
Het ree
Klasse: zoogdieren 
Orde: evenhoevigen; 
onderorde van de her 
kauwers
Familie: eervidae 
Soort: capreolus ca 
preolus
Ree, chevreuil, Reh, 
roe deer

Wie zich de moeite getroost een 
boek over inlandse wildsoorten 
door te nemen, weet allicht dat een 
ree niet het jong van een hert is 
en ook nooit een hert zal worden, 
hoeveel het ook te eten krijgt.

Nochtans verrast het ons telkens 
weer hoeveel mensen, zelfs jagers, 
de grootte van een ree overschat 
ten. Een volwassen ree is niet gro 
ter dan een flinke herdershond, 
met zijn schofthoogte van zowat 
zeventig centimeter en zijn hon- 
derdtwintig centimeter lichaams 
lengte. Maar vooral het lichaams 
gewicht wordt dikwijls overschat.

Een volwassen reebok weegt “op 
voet” tussen de twintig en de vijf 
endertig kilogram, naargelang van 
de kwaliteit van de biotoop en de 
dichtheid van de reestand. Geiten 
wegen enkele kilogram minder.

Meestal wordt in jachttijdschriften 
e.d. melding gemaakt van het ont 
weid gewicht, d.w.z. zonder in 
wendige organen, maar wel met 
kop en huid. Dat ligt ongeveer vijf 
entwintig procent lager dan het le 
vend gewicht, dus veertien à twee- 
entwintig kilogram -  hogere en la 
gere waarden komen ook voor.

Opvallend is het duidelijk over 
bouwde uitzicht van een ree: de 
achterhand is sterker ontwikkeld 
en hoger dan de voorste lichaams- 
helft, de rug is iets gebogen. Een 
typisch kenmerk voor een dier, 
een zogenaamde “sluiper”, dat bij 
gevaar over korte afstand weg 
springt en dan de dichte dekking 
opzoekt. Het edelhert daarente 
gen is meer op ver en snel lopen in 
gesteld.

Winter en zomerdos
In de zomer is de vacht, de zoge 
naamde zomerdos, mooi rood 
bruin van kleur. De dikkere win- 
terdos is eerder donkergrijs.
De voorjaarsverharing (mei) ver 
loopt nogal onregelmatig: het lan 
gere winterhaar wordt broos en 
breekt door schuren en krabben 
af. Dat gebeurt het eerst ter 
hoogte van kop, hals en schouders, 
daarna volgt de rest van het li 
chaam. In die periode zien reeën 
er echt onverzorgd uit, alsof “de 
mot erin zit”.

In het najaar (september) gebeurt 
de verharing sneller en onopval 
lender: het winterhaar groeit op 
enkele dagen tijd boven de korte 
zomerdos uit.
Het tijdstip van verharen kan al 
een belangrijk hulpmiddel zijn bij 
het correct aanspreken van ree 
wild.

Een algemene regel (waarop zoals 
altijd uitzonderingen mogelijk 
zijn) stelt:
hoe jonger een ree, hoe vroeger 
het verhaart -  hoe ouder een ree, 
hoe later het verhaart.
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Een jaarlingbok bijvoorbeeld zal 
begin mei al een volledige zomer- 
dos hebben; een oude bok heeft 
zelfs begin juni nog vrij veel win- 
terhaar. Diezelfde jaarling zal half 
september al grijs zijn terwijl de 
oudere nog helemaal rood is. 
Zwakke of zieke exemplaren kun 
nen moeite hebben met dat proces 
en zullen dan ook later verharen. 
Hetzelfde geldt voor voerende gei 
ten (d.w.z. geiten die kalfjes heb 
ben) die soms pas begin oktober 
hun winterdos beginnen te verto 
nen.

Een opvallend kenmerk bij die 
winterdos is de witte vlek rond de 
aarsstreek, de spiegel. Bij een ree 
bok is die boon- of niervormig, ter 
wijl een geit eronder nog een extra 
haardosje draagt, de schort, zodat 
haar spiegel eerder hartvormig is.

Dat verschil kan belangrijk zijn om 
de geslachten van elkaar te onder 
scheiden, o.m. tijdens de jachttijd 
op vrouwelijke reeën. Omdat rond 
die periode bokken hun gewei af 
werpen, worden ze nogal eens ver 
keerdelijk als geit aangesproken.

Een ander geslachtsonderscheid 
tijdens de winter is het penseel van 
de reebok, nl. de langere haren 
aan de penis, bij zijzicht meestal 
goed te herkennen.

De spiegel is in de zomer veel klei 
ner en geelachtig en vertoont dan 
geen verschil meer tussen bok en 
geit. Volgens biologen heeft die 
witte spiegel de functie van optisch 
signaal voor soortgenoten. In de 
winter nl. verenigen reeën zich tot 
min of meer grote groepjes, zoge 
naamde sprongen en ze gedragen
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^  Zwakke jaarlingbok met korte spiesjes

^  Rijpe zesenderbok in zomerdos

Onder: reebok in het voorjaar met pasgeveegd gewei en duidelijk 
zichtbaar penseel

Rechtsonder: bok links (niervormige spiegel) en geit rechts (hartvor 
mige spiegel met schort in winterdos



Gewei 
Hals
Neusspiegel 
Spronggewichten 
Hoefjes voor lopers 
Penseel
Niervormige spiegel 
Hartvormige spiegel met schort

Foto rechts:
Reegeit in zomerdos, 
waarbij spiegel en schort 
niet meer aanwezig zijn.

zich vrij sociaal. Bij gevaar of on 
rust zet de spiegel uit (dat is o.a. 
ook altijd het geval bij een gescho 
ten ree), wat de anderen alar 
meert. Bij het wegvluchten fun 
geert de spiegel van een reegeit 
ook nog als richtbaken voor haar 
kalveren.
Nog in winterdos blijken sommige 
reeën aan de voorzijde van de hals 
één of twee blekere vlekken te ver 
tonen. Die geven echter niet de 
minste aanduiding over geslacht, 
leeftijd of gezondheidstoestand 
van de drager, en kunnen van win 
ter tot winter variëren.
Een staart, hoewel anatomisch 
aanwezig, zal men bij reeën niet 
kunnen onderscheiden.

