten.
Trekkerdruk: Niet instelbaar. Doorgaans
afgesteld op 1.300 gram goed bruikbaar.
De trekker heeft tevens een Franse versneller. 10 van 10 punten.
Trekkerkarakteristiek: Redelijk goed. 4
van 5 punten.
Montage opties: De speciale Krieghoff
montage, solide, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk. 5 van 5 punten.
Overige opties: Een modulair opgebouwd
systeem, dus een keur aan mogelijkheden. 5 van 5 punten.
Kolf: Notenhout, door de onafhankelijke
constructie van het geweersysteem hebben weersinvloeden geen invloed op het
schotbeeld, goed afgewerkt, makkelijk te
onderhouden, goede riembeugels. Ontwerp matig. 3 van 5 punten.

Testoordeel
De Semprio hoort tot de duurdere middenklassers en is een directe concurrent
van de Blaser R8 en de Merkel Helix. De
Semprio is een zeer nauwkeurig geweer
van een zeer gerenommeerd merk dat,
mits je met de kolf overweg kunt, een
redelijke allrounder is. In de prijs inbegrepen zijn een transportkoffer en een
extra magazijn. Zo gezien is de prijs-kwaliteitverhouding goed tot zeer goed. Ga
je kijken naar wat de concurrentie biedt
binnen de specificaties die voor de individuele jager gelden, dan kun je waarschijnlijk voor minder geld iets anders
kopen. Zo gezien is de prijs-kwaliteitverhouding redelijk tot goed.

Adviesverkoopprijzen
Basis model in standaard kaliber €2.892,Basis model in magnum kalibers €3.124,Basis model met duimgat standaard Kalibers: €3.309,luxe model: €4.105,Luxe model met duimgat: €4.522,Big Five Semprio: €5.199,Frederik van Breen,
kolvenmaker te Den Bosch
www.gunsandgunstocks.com;
www.facebook.com/FrederikVanBreenGunsAndGunstocks n

Techische specificaties
Looplengte:
Totale lengte:
Kolflengte:
Trekkerdruk en type:
Magazijn capaciteit:
Standaard kalibers:
Magnum kalibers:
Safari kalibers:.

55cm
108 cm en 70 cm uit elkaar gehaald
37 cm
1.200 gram, directe trekker, versneller ong. 200 gram
4+1 standaard kaliber, magnum/safari kalibers 3+1
.223 Rem.,.243 Win., 6,5x55 SE,.270 Win., 7x64,.308 Win.,.30–06, 8x57IS, 9,3x62
7mm Rem. Mag.,.300 Win. Mag.,.375 Ruger (looplengte 63 cm en iets meer gewicht).
458 Win. Mag.,.375 Ruger en.416 Ruger (looplengte 55 cm of 63 cm, gewicht 4,5 kg
zonder kijker).
Gewicht met en zonder kijker: 4,3 kg/ 3,4 kg.
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Eindelijk

DE FLITSENDE DRUKJACHTSPECIALISTEN VAN ZEISS.
NU VOOR EEN SPECIALE PRIJS.

Snelheid loont.
Profiteer van 01.09. tot 31.12.2014
van de speciale aktieprijs voor de
VICTORY HT drukjachtspecialisten*.
De Victory HT Drukjachtspecialisten zijn de
snelste Drukjachtkijkers van ZEISS.
Wees snel op doel, nauwkeurig en laat geen
kans voorbij gaan.
Bespaar nu tot € 315,- ten opzichte van de
vastgestelde verkoopprijs.

/// VICTORY
ZEISS. PIONIER SINDS 1846.

Aktieprijs: 1.575,- €
In plaats van 1.855,- €

/// VICTORY HT.
UITMUNTENDE OPTIEK VOOR DE
DRUKJACHT.
Bijvoorbeeld
VICTORY HT 1.1 – 4 x 24
Zonder rail
Met rail Aktieprijs + 35,- €

ȴ Maximaal overzicht in iedere situatie: extra groot
zichtveld
ȴ Supersnel in de aanslag: grote uittredepupil
ȴ Veilig en intuïtief op het doelwit:
kleinste en meest heldere lichtpunt
ȴ Op iedere jachtsituatie voorbereid:
variabele vergroting