Voorkomen
Het is een fascinerende vaststel 
ling dat reeën, zoals wij die nu ken 
nen, zowat een miljoen jaar lang

praktisch onveranderd gebleven 
zijn; dat blijkt uit fossiele vondsten 
uit heel Europa. Het edelhert 
daarentegen is “slechts” ongeveer 
honderdduizend jaar oud.

Ons reewild is een zeer oude en 
conservatieve diersoort die door 
wetenschapslui als een weinig ge 
specialiseerde oervorm betiteld 
wordt. Het beschikt dus over grote 
aanpassingsmogelijkheden waar 
door het al die eeuwen kon stand 
houden.
Ook nu blijkt reewild zich goed 
aan te passen aan onze heden 
daagse maatschappij. In West-Eu- 
ropa leefden er zelfs in historische 
tijden nooit meer reeën dan nu!

Met het verdwijnen van de uitge 
strekte middeleeuwse wouden, 
verdween ook meer en meer ree 
wild. In tegenstelling tot het edel 
hert, dat als jachtwild voor de vor 
stelijke “chasse à courre”, hoge 
bescherming genoot, bleef het ree 
min of meer vogelvrij. Revoluties 
en oorlogen verbeterden de situa 
tie zeker niet.
Als we weten dat de reestand in 
België rond 1950 op maximum 
tienduizend geschat werd, geeft 
het huidige cijfer van circa vijfen 
twintigduizend reeën zeker geen 
aanleiding tot het veroordelen van 
ons jachtsysteem als uitroeiend of 
vernietigend. Ook in Nederland 
stelde men een dergelijke toename

vast: van drie à vierduizend in 1930 
tot zowat tweeëntwintigduizend 
reeën in 1975 -  alle cijfers betref 
fen de voorjaarsstand, dus vóór 
het zetten van nieuwe kalfjes. 
Velen associëren het voorkomen 
van reewild in ons land nog altijd 
met de Ardense bossen. Jarenlang 
was de stand daar ook het grootst, 
maar de laatste decennia heeft het 
verspreidingsareaal zich duidelijk 
uitgebreid: buiten de vier Waalse 
provincies komt reewild nu als 
standwild voor in Brabant, Ant 
werpen en Limburg, terwijl geïso 
leerde kernen in Laag-België be 
staan.
Hoewel het citeren van cijfers 
altijd met de nodige voorzichtig 
heid dient te gebeuren, schatten 
wij de stand in het Vlaams Gewest 
op zowat achtduizend stuks. 
Daarbij zitten we zeker nog niet 
aan het saturatiepunt, er zijn tal 
rijke natuurgebieden in Vlaande 
ren die nog niet of nauwelijks door 
reeën gekoloniseerd werden. Ver 
moedelijk kwam reewild er hon 
derden jaren geleden -  zij het wei 
nig talrijk -  wèl voor. Daarom is 
het herinvoeren van de soort, in 
geschikte Oost- en Westvlaamse 
biotopen -  zoals sommigen trou 
wens herhaaldelijk verdedigen -  
niet te beschouwen als een soort 
faunavervalsing maar eerder als 
een compensatie voor de onna 
tuurlijke barrières (kanalen, auto 
wegen, groenloze industriegebie 
den, wooncentra) die een natuur 
lijke immigratie beletten.
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1. Hersenen
2. Slokdarm
3. Luchtpijp
4. Longen
5. Urine leider
6. Dunne darm
7. Teelbal

8. Blaas
9. Endeldarm

10. Nier
11. a. M ilt (links)
11. b. Lever (rechts)
12. Ruggemerg
13. Hart

Biotoop en voedselop- 
neming
Stellen we hier nog maar eens dui 
delijk dat reewild NIET gebonden 
is aan uitgestrekte bosgebieden, 
maar zich overal waar het dekking, 
voedsel, rust en veiligheid kan vin 
den, thuis voelt.
Reeën zijn typische bewoners van 
het zogenaamde parklandschap of 
de bosrandzone. Ze vestigen zich 
bij voorkeur in gebieden waar 
dichte, ondoordringbare kreupel 
bosjes af gewisseld worden met ak 
kers en weilanden, onderling ver 
bonden door hagen en begroeide 
wallen. Dergelijke biotopen bie 
den hen de meeste afwisseling qua 
voedsel. Want reeën zijn heel kies 
keurige knabbelaars die, liever 
dan in een malse weide hun kostje 
bijeen te grazen, hier en daar wat 
kruiden, knoppen, blaadjes enz. 
snoepen. Ook eikels, bessen, pad 
destoelen, bloemen, allerlei jonge 
landbouwgewassen, frisse scheu 
ten e.d., worden met smaak veror 
berd. Een dagindeling van een ree 
ziet er ongeveer zo uit:

6 uur: voedsel opnemen of laveien -  
verdeeld over een zestal periodes (ook 
overdag!)

6 uur: herkauwen

4 uur: rusten

3 uur: echte slaap

5 uur: rondtrekken, sociaal contact 
met andere reeën, lichaamsverzorging

Totaal: 24 uur waakzaamheid!