Aktieprijs: 1.760,- €
In plaats van 2.070,- €

Bijvoorbeeld
VICTORY HT 1.5 – 6 x 42
Zonder rail
Met rail Aktieprijs + 35,- €

ȴ Perfecte ergonomie: doordacht design met
intuïtieve bediening

8 oktober was het weer zo ver. Mijn
jaarlijkse jachtreis ging weer van start.
Na 3 jaar achter elkaar niet tot schot te
zijn gekomen, en weinig wild te hebben
gezien in o.a. Duitsland en Tsjechië, gingen we nu vol goede moed naar Mecklenburg-Vorpommern. Mijn vader was er
al een paar keer geweest en hij was erg
enthousiast over dit gebied.
Hij had er al enkele bokken geschoten
en veel wild gezien.Na een voorspoedige
reis kwamen we bij ons Gasthof aan en
gingen daar een aantal jaren terug in de
tijd. Een leuk hotelletje waar ze nog geen
Wi-Fi kenden. Het interieur zou zo uit de
serie ‘Allo ‘Allo kunnen komen. Ook onze
gastheer paste precies in dit plaatje, maar
was een uiterst gedreven vakman met de
grootste zorg voor zijn gasten. Na een
lekker biertje belden we Thomas die ons
deze dagen zou begeleiden. We spraken
af dat we binnen een half uur bij hem
zouden komen.
Na een korte kennismaking stelde Thomas tot onze verrassing al voor om het
bos in te gaan voor onze eerste outing.
Daar hadden we namelijk de dag van de
aankomst niet op gerekend. Gelukkig lagen alle jachtspullen nog in de auto en
kon ik me snel in mijn camo outfit hijsen.
Toine schoot al na 10 minuten een damwildkalf. We hadden die avond allemaal
genoeg gezien. De volgende avond kon
ook ik mijn eerste stuk damwild strekken.
Wederom een kalf uit een groepje van
6 stuks damwild.We hadden naast
damwild- ook roodwildspitsers vrij,
echter alleen tot onder de oren.
De volgende ochtend begon prachtig met
een grote Schaufler (mannelijk damhert)
die op 40 meter voor mijn kansel druk
bezig was om met zijn gewei de takken
te snoeien. Een prachtig spektakel.Na een
uurtje kwamen er twee damwildspitsers
uit de dekking en paradeerden over het
veld om weer uit het zicht te verdwijnen.
Ik kon hier mooi wat plaatjes van maken
en mijn ochtend was al weer goed. Na een
half uurtje kwamen deze spitsers weer terug het veld op lopen en hadden nog een
ander stuk damwild bij zich. Ik zat weer
volop plaatjes te schieten, maar zag door
mijn lens dat ze recht op me af kwamen
lopen en wat nog mooier was; het der-

de damhert was ook een spitser en deze
kwam wél voor afschot in aanmerking.
Snel de camera weggelegd en toen hij me
tot op 40 meter genaderd was, en mooi
dwars stond, ging het schot eruit en was
ook mijn eerste damspitser een feit.
Ik wilde Thomas sms’en, maar kreeg dit
het eerste kwartier niet voor elkaar omdat
ik enorm stond te trillen van de spanning.
Toen het uiteindelijk gelukt was, kwam
Thomas eraan, tilde het oor van het hert
op en wenste me hierna een krachtig
waidmannsheil.
De laatste avond legde Thomas me uit
waar ik mijn kansel voor deze avond kon
vinden. Onderweg daar naartoe kwam ik
wederom een mooie Schaufler tegen en
ook nog 6 vrouwelijke stukken damwild.
Ik ben toen voorzichtig gestopt om weer
wat plaatjes te maken, maar dat viel in
het bos, met bewolkt weer en zonder
statief, niet mee. Even later kwam ik bij
mijn kansel aan. Net toen ik boven aan
de ladder stond en de plank waar ik op
kon zitten om wilde klappen, zag ik dat
er al twee moeflons voor mijn hoogzit
stonden. Staand met mijn rugzak nog om
kon ik ook hier weer wat mooie plaatjes
van maken. Ze waren toch te ver boven
mijn budget om te schieten! Ik heb veel
moeflons gezien die ik eigenlijk nog nooit eerder was

tegengekomen. Na een tijdje verdwenen
ze de dekking in en kon ik op mijn inmiddels uitgeklapte plank plaatsnemen. Ik
geniet ook altijd van de raven die overal
over het bos heen vliegen. Tot mijn grote
genoegen kwam er precies eentje boven
me in de boom zitten.
Even later werd ik opgeschrikt door een
sperwer die op 5 meter naast mijn hoogzit
een vogel had geslagen en deze met het
nodige lawaai ‘omarmde’. Het begon inmiddels wat te schemeren toen zich weer
een damkalf meldde. Ik had al twee stuks
damwild geschoten, dus besloot ik deze
te laten lopen. Inmiddels had ik wel zin in
een sigaret gekregen, en na zo’n prachtige
avond had ik eigenlijk ook helemaal geen
behoefte meer om nog wat te schieten.
Toen mijn sigaret op was, moest ik ook
even een sanitaire stop maken. Naar beneden gaan was erg lastig, dus besloot ik
er maar een soort ‘ice bucket challenge’
van te maken, vanaf de hoogzit. Dat lukte
aardig. Toen alles weer terug in het ’foedraal’ zat en ik weer ging zitten, zag ik
dat er ondertussen weer 4 moeflons voor
me stonden die niets van de ‘challenge’
gemerkt hadden. Toen ik door mijn kijker
keek zag ik ook nog mijn eerste das. Een
prachtige
afsluiting van 3
mooie dagen Duitsland. n

EINDELIJK
Tekst en foto’s: Robert-Jan Asselbergs

*Het aanbod is alleen geldig tijdens de actieperiode en alleen zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn incl. Btw.
| waidmannsheil
| 28-2014
De besparing verwijst
naar de verkoopprijs.
Meer informatie over de campagne, krijg je bij deelnemende
ZEISS dealers www.zeiss.com/sports-optics
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Veranderingen in het wetsvoorstel

WETSVOORSTEL VOOR
EEN ECOLOGISCHE JACHTWET
IN NORDRHEIN-WESTFALEN
Tekst: Maarten Fijnaut
Foto’s: WMH

16 september dit jaar heeft minister
Remmel (Grüne) het wetsvoorstel voor
de nieuwe ecologische Jachtwet in Nordrhein-Westfalen gepresenteerd. Daarmee
is voorlopig een einde gekomen aan een
lange periode van onzekerheid. Volgens
Remmel heeft de nieuwe wet: “het doel
de maatschappelijke acceptatie van de
jacht te vergroten, en de jagers in hun
verantwoordelijkheid en hun betrokkenheid bij de natuur en het milieu te ondersteunen”. Volgens de jagersverenigingen
in Nordrhein-Westfalen is het voorstel
een zware en onacceptabele ingreep in
het jachtrecht.
Gelet op de uitspraken in het verleden
van minister Remmel én de ontwikkelingen in de jacht in andere deelstaten,
viel er weinig goeds te verwachten bij de
nieuwe wet. En dat bleek terecht.

• De wilde kat, de lynx, de blauwe reiger en alle roofvogels verdwijnen uit het jachtrecht en vallen daarmee niet meer onder de verantwoordelijkheid van jagers.
• De jacht op grofwild (m.u.v. van zwartwild) eindigt op 15 januari (momenteel 30
januari).
• De jacht op de reebok sluit eveneens op 15 januari (momenteel 15 oktober).
• De jacht op haas en konijn gaat pas op 16 oktober open (momenteel 1 oktober).
• De jachttijd op de das verschuift van 1 augustus t/m 31 oktober naar 1 september
t/m 30 november.
• De jacht op de vos gaat pas op 16 juli open (momenteel 16 juni).
• Het afschotplan voor het reewild verdwijnt.
• Het gebruik van loden kogels wordt verboden.
• Het trainen van honden met levend wild wordt verboden.
• Het gebruik van vallen die het wild automatisch doden (Totschlagfalle) wordt
verboden. Het gebruik van kastvallen wordt alleen nog onder voorwaarden toegestaan.
• De bouwjacht wordt verboden.
• Het schieten van katten wordt geheel verboden. Het schieten van honden mag
alleen nog onder zeer strenge voorwaarden.
• De toegestane hoeveelheid maïs per voerplek wordt tot een halve liter per dag
beperkt.
• Jacht- en voedertijden worden strikt gescheiden. Als er gevoerd wordt, mag er niet
gejaagd worden (let op: met voeren is niet het kirren van zwartwild bedoeld, maar
het voeren van wild in noodtijden).
• Het uitzetten van wild mag alleen nog met een vergunning.
• Rechtspersonen kunnen ook een aanvraag doen om de jacht op hun grond te
verbieden (momenteel is dit alleen voor natuurlijke personen mogelijk).
• Het verbod om ‘s nachts te jagen wordt verder uitgebreid (momenteel mag alleen
zwart- en roofwild ‘s nachts geschoten worden).
• Een bewijs van schietvaardigheid wordt verplicht voor de deelname aan drukjachten.
• De minimale pachtduur wordt verlaagd van 9 naar 5 jaar.
• Het huidige onderscheid tussen Kerngebied en Randgebied (bijvoorbeeld bij roodwild, damwild en moeflons) verdwijnt. Dat wil zeggen dat er geen buffer meer is
tussen de gebieden waarin deze grofwildsoorten beheerd worden en de gebieden
waarin alles geschoten moet worden.
• De lokjacht op kraaien wordt verboden.
• Het aanleggen van wildakkers in het bos wordt verboden.
• De Jagdsteuer (jachtbelasting) wordt weer ingevoerd met een maximum van 20%.