De herkauwersmaag van een ree

1. Pens 5. Slokdarm
2. Boekmaag 6. Sluitspier
3. Netmaag 7. Darm
4. Lebmaag

A. Opname (mond -  pens)
B. Oprispen (pens -  boekmaag -  mond)
C. Inslikken (mond -  netmaag)
D. Vertering (netmaag -  lebmaag -  darm)
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Per dag wordt ongeveer vier kilo 
gram groenvoeder opgenomen: 
± 3 kilogram water en 0,8 kilo 
gram droge stof. Ze drinken ook, 
maar niet frequent.
Om de pensactiviteit goed te laten 
functioneren hebben ze nood aan 
een vrij hoog percentage grofveze- 
lige stoffen: bramen, klimop, aca 
cia, heidekruid, wat boom 
schors...
Reeën zullen het best gedijen en 
zullen zich ook het liefst vestigen 
op de plaats waar ze dat allemaal 
kunnen vinden. Zulke ideale ree- 
wildbiotopen vinden we o.a. in 
Zuid-Engeland, waar tevens het 
klimaat zacht is en de bodem erg 
kalkhoudend is. Niet voor niets 
worden juist daar de allerbeste 
reetrofeeën van Europa verkre 
gen.
Reewild komt ook voor in andere, 
soms veel minder geschikte gebie 
den: in streken onder het zeeni 
veau (in de Nederlandse IJssel- 
meerpolders leven er nu enkele 
duizenden, de eerste bok werd er 
nochtans pas in 1943 waargeno 
men), tot hoog in de bergen; in 
residentiële villawijken, op be 
graafplaatsen, in grote stadspar 
ken, in wijngaarden, in uitge 

strekte rietvelden; van het Middel- 
landse-Zeegebied tot tegen de 
Poolcirkel (Zweden); van de 
boomloze Schotse Highlands tot 
de dichte oerwouden van de Kar 
paten. Enkel in Ierland ontbreekt 
de soort.
Meer naar het oosten toe, aan de 
Kaspische zee, wordt het Euro 
pese ree door het Siberische ree 
(capreolus pygargus) vervangen; 
dit is bijna voor de helft groter en 
zwaarder en ook de geweien zijn 
hoger.

Densiteit
In zo’n enorm verspreidingsgebied 
kan het reewild natuurlijk niet 
overal even talrijk voorkomen. De 
reewilddichtheid of de densiteit 
wordt door talrijke factoren be 
paald, zowel menselijke (jacht- 
druk, stroperij, aanrijdingen, re 
creatie...) als biologische. Daarbij 
moeten we in de eerste plaats de 
kwaliteit van de biotoop beschou 
wen: hoe rustiger, veiliger en 
voedselrijker een bepaald gebied 
is, hoe meer reeën er kunnen 
leven.
Telkens weer wordt het magische 
cijfer van tien stuks per honderd



hectare dekking geciteerd als de 
absoluut na te streven reedensi- 
teit. Voor arme Kempische spar 
renbossen zonder ondergroei ligt 
dat cijfer misschien tweemaal te 
hoog, terwijl in gevarieerde loof 
bossen in landbouwgebieden de 
stand veel hoger mag zijn zonder 
enige nadelige invloed op de ge 
zondheid (en indirect op de gewei- 
kwaliteit).
In de reeds geciteerde Zuidengelse 
graafschappen Dorset, Wiltshire 
en Sussex komen naar schatting in 
enkele revieren minstens veertig 
stuks per honderd hectare voor en 
kunnen er jaarlijks één tot meer 
dere “medaillebokken” geoogst 
worden.

In zijn prachtig geïllustreerd boek 
Über Rehe in einem Steirischen Ge- 
birgsrevier schrijft Herzog A. von 
Bayern dat er, te midden van zijn 
enkele duizenden hectare groot 
jachtveld, een omrasterde enclave 
van zeventig hectare voorkomt. 
Binnen dat raster, waar het hele 
jaar door intens bij gevoederd 
wordt maar ook absolute rust 
heerst, ligt de reestand zeer hoog.

Hij vermeldt dat er in één seizoen 
niet minder dan 33 reeën uit het 
raster weggeschoten werden, zon 
der noemenswaardige negatieve 
invloed op de grootte van de stand. 
Bovendien is de kwaliteit er erg 
goed en de zwaarste reeën evenals

de beste trofeeën van het gehele 
revier komen uit dat kleine bosge 
bied.
Waarom zijn we zo uitgebreid op 
het aspect reewilddensiteit inge 
gaan? In de eerste plaats is het een 
essentieel element in de sociale 
structuur van een reepopulatie, 
zoals we dadelijk zullen zien. An 
derzijds is het een basiselement bij 
het opstellen van een beheersplan, 
een zogenaamd afschot- of jacht- 
plan.

Sociaal gedrag
De kennis van het sociale gedrag 
van reewild is voor een weidelijke 
jager van kapitaal belang bij het 
correct beheer van “zijn” reeën.

Wij gebruikten daarnet de term 
“populatie”, d.w.z. een groep die 
ren, in staat om zich voort te plan 
ten, behorende tot één en dezelfde 
soort, en die door natuurlijke bar 
rières (b.v. een eilandpopulatie) of 
door sociale mechanismen samen 
gehouden worden.

Vooral dat tweede element is be 
langrijk als we het over een ree- 
wildpopulatie in een bepaald ge 
bied hebben. Vanuit biologisch 
standpunt is het juister reewild te 
beheren met als eenheid een be 
paalde populatie, dan rekening te 
houden met de meestal kunstma 
tige grenzen van een jachtveld.