De toegestane hoeveelheid maïs per voerplek wordt tot een halve liter per dag beperkt.
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Het huidige onderscheid tussen Kerngebied en Randgebied
(bijvoorbeeld bij roodwild, damwild en moeflons) verdwijnt.

Een bewijs van schietvaardigheid
wordt verplicht voor de deelname aan
drukjachten.

Ook zonder tot in detail op de gevolgen
van deze voorgestelde wijzigingen in te
gaan, zal het duidelijk zijn, dat dit wetsvoorstel de jacht op den duur ingrijpend
verandert, indien het in deze vorm door
het parlement komt. Met name het kleinwild, dat het de afgelopen decennia sowieso al erg zwaar heeft, zal het door
een grotere predatie nog zwaarder krijgen. Ook het grofwild gaat zwaardere tijden tegemoet, omdat onder andere door
het verlengen van de jachttijd op de reebok, het afschaffen van het afschotplan
voor reewild en het verdwijnen van de
randgebieden, de deur naar een hoger
en willekeurig afschot wagenwijd open
gezet wordt. Tot slot zal het ook voor de
jagers in Nordrhein-Westfalen onder andere door een verdere beperking van het
reviersysteem, en het opnieuw invoeren
van de jachtbelasting, weer een stukje
zwaarder worden.
Al met al is het wetsvoorstel wederom
een knap stukje groene salamitactiek.
Wat met mooie woorden gepresenteerd
wordt als moderne Jachtwet, die het belang van de jagers en het wild dient, is

het niks anders dan weer een volgende
stap richting het einddoel: Het afschaffen
van de kleinwildjacht, het decimeren van
het grofwild en het volledige ontmachten
van jagers.

Strijd tegen de nieuwe wet
In een aantal eerste reacties heeft het
Landesjagdverband van Nordrhein-Westfalen dan ook aangegeven het wetsvoorstel in deze vorm niet te accepteren. Hoe
de strijd tegen de nieuwe wet er uit gaat
zien, is momenteel nog niet bekend.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen een
aantal onderdelen van de nieuwe wet
voorgelegd worden aan het Bundessverfassungsgericht, een Duitse rechtbank,
die wetten en regels toetst aan de Duitse
Grondwet. Voor wat betreft andere onderdelen van de wet, die voor een toetsing

aan de Duitse grondwet niet in aanmerking komen, kan men slechts hopen dat
het lukt om in samenwerking met andere
natuur- en landbouworganisaties voldoende invloed op de politiek uit te oefenen. Daarbij zal het met name belangrijk
zijn de coalitiepartner van de groenen,
de SPD (met 41,8% van de zetels in het
parlement), ervan te overtuigen, dat het
onacceptabel is dat een kleine partij, die
slechts 11,3 % van de stemmers in Nordrhein-Westfalen achter zich had, dergelijke ingrijpende wijzigingen doorvoert.
Of de strijd van het Landesjagdverband
succesvol gaat zijn, is nog maar de grote
vraag. Tot nu toe heeft minister Remmel
zich bitter weinig aangetrokken van de
mening van het Landesjagdverband en
heeft het Landesjagdverband niet kunnen voorkomen dat het überhaupt tot

een dergelijk wetsvoorstel gekomen is.
Het Landesjagdverband zat echter de afgelopen jaren ook in een lastige positie,
omdat Remmel het zorgvuldig vermeed
om met concrete plannen op tafel te komen, waardoor een zakelijke discussie
niet mogelijk was. Nu het wetsvoorstel
er eenmaal ligt, is er in ieder geval een
basis voor een discussie, en lukt het hopelijk minister Remmel een brevet van
onvermogen te geven.
Mocht u op de hoogte willen blijven van de actuele ontwikkelingen in
Nordrhein-Westfalen, kijkt u dan op
www.natuerlich-jagd.de n

De jacht op grofwild (m.u.v. van
zwartwild) eindigt
op 15 januari
(momenteel
30 januari).

Het pachten van jachtvelden in Nordrhein-Westfalen
Gelet op de ontwikkelingen in Nordrhein-Westfalen zullen er naar alle
waarschijnlijkheid steeds meer jachtvelden in deze deelstaat vrijkomen.
Mocht u van plan zijn een dergelijk veld te pachten, houdt u dan goed
rekening met de wetswijzigingen die eventueel op komst zijn. Als u een
jachtpachtovereenkomst wilt sluiten, dienen er in ieder geval bepalingen
in de overeenkomst opgenomen te worden, die het mogelijk maken dat
er opnieuw over de hoogte van pacht onderhandeld wordt wanneer er
een wetswijziging plaatsvindt en ook, dat u in het uiterste geval het
jachtpachtcontract kunt opzeggen als de wijzigingen onaanvaardbaar zijn.

Het aanleggen van wildakkers in het bos wordt verboden.
Het afschotplan voor het reewild verdwijnt.
- advertentie -

SMIT JACHTREIZEN
Een jachtreis boeken, dat doe je betrouwbaar bij Smit Jachtreizen.
Wij hebben de beste contacten in: Schotland, Engeland, Ierland, Oostenrijk, Spanje, Polen, Duitsland, Frankrijk en Zuid Afrika.
Kijk voor informatie op www.smitjachtreizen.com of bel 0592-231999
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WILDZWIJN
GEBRAAD MET HONING-TYMSAUS

LICHTBAKKEN
Ultra Hoge
prestatie door
de 100 watt
verticale
filament lamp
210mm reflector
voor schijnen op
lange
afstanden.
Modellen met
dimmer spaart
de accu.

Instelbare
lichtbundel.
Voor alle modellen
zijn ook filters
verkrijgbaar: rood,
amber en groen.
Geweerlampen

Zaklantarens

Lichte accu's

Fiets verlichting

Voor dealers en informatie:

www.hofmantopsport.nl
Bereidingswijze

Ingrediënten
Darz Bor, een winkel waar gezelligheid en service altijd voorop
staan. Al vele jaren weten jagers en buitenmensen uit Brabant,
Zeeland en België ons te vinden in de schitterende bosrijke omgeving van het landgoed de Wouwse Plantage.
Wij bieden u een goede prijs/kwaliteitsverhouding van zowel
de producten als de reparaties. Daarnaast hebben wij een ruim
assortiment; dus voor elk wat wils. Goede service staat voorop;
wij willen graag dat U als klant tevreden de deur uitgaat.... en
terugkomt.

es
ldzwijn schoudervle

wi
• 1 kg (1000 gr.)
nd
fo
ild
W
.
dl
• 4
ning
• 2 eetlepels ho
• 1,5 eetlepel tym
es
• 2 laurierblaadj
ry-azijn
er
sh
ls
pe
tle
ee
• 4
• 100gr margarine
ter
• 125gr roombo
• Peper/zout

1. Braad het wildzwijnvlees
in de margarine lichtbruin aan
2. Verwijder het vet en blu
s het af met de helft van de
fond, voeg daarna tym en
laurier toe
3. Gedurende de braadtijd
regelmatig een beetje fond
(van wat over is) met wat
water toevoegen (niet te vee
l, het moet blijven sudderen)
We voegen ook een beetje
water toe, omdat door het
inkoken alles reduceert en
hoger op smaak komt. Doo
r toevoeging van water blij
ft
de concentratie goed en
niet te hoog
4. Na ±30 à 40 min, als het
vlees bijna gaar is (licht ros
é van binnen) voeg je de
honing toe en naar believe
n peper/zout
5. Spatel de roomboter (in
blokjes van 2x2 gesneden)
door de saus, totdat deze
licht gaat binden
6. Serveer met wortel- of boe
renkoolstamp en gebakken
paddenstoeltjes

Rob Mutsaers, eigenaar van dit
restaurant, heet u van harte
welkom!

Restaurant Boerke Mutsaers
Vijverlaan 2
5042 PZ Tilburg
Tel: +31(0)13 5900808
Fax: +31 (0)13-5900809
E-mail: info@boerkemutsaers.nl
Geopend van dinsdag t/m zondag.
Maandag enkel op reservering
geopend.