Reeën zijn uitgesproken afstands- 
dieren en individualisten.
Elk innig contact met soortgeno 
ten ervaren ze als min of meer on 
aangenaam, liever nog zullen ze 
aan door mensen veroorzaakte 
storingen (verkeer, industrie, mili 
taire oefenterreinen...) wennen. 
Reewild is tamelijk plaatsgebon 
den, het levensareaal van een ree 
in een bosbiotoop bedraagt nor 
maal niet meer dan een à twee 
km2, het jaarareaal hooguit de 
helft ervan.
In het voorjaar en in de zomer 
wordt dat gebied nog beperkter en 
gaan reeën, vooral de bokken 
maar ook de geiten, zich vestigen 
in een territorium. De oppervlakte 
van een levens- en jaarareaal en 
vooral van een territorium staat in 
omgekeerde verhouding tot de 
dekkingsgraad, het voedselaan 
bod en de wilddensiteit.
Dus hoe beter de biotoop, hoe 
kleiner de individuele territoria 
kunnen zijn. Zo stelde von Bayern 
in het hoger vermelde raster vast 
dat de bokken zich hun hele leven 
door thuis voelden op die enkele 
hectaren. Omgekeerd zien we dat 
de veldreeën, die enkel dan over 
voldoende dekking beschikken 
wanneer de landbouwgewassen 
hoog staan, zeer uitgestrekte terri 
toria hebben. Hetzelfde geldt voor 
de reebokken van de boomloze 
Schotse Highlands.

Bokken respecteren strikt de grenzen van hun territoria, terwijl die bij de geiten min of meer overlappend zijn.
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Binnen zijn territorium verplaatst 
een ree zich liefst volgens vaste tra 
jecten over de zogenaamde wis 
sels.
Een reebok duldt in zijn territo 
rium normaal géén andere volwas 
sen bok, die wordt dadelijk aange 
vallen en verdreven. Enkel jaar- 
lingbokken worden, voor zover ze 
zich niet te zelfzeker en territo- 
riumbewust gedragen, min of 
meer getolereerd.
In de klasse van sociaal rijpe bok 
ken bestaat er een uitgesproken 
leeftijdsrangorde: het zijn meestal 
de oudste (vier- à zevenjarige) die 
de beste territoria bezetten, hoe 
sterk hun gewei ook is. Die sociale 
rangorde, gebaseerd op de leef 
tijd, is zo vastgelegd dat territo- 
riumgevechten vrij zeldzaam zijn: 
een jongere bok zal meestal de 
plaats ruimen voor een oudere -  
eventueel na wat schijnvechten en 
dreigen -  ook al zijn ze in kracht 
aan elkaar gewaagd.
In het voorjaar (april/mei) bakent 
een reebok zijn territorium af door 
met het gewei tegen boompjes en 
struiken te vegen zodat rond die 
zone een reeks optische signalen 
ontstaat: van schors ontblote, dui 
delijk witte stammetjes. Daarbij 
krabt hij met de voorlopers in de 
grond langs een boompje goed 
zichtbare merktekens. Tegelijker 
tijd verspreidt hij via geurklieren 
tussen de achterste hoefjes, ter 
hoogte van de spronggewrichten 
en vooral tussen de stangen van 
het gewei, supplementaire geur 
vlaggen rond zijn territorium.
Als nu de reedensiteit in een be 
paald gebied te hoog is opgelopen, 
zal het aantal beschikbare territo 
ria al vrij vlug in het voorjaar door 
de oudste bokken bezet worden. 
De andere reebokken worden 
overal en telkens weer opnieuw 
verdreven maar toch proberen ze 
ergens een eigen territorium in te 
palmen. Het resultaat van zo’n 
concurrentiestrijd, waarbij alle 
bokken het met elkaar aan de stok 
schijnen te hebben, is een perma 
nente sociale onrust die zich zelfs 
over zal zetten op geiten en kalve 
ren: hele populaties leven op die 
manier lente en zomer door onder 
hoogspanning. Het gevolg daar 
van is ook bij overbevolkte men 
senpopulaties maar al te goed ge 
kend: stress.
Ten gevolge van die psychische 
druk blijken allerlei fysische sto 

ringen te ontstaan: verminderde 
ziekte- en parasietenweerstand, 
verstoorde hormonenwerking, ab 
normaal bronstverloop, korte le 
vensduur, slechtere geweien 
(,knopbokken/), lagere lichaams 
gewichten, hogere kalversterfte, 
lagere geboortecijfers enz. 
Daarom moet de reestand aan de 
beschikbare biotoop aangepast 
blijven!

Sprongvorming
Vanaf eind augustus, dus nà de 
bronsttijd, begint het territorium- 
instinct af te nemen: de bokken 
vegen niet meer en verdedigen hun 
territoria niet of nauwelijks. Dik 
wijls ontstaan nu kleine groeperin 
gen van reeën, meestal een reegeit 
met haar kalveren, het smalree 
van het vorig jaar en soms ook een 
bok. De reegeit neemt de leiding 
(hoewel minder uitgesproken dan 
bij roodwild) over zo een herfst- 
sprong. Als zij verdwijnt, valt de 
groep uiteen, waarna de indivi 
duen aansluiting zoeken bij andere 
sprongen.

Naarmate de winter vordert, ont 
staat er meer sprongvorming. Een 
sprong is veeleer een vrij losse 
noodgemeenschap met een wissel 

vallige samenstelling, dan een 
echte sociale structuur. In het alge 
meen wordt een sprong groter 
naarmate de winter strenger, de 
reewildstand hoger en het voedsel 
tekort nijpender wordt. In onze 
streken zijn sprongen van vier à 
zes stuks de regel maar elders kun 
nen ze tientallen individuen om 
vatten.
Omstreeks de maand maart, af 