Darz Bor Jachtsport, René Reuvers
Plantagebaan 180
4725 AE Wouwse Plantage
Telefoon: 0165-379290
GSM: 06-22473084

Mail: jmreuvers@home.nl, www.darzbor.nl

De culinaire rubriek kwam tot stand in samenwerking met Restaurant, Party- & Congrescentrum Boerke Mutsaers.
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Breukjes

www.kofferruimteaanpasing.nl

DIVERSEN
Optrekkend vocht, lekke kelders, doorslaande muren, betonreparaties, kunststof vloeren? Bel dan Alpha Vochttechniek 0165-386200. 5-10 jaar garantie.
www.alphavochttechniek.com

HONDEN
kofferruimteaanpasing.nl

is een onderdeel van Ben’s Cabinemeubels.nl

Choco ruwharige standaard teckelpups verwacht eind oktober begin
november uit de combinatie: Teef: Fenyes Varazs Ebeltje kleur Choco/
Wildkleur (show: ZG, jacht: SP 2e U, SchwKF 1e U) x Reu: Ottokar von
den Densenbergen kleur Choco (show: CAC/CACT BOB 4BIS, jacht:
SP U, SchwK20 U, SchwK40 U, BHF, BHF(N), Stöberen U, VP U, IT
VP U CACIT.
Zowel de teef als reu worden ook actief in de jacht gebruikt en zijn
zeer sociaal naar mensen en honden. Voor meer info zie onze website: www.teckelpien.nl Teckelkennel: V/D Grote Kleine Jagers

‘Breukjes’ is een gratis adver-

Geef via het online formulier op

RUBRIEKEN:

Jachttoebehoren,

van redenen te weigeren of in

tentierubriek voor particulieren.

www.waidmannsheil.nl uw korte

Jachtvelden, Wapens, Auto’s, Kle-

te korten. Tijdige plaatsing kan

Commerciële advertenties kosten

advertentie(s) van maximaal 450

ding, Vastgoed, Optiek, Kennisma-

nooit gegarandeerd worden. Wij

€35,- excl. 21% BTW per plaat-

karakters door. Als u vragen heeft,

king, Honden, Vermist

aanvaarden geen enkele aanspra-

sing en dienen vooraf betaald te

kunt u ons altijd even bellen. We

worden middels de digitaal toege-

staan u graag te woord!

stuurde factuur.

kelijkheid met betrekking tot deze
Wij behouden ons het recht voor

advertentierubriek.

Gildenweg 16 8304 BC Emmeloord
info@kofferruimteaanpassing.nl
Tel: 0527-621.221

Hongarije
Jagen met Sepp Stessl
"Max" jachtaanbieding - jagen tegen vaste kosten!
Geen verrassingen na de jacht!
Persoonlijke begeleiding ter plaatse.

Info: Sepp Stessl
+ 43 664/ 2238065
Stessl.josef@a1.net

www.erl ebni sj ag d.info

om advertenties zonder opgaaf

Ontrafel elk woord. Zet vervolgens de letters
van de genummerde blokjes in de oplossingenbalk. Input vind je in het artikel
‘Eerst 28 jaar aanzitten’.
Stuur je oplossing voor 15 december naar
info@waidmannsheil.nl en wie weet maak jij
kans op deze reistas van Deerhunter.

De winnaar van de septemberpuzzel is Piet Molenaar uit Bergschenhoek. Gefeliciteerd met de Led Lenser H5 hoofdlamp. De oplossing was: De voor ons melodieuze knal klonk goed, wat ook blijkt uit de duim, die omhoog gaat.
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PUZZEL WAIDMANNSHEIL

Duitse staande draadhaar pups. Bruin en
Zwart schimmel. Met prima stamboom.
Zeer geschikt voor zweetspoor. Info:
+31(0)652455848 J. de Korte

Lezersservice

JAARABONNEMENT LEZERSSERVICE
HÉT MAGAZINE VOOR DE GROFWILDJAGER. SPRAAKMAKEND,
ACTUEEL EN INFORMATIEF. BOMVOL VERHALEN, INFORMATIE,
GEWEERTESTEN EN JACHTAVONTUREN.
MEER INFORMATIE WWW.WAIDMANNSHEIL.NL

Abonnement:
Proefabonnementen
Proef- en kennismakingsabonnementen worden niet automatisch verlengd en stoppen na het aantal aangegeven
nummers. U ontvangt wel een aanbieding voor een nieuw
abonnement aan het einde van uw proefperiode.

Geweertest

Cadeauabonnementen
Cadeauabonnementen stoppen automatisch na het ontvangen van het aantal aangegeven nummers. De ontvanger
ontvangt een aanbieding voor een nieuw abonnement aan
het einde van het cadeauabonnement.
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De nieuwe Leica Magnus.
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WMH

MAX
HUNT

2-DAAGSE BOOGJACHTSEMINAR
MET MAX HUNT, VOOR GEÏNTERESSEERDEN EN BEGINNERS

Ondanks het feit dat vele Nederlandse en
Vlaamse jagers sceptisch zijn over jagen met
de boog, ontwikkelt deze vorm van jacht
zich wereldwijd tot een enorme trend, waarbij gezegd moet worden, dat jacht en trend
bij ons eerder tegengestelde begrippen zijn.

tastische lezersFan
R 8 BA RO NE SS E
aanbiedingen
Het 2-daagse seminar houdt het
volgende in:

1. Bespreken van de verschillende bogen:
normale boog, recurve boog, compound
boog.
2. Het aanpassen van de boog aan de schutter.
3. Theorie van het boogschieten.
4. De grondbeginselen van het schieten met

jacht-compoundbogen
5. Theorie over boogjacht, de berstechnieken en de begrenzingen.
6. Jachtsimulatie met de boog op 3D-doelen
in verschillende omgevingen en vanuit di-

www.blaser.de

verse posities.
7. Theorie over plaatsing van het schot, het
wondkanaal, schotwerking en het ‘lezen’
van de pijl.
8. Een spannende avondvoorstelling door
Max Hunt over boogjacht in alle werelddelen met foto’s en videobeelden.

Datum:
Zaterdag 7 april 09:00 uur tot 22:00 uur en
Zondag 8 april 09:00 uur tot 18:00

Locatie: Het terrein van Dorhout Mees in Biddinghuizen

Opmerkingen: U kunt ter plaatse een compoundboog huren. Het is tevens mogelijk om
de gehuurde en aan de schutter aangepaste
boog na het seminar tegen gereduceerd tarief aan te schaffen.

Overnachten: Het is mogelijk om op het terrein van Dorhout Mees te overnachten. Een
hotelkamer voor 2 personen, inclusief ontbijt, wordt aangeboden voor € 60,Aanmelding: Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst. Het seminar gaat
door, indien zich 20 personen hebben aangemeld. U kunt zich voor dit seminar aanmel-
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Het is echter een feit, dat de ‘gewone’ jager
met geweer niet kan ontkennen dat de voorheen ondenkbare camouflagekleding, (die
was immers alleen geschikt voor militairen),
inmiddels een volkomen normaal en geaccepteerd beeld vormt in het veld. De volgende stap zou wel eens de kleding met geïntegreerd geurfilter kunnen zijn, waar nu nog
argwanend naar gekeken wordt. Het is ook
hier een kwestie van tijd voordat de huidige
sceptici met dergelijke kleding eerst heimelijk en daarna vol zelfvertrouwen dusdanig
uitgerust in het veld te vinden zijn. Vanuit
deze optiek is het niet meer dan logisch, dat
ook het begrip ‘jacht met de boog’ steeds
vaker in de belangstelling staat.
Ook wanneer u, als jager met geweer, deze
vorm van jacht met gefronste wenkbrauwen
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nis verder verdiepen en de boogjacht in de
praktijk ervaren. Nadere informatie is op
aanvraag beschikbaar.

Opzeggen
De opzegtermijn vindt u in de voorwaarden hierboven. Als
opzegdatum geldt de datum waarop uw opzegging door
Abonnementenland is ontvangen. Indien u hierom verzoekt,
ontvangt u een bevestiging van uw opzegging met daarin
de definitieve einddatum van uw abonnement.

De abonnementenadministratie wordt verzorgd door:
Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA UITGEEST
www.waidmannsheil.nl (nieuwe abonnementen, wijzigingen
en vragen) Telefoon: 0900-ABOLAND (0900-22 65 263, 10
ct/min) Fax: 0251-31 04 05
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BOKKEN
PARADE

getest

Jacht met de boog, per definitie
een spannende vorm van jagen
op korte afstand, of een onweidelijke bezigheid?