hankelijk van klimaatomstandig 
heden, beginnen de sprongen ge 
leidelijk aan uiteen te vallen. De 
oudere bokken -  die, zoals we 
later zullen zien, ook het eerst hun 
bastgewei blank vegen -  verlaten 
de groep en gaan op zoek naar een 
geschikt territorium, trouwens 
dikwijls jaar na jaar hetzelfde ge 
biedje. Het valt op dat een goede 
(oude) reebok een bepaald gun 
stige biotoop elk voorjaar weer op 
nieuw zal bewonen. Wordt de 
plaatsbok daar in de lente afge 
schoten, dan zal het meestal maar 
enkele dagen duren vooraleer dat 
territorium -  met behoud van 
grenzen, veegbomen en krabplaat- 
sen -  door een andere goede bok 
wordt overgenomen, iets wat we 
in Zuid-Engeland zelf geregeld 
hebben vastgesteld.
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Naderhand zullen ook jongere 
bokken en ten slotte jaarlingbok- 
ken erop uit trekken. Vooral de 
jongste leeftijdsklasse vindt prak 
tisch nergens een onderkomen en 
moet ofwel kilometers ver weg 
trekken (waarbij er velen sneuve 
len door aanrijding of verdrin 
king), ofwel wordt ze min of meer 
bijeengedrongen aan de rand (= 
minder dekking/minder veilig 
heid...) van de geschikte natuurge 
bieden.
Hoogdrachtige reegeiten zullen, 
kort vóór het zetten, hun thans 
éénjarige kalveren -  smalreeën en/ 
of jaarlingbokken -  verjagen. 
Daarna kan de cyclus herbegin 
nen.

Voortplanting
Na de territoriagevechten houden 
de tweejarige en oudere reebok 
ken (in gebieden met lage densiteit 
kan een goede jaarling ook al eens 
een territorium bemachtigen) hun 
zomerkwartieren bezet en worden 
ze rustiger, “luier” en heimelijker.

Rechts: bokken en geiten vreedzaam 
samen in de wintersprong

Onder: drijvende bok

Vanaf half juni wordt er -  tenmin 
ste in sociaal evenwichtige popula 
ties -  nog maar weinig geveegd en 
gekrabd; op enkele toevallige 
grensoverschrijdingen na heerst er 
een gewapende vrede. In die pe 
riode krijgen we onze reeën slechts 
moeilijk te zien, onze jachtvelden 
schijnen dan min of meer reeleeg 
te zijn. Die rustperiode is nuttig 
voor het vergaren van voldoende 
reserve voor de komende bronst.

De rond die tijd geschoten bokken 
zijn duidelijk enkele kilo’s zwaar 
der en vertonen meer lichaamsvet 
(een richtmeter is o.m. de hoeveel 
heid niervet) dan na de bronst. 
Ongeveer rond half juli begint 
voor de reebokken een tweede ac- 
tiviteitsperiode, de bronsttijd, die 
rond 1 augustus een hoogtepunt 
bereikt en dan na een tweetal 
weken weer uitdooft. De duur en 
vooral het voor mensenogen waar-



Van rechtsboven naar links onder:
1. Bastbok in het vroege voorjaar
2. Close-up van het bastgewei
3. Bok en geit (Let op de vorm van de spiegel.)
4. Bok met pas afgeworpen gewei
5. Reegeit



neembaar bronstgedrag hangt in 
grote mate af van het weer. Bij 
koud, nat, winderig weer valt er 
weinig activiteit te noteren; bij 
zwoel en onweerachtig weer ver 
loopt de bronst veel manifester. 
Het vegen en krabben neemt weer 
toe, evenals de agressiviteit. 
Meestal worden eerst éénjarige 
geiten, de smalreeën, bronstig, na 
dien de voerende geiten. Een ree 
geit blijft drie à vijf dagen bronstig. 
Uit recent onderzoek blijkt dat het 
initiatief voor het opzoeken van de 
partner zou uitgaan van de geit. 
De bokken zouden nl. ook tijdens 
de bronstperiode vrij trouw blijven 
aan hun territorium en enkel daar 
binnen de voorbijkomende geiten 
het hof maken, hoewel de territo- 
riumgebondenheid toch afneemt 
naarmate de bronsttijd ten einde 
loopt. De geit probeert allereerst 
een reebok door geurverspreiding 
aan te trekken, in mindere mate 
en beperkt binnen tijd en afstand, 
probeert ze dat met een lokgeluid, 
het fiepen. Een geit fiept trouwens 
ook om contact met haar kalveren 
te onderhouden, die op hun beurt 
fiepen om met elkaar en met de 
moeder in verbinding te komen. 
Het fiepen, een kort piepend neus- 
geluidje, kan je met een instru 
ment of met een grassprietje of 
blad (vandaar de naam, bladtijd) 
nabootsen om tijdens het hoogte 
punt van de bronsttijd een reebok 
naderbij te lokken. Men zegt dan 
dat een bok springt op het fiepen. 
Het is een moeilijke kunst die heel 
wat oefening, ervaring en... geluk 
vergt.
Overigens zijn reeën vrij zwijg 
zaam. Het meest gehoorde geluid 
is een soort hees geblaf, het schrik 
ken, dat zowel door bok als geit 
geuit wordt bij onrust, en ook soms 
bij territoriumtwisten.

Als een bok een geurspoor van een 
bronstige reegeit kruist, gaat hij 
naar haar op zoek. De eerste 
dag(en) laat ze zich niet te dicht 
benaderen. De bok volgt haar ech 
ter overal waar ze zich begeeft en 
dat mondt uit in een echte jacht 
waarbij beide reeën dicht achter 
elkaar draven en galopperen. De 
bok kucht en kreunt en drijft de 
geit, met zijn neus vlak tegen haar 
achterhand, kriskras doorheen 
zijn gebied, zowel ’s nachts 
(vooral bij heldere maan) als in het 
midden van de dag, doorheen bos 
sen, over kaalslagen en paadjes.