Abonnementen na de eerste abonnementsperiode
Abonnementen worden na de eerste abonnementsperiode
omgezet naar een jaarabonnement welke telkens voor een
jaar wordt gefactureerd, tenzij u tenminste 3 maanden voor
het eindigen van de geldende abonnementsperiode heeft
opgezegd. Na de omzetting geldt een opzegtermijn van 3
maanden.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u doorgeven via Telefoon:
0900-ABOLAND (0900-22 65 263, 10 ct/min)
Fax: 0251-31 04 05

Foto: Horst Jegen
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Geweer- en
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De eerste abonnementsperiode
De eerste abonnementsperiode gaat u aan voor bepaalde
tijd en kunt u ook niet tussentijds beëindigen. Indien
u het abonnement aan het einde van deze periode wilt
beëindigen, dan dienen wij uiterlijk 3 maanden voor het
einde van de abonnementsperiode uw opzegging in ons
bezit te hebben.

reden dat wij ook deze vorm van jacht, en
de daarvoor benodigde vaardigheden, onder
uw aandacht willen brengen.

Overige vragen
Overige vragen kunt u stellen op www.waidmannsheil.nl of
neem telefonisch contact met Abonnementenland op.
ISSN: 2210-4267
Waidmannsheil is voor €5,95 te koop in de betere jachtspeciaalzaken.
(c) Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/
of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. De inhoud en
de opmaak van de gepubliceerde advertenties en artikelen
vallen volledig onder de verantwoordelijk van de adverteerders en auteurs en geven niet noodzakelijk de visie van
de uitgever weer. De auteurs zijn verantwoordelijk voor de
inhoud van hun bijdragen. Zonder nadere berichtgeving
gaat de redactie er van uit dat toegezonden beeld- en
tekstmateriaal rechtenvrij te gebruiken is.
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Met 1 telefoontje regelt u uw jaarabonnement,
proefabonnement of cadeauabonnement simpel
en snel. Onze abonnementenadministratie:
Abonnementenland, 0900-ABOLAND
(0900-2265263, 10 ct/min)
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Vanuit Vlaanderen belt u: 0031-251313939
dhr. Konter -Tuinderij 15 A 2451GG LEIMUIDEN - jacob@jachthuisleimuiden.nl - Uw abonneenummer is: 118598

De revolutie in
afstandsmeting.

NIEUW!

Geovid HD-B 42.

Als wereldwijde pionier zet Leica, met de introductie van de
innovatieve Geovid HD-B verrekijkers met afstandmeter, nieuwe
maatstaven op het gebied van afstandmeten tijdens de jacht.
Dankzij het geïntegreerde ABC® ballistisch systeem en een
microSD kaart met specifieke ballistische gegevens, ontstaat voor
het eerst een combinatie waarbij verrekijker en wapen met
ongeëvenaarde precisie en functionaliteit optimaal samenwerken.
Op het beslissende moment heeft u maximale zekerheid voor het
afgeven van een veilig en weidelijk schot. Vooral bij langere
afstanden en in moeilijk begaanbaar terrein.
microSD kaart en ABC® ballistischsysteem voor
maximale precisie
nieuw innovatief open en gebogen brug ontwerp: ideale
ergonomische vormgeving voor langdurig en comfortabel
observeren
gepatenteerd Perger Porro-Systeem voor hoogste
detailweergave en lichttransmissie, tot in het laatste
schemerlicht
nauwkeurige meetresultaten tot 1.825 meter
Transcontinenta BV / Importeur Nederland /
Tarwestraat 29 / 2153 GE Nieuw-Vennep /
0252-687555 / leica@transcontinenta.nl

Voor uw dichtstbijzijnde Leica Sport Optics dealer:
www.transcontinenta.nl/leica-sport-optics-dealers

dhr. Konter -Tuinderij 15 A 2451GG LEIMUIDEN - jacob@jachthuisleimuiden.nl - Uw abonneenummer is: 118598

HUNTER EDITION

Verkoop van wapens en munitie, uitsluitend aan meerderjarigen (+18) en met vergunning

Kodiak-©-2014

Serie aan uitzonderlijke voorwaarden

Blaser R8, zwart grendelhuis,
hout grade 5, dubbele lijn op
wangstuk, fluted loop, vergulde
trekker, houten grendelknop,
ABS koffer model B, lederen riem.

www.blaser.de
Contacteer uw Blaser dealer voor meer informatie
Invoerder Benelux:

Bewellaan 4 · 3800 Sint-Truiden · BELGIUM

dhr. Konter -Tuinderij 15 A 2451GG LEIMUIDEN - jacob@jachthuisleimuiden.nl - Uw abonneenummer is: 118598