Af en toe slaat de geit bochten en 
loopt in cirkels of zelfs in acht 
vorm, dikwijls rondom een struik 
of boom, zodat er uitgelopen spo 
ren ontstaan, zogenaamde drijf- of 
heksenringen. Telkens als de geit 
halt houdt, probeert de bok op 
haar te klimmen maar het is pas 
rond de derde dag dat de hoog- 
bronstige geit definitief blijft stil 
staan. Het dekken of beslaan 
duurt slechts enkele seconden, na 
enkele snelle stoten laat de bok 
zich uitgeput van haar glijden, gaat 
dan meestal neerliggen om te rus 
ten. Na enkele minuten komt hij 
opnieuw recht, keert zich weer 
naar de in de buurt gebleven geit 
en het liefdesspel kan herbegin 
nen.
Na een dag of wat vermindert de 
wederzijdse belangstelling, de geit 
keert eventueel terug naar haar 
kalveren die ze voor die periode 
alleen gelaten heeft, en de bok 
blijft in zijn territorium verder uit 
kijken naar een nieuwe gezellin. 
In feite is reewild polygaam -  één 
bok kan verschillende geiten be 
slaan (en een geit kan in dezelfde 
bronstperiode door twee bokken 
beslagen worden!) maar hij houdt 
er, in tegenstelling tot het edel 
hert, geen harem op na, één per 
keer vindt hij welletjes. Toch blij 
ven de territoriale bokken, naar 
gelang van de densiteit en de ge- 
slachtsverhouding, verschillende 
weken actief zodat ze vanaf half 
augustus wat op krachten moeten 
komen en weer erg heimelijk wor 
den.

Een pasgeboren kalfje, nauwelijks 
anderhalve kilogram zwaar (na 
vier weken weegt het 3,5 kilogram, 
na vier maanden twaalf kilo 
gram!), drukt zich: het blijft voor 
het merendeel van de dag onbe 
weeglijk en opgerold liggen, goed 
verscholen tussen hoog gras en 
struiken; dankzij het bambiachtig 
vlekkenpatroon op de rug is het 
werkelijk uitstekend gecamou 
fleerd. Bovendien blijkt het ook 
nog erg weinig geur af te geven 
zodat vossen en andere predatoren 
het nauwelijks kunnen vinden. 
Zo’n drukreflex duurt twee à drie 
weken, waarna bij gevaar de 
vluchtreflex gaat overwegen. 
Zulke kalfjes nemen goedme 
nende wandelaars nogal eens als 
“moederloos” mee en brengen ze 
naar de jachtopziener. In tegen 
stelling tot wat men zelfs in jagers 

kringen veelal gelooft, zullen kalf 
jes die door mensenhanden aange 
raakt werden, NIET door de moe- 
dergeit verstoten worden. Dat fa 
beltje is er de oorzaak van dat jaar 
lijks heel wat diertjes met de zuig 
fles worden dood gemarteld. De 
enkele overlevenden zijn nadien 
zo aan hun verzorger gehecht dat 
ze onaangepast blijken voor het 
vrije leven in de natuur. In gevan 
genschap gedijen ze ook al niet te 
best.
Bovendien worden zulke reebok 
ken, vooral in het voorjaar, voor 
iedereen levensgevaarlijk agres 
sief.
Laat de kalfjes het liefst met rust; 
als het toch werd meegenomen, 
moet je het zo vlug mogelijk naar 
de juiste vindplaats terug brengen, 
het met wat gras afwrijven en rus 
tig alleen laten: de geit komt het 
wel weer ophalen.

Het grootste gevaar voor de zich 
drukkende kalfjes vormen de mo 
derne maaimachines. In sommige 
streken waar de meeste kalfjes in 
hooiweiden worden afgelegd, kan 
tot vijftig procent van de aanwas 
sneuvelen!
Het plaatsen van ritselende plas- 
tiekzakken op stokken rond en in 
het perceel, één dag voordat het 
afgemaaid zal worden (niet vroe 
ger, anders treedt gewenning op) 
zal de geit ertoe aanzetten 
’s nachts haar kalfjes naar een vei 
ligere plaats mee te nemen. Een 
balk met rinkelende kettingen die 
vóór de maaiarm wordt gemon 
teerd, kan ook heel wat jong leven 
redden, evenals een maaischema 
waarbij niet van buiten naar bin 
nen maar wel omgekeerd gewerkt 
wordt.
Al na een week nemen de kalfjes 
het eerste groen op, na een drietal 
weken begint het herkauwen. 
Nochtans zuigen ze nog moeder 
melk tot oktober/november!
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De blekere rugvlekken verdwijnen 
geleidelijk onder het groeiend zo- 
merhaar en zijn na twee maanden 
niet meer zichtbaar. In echt na 
tuurlijke omstandigheden, met de 
aanwezigheid van grote predato 
ren-vos, wolf, lynx, steenarend...
-  wordt gemiddeld slechts vijftig 
procent van de kalfjes ouder dan 
één jaar.
In gevangenschap werd ooit een 
maximale levensduur van achttien 
jaar vastgesteld, en dat zal in de 
natuur zeker niet hoger liggen. 
Slechts weinig reeën worden ouder 
dan tien jaar.

Zintuigen
Reeën zien matig, horen goed en 
ruiken uitstekend.
Hun ogen zijn astigmatisch, d.w.z. 
dat de lichtstralen die door de oog- 
lens dringen zich niet als een 
brandpunt op het netvlies vereni 
gen maar eerder als een lijn. Dus 
waar wij een punt zien, zien zij een 
streepje. Details kunnen ze niet 
scherp waarnemen, maar bewe 
gingen des te beter; zelfs de knip 
perende oogleden van een jager. 
Als diezelfde jager echter onbe 
weeglijk blijft staan zal een ree 
hem meestal niet als dusdanig her 
kennen en na een tijdje nieuwsgie 
rig zekeren (waarbij kop en hals 
dikwijls op en neer bewogen wor 
den) verder laveien. Let wel, soms 
zal een ree slechts schijngrazen om 
dan plots op te kijken en zo de 
belager die weer beweegt, verras 
sen.
Op geluiden, vooral ongewone en 
zeker metaalachtige, reageren ze 
sterk. De grote oren zijn voortdu 
rend in beweging en draaien in alle 
richtingen.
Vooral via hun reukorgaan verze 
keren reeën hun veiligheid: zit de 
wind goed, dan kunnen ze tot op 
driehonderd meter afstand de ver 

waaiing van een mens waarnemen! 
Bij harde wind zijn reuk en gehoor 
echter gestoord en verkiezen de 
meeste reeën in dekking te blijven.

Gewei
De waarde die de meeste jagers 
hechten aan het gewei, zowel bij 
een levende reebok als naderhand 
als trofee, staat geenszins in ver 
houding tot de biologische beteke 
nis ervan. Het reegewei is een 
kampwapen voor het verdrijven -  
niet het doden -  van mannelijke 
rivalen, evenals ter verdediging 
tegen aanvallen. Het heeft geen 
aantrekkingskracht op reegeiten, 
evenmin als het een afschrikkings- 
effect heeft op soortgenoten (iets 
wat wel het geval is bij het impo 
sante gewei van een edelhert). Dat 
is vrij logisch als je bedenkt hoe 
gebrekkig het zichtvermogen van 
reewild is en dat het gewei relatief 
klein is. Een groot gewei zou trou 
wens erg onpraktisch zijn voor een 
“sluiper” die snel in dichte dekking 
moet kunnen wegkruipen en 
vluchten.
De vorm, de kleur en de sterkte 
van een gewei kunnen zeer varia 
bel zijn, zowel tussen reebokken 
onderling als van jaar tot jaar bij 
eenzelfde.
De meest typische vorm is het zes- 
endertype.
Een gewei bestaat uit twee stangen 
van ongeveer vijfentwintig centi 
meter hoog, die elk op een uitwas 
van het voorhoofdbeen groeien, 
de rozenstok. Daarop staan de 
rozen, die juist boven de hoofd 
huid uitkomen: een soort verbrede 
basis van elke stang.

Aan elke stang groeien normaal 
een voor- of oogtak, en een achter- 
tak. Het bovenste uiteinde heet 
middeltak of stangenend. We
spreken dus van takken of enden. 
De stangen en soms ook een deel 
van de takken zijn voorzien van 
min of meer duidelijke parels. Let 
op de juiste naamgeving want bij 
de beschrijving van een bepaald 
gewei blijken velen heel wat begrip 
pen nogal eens te verwarren!
Een stang kan ook onvertakt zijn, 
dus enkel op een stangenend uitlo 
pen (bij een spieser of spitser), 
ofwel op een stangenend, plus één 
andere tak -  voortak of achtertak 
(bij een vierender of gaffelbok). 
Als de twee stangen ongelijk zijn, 
wordt een reebok betiteld door het 
aantal enden aan de endenrijkste 
stang te verdubbelen: 
een bok met links 2 en rechts 3 
enden, is een oneven zesender. 
Het aantal enden houdt géén ver 
band met de leeftijd: een jaarling 
kan al zesser zijn! Van jaar tot jaar 
zijn er ook nog veranderingen 
mogelijk, zoals men dikwijls bij

Reegewei: 1. Voorend; 2. Middenend; 3. Achter 
end; 4. Parels; 5. Stang; 6. Rozen; 7. Rozenstok 
Onder rechts: verschillende geweivormen: even 
wijdig, V-vormig, liervormig, korfvormig

A. Snijtanden in onderkaak
B. Kiezen in onder- en bovenkaak
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reebokken met een merkteken 
kon vaststellen: het ene jaar zes- 
ser, dan spieser, de volgende twee 
jaar opnieuw zesser, dan gaffel 
enz.
Zelden komen ook even of oneven 
achtenders voor (door verdere de 
ling van een tak) en zelfs tienen- 
ders of meer.
Een gewei kan slechts knopvormig 
zijn of tot dertig centimeter hoog 
worden, veel of weinig parels heb 
ben, bleek of donker zijn, de stan 
gen kunnen ver uit elkaar, even 
wijdig, U- of V-vormig, ei- of lier 
vormig zijn, te veel om op te noe 
men.

Geweigroei
Een bokkalf vertoont vanaf de na 
zomer twee knopjes op het voor 
hoofd, dat zijn de groeiende roze- 
stokken. Daarop begint dan een 
met huid overdekt geweitje slechts 
één tot enkele centimeters hoog te 
groeien. Vanaf december wordt 
het geveegd -  d.w.z. van huid ont 
daan -  en kort erna breekt het al 
weer af. Typisch voor dit eerste- 
lingsgewei is dat het geen rozen 
vertoont. Dergelijke bokjes wor 
den nogal eens op een drijfjacht in 
de Ardennen tijdens de maanden 
oktober/november geschoten (en 
dan dikwijls verkeerd als knopbok 
betiteld).
Dadelijk na dat afwerpen -  
meestal rond februari -  zet de 
jonge bok zijn jaarlingsgewei op. 
Hij wordt dan spieser of meestal 
gaffel en soms ook al even of one 
ven zesser!
In principe zou een gewei elk jaar 
in kwaliteit toenemen, maar we 
hebben al aangegeven dat er van 
jaar tot jaar belangrijke schomme 
lingen qua lengte en sterkte kun 
nen optreden. Die eigenschappen 
van het gewei worden immers 
vooral bepaald door uitwendige 
invloeden, in de eerste plaats door 
het voedselaanbod tijdens de win 
ter, d.i. de periode van de ge- 
weiopbouw.
De vorm van een gewei is meer 
erfelijk bepaald en daarom ook 
iets constanter.
Na een lange, strenge en donkere 
winter zal de algemene kwaliteit 
van de reegeweien uit een be 
paalde streek duidelijk lager liggen 
dan na een wilde winter (tenzij er 
lang genoeg en intensief werd bij- 
gevoederd).
Ook ziekten, parasieten, kwetsu 

ren, een te hoge wildstand, een on 
gunstige geslachtsverhouding 
e.d.m. kunnen de geweikwaliteit 
negatief beïnvloeden, maar dat 
verschijnsel is dikwijls slechts tij 
delijk.
Geregeld treedt, zonder merkbare 
oorzaak, een voorbijgaand terug 
zetten op, terwijl het jaar erna de 
geweisterkte weer toeneemt. In 
een gezonde en evenwichtige po 
pulatie bereikt een reebok zijn op 
timum tussen het vijfde en achtste 
levensjaar, daarna treedt een defi 
nitief terugzetten op.
De geweikwaliteit wordt al in be 
langrijke mate bepaald bij de groei 
van het eerstelingsgeweitje: wat 
een bokkalf dan tekort komt zal 
het later nooit volledig meer kun 
nen ophalen.
De rozestokken zijn immers deter 
minerend voor de sterkte van de 
stangen; te dunne rozestokken zul 
len nooit de basis kunnen voor een 
kapitaal gewei vormen.

Geweicyclus
De jaarlijkse geweicyclus staat 
onder invloed van de hormonen 
somatotropine (afgescheiden door 
de hypofysevoorkwab) en testos 
terone (uit de teelballen), die el 
kaar volgens een delikaat mecha 
nisme beïnvloeden.

Vereenvoudigd kan men stellen 
dat somatotropine voor de gewei 
groei instaat, terwijl testosterone 
de groei van het zich ontwikke 
lende bastgewei remt, waarop ver- 
bening en verkalking volgen tot 
het gewei zijn definitieve omvang 
bereikt.
Bij castratie vervalt de groeirem- 
mende werking van het testoste 
rone en zal het bastgewei blijven 
doorwoekeren tot een zogenaamd 
pruikgewei.
Zoals gezegd is een reegewei een 
dode substantie, qua samenstel 
ling-voornamelijk calcium, fosfor 
en wat organische bestanddelen 
(eiwitten) -  vergelijkbaar met 
been, die echter stevig met de ro 
zestokken verbonden is en als li 
chaamseigen deel niet afgestoten 
wordt.
Na de bronst daalt de testosterone- 
concentratie in het bloed, en o.i.v. 
het somatotropine herneemt de 
weefselontwikkeling in het boven 
ste deel van de rozestokken. Op 
de scheiding van levend en dood 
weefsel ontstaat er een demarca 
tielijn, waarlangs het beenweefsel 
oplost. Als dat proces ver genoeg 
gevorderd is, zullen de stangen -  
samen of met een tussenpauze van 
enkele uren tot dagen -  onder hun 
eigen gewicht of door stoten tegen 
een hindernis afbreken.
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Het afwerpen gebeurt dus in de 
herfst, met als algemene regel (uit 
zonderingen zijn legio): 
oude bokken werpen het eerst af
(oktober);
jongere bokken werpen later af
(november).

Ter hoogte van de afwerpplaats 
vertoont de rozestok eerst een 
bloedige beenderwonde die spoe 
dig heelt. Dan begint er een met 
bast overdekte massa te groeien.

De bast is een fluweelachtige huid, 
rijk aan bloedvaten en zenuwen 
(dus pijngevoelig), die het groei 
end gewei beschermt en zorgt voor 
de aanvoer van opbouwstoffen. 
Het beenvormend weefsel binnen 
de basthuid is week. Progressief 
verhardt het, van de rozestok uit 
en van buiten naar binnen. Daar 
door vindt er geen verdikking 
plaats; van bij het begin van de 
geweivorming is de definitieve 
dikte van de stang bereikt en is er 
enkel groei in de hoogte.

Door de toenemende verbening 
ontstaat er stuwing, wat de toevoer 
van bloed verhindert zodat de

groei tot stilstand komt. Dat feno 
meen hangt samen met het weer 
overheersen van het hormoon tes 
tosterone, iets wat zich ook uit in 
een toename van de seksuele acti 
viteit van de bokken in het vroege 
voorjaar.

Nu wordt de dun geworden, afge 
storven basthuid verwijderd door 
het vegen aan boompjes en strui 
ken. Dat vegen is ook hormonaal 
bepaald, niet door een soort jeuk, 
want in het beginstadium van het 
vegen is de basthuid toch nog vrij 
pijngevoelig. Na het verwijderen 
van de basthuid -  wat vrij snel in 
enkele uren tijd gebeurt -  gaan 
bokken trouwens door met vegen.

Dikwijls worden de bastresten 
door de bok opgegeten.

Het frisgeveegde gewei is wit, zij 
het door bloed min of meer rood 
gekleurd. Dat witte, beenachtige 
gewei, dat nog een vrij ruw, poreus 
oppervlak heeft, verkrijgt zijn de 
finitieve kleur door vegen en slaan 
tegen planten en bodem. Planten 
sappen en humusstoffen worden 
opgenomen en oxyderen, waar 
door de verkleuring ontstaat. De

plantensoort bepaalt in zekere 
mate de geweikleur (naaldhout 
geeft donkerder geweien dan loof 
hout), en ook de individueel ver 
schillende poreusheid van het 
gewei speelt een rol: hoe poreuzer, 
hoe donkerder (maar ook hoe 
minder zwaar!).

Een bok in gevangenschap die 
slechts aan droge stokken kan 
vegen, vertoonde een volledig wit 
gewei. Toen hem na twee maan 
den verse takken aangeboden wer 
den, sloeg hij ze intens maar zijn 
gewei bleef wit. Vermoedelijk 
neemt de poreusheid van het 
gewei, dus ook de mogelijkheid tot 
kleuropname, snel af na het dro 
gen.
Ook nu weer geeft het tijdstip van 
vegen een zekere aanduiding over 
de leeftijd van de bok: 
oude bokken vegen het eerst 
(maart), jongere later (april), en 
jaarlingbokken het laatst (mei).

Ook dit element moeten we met 
de nodige voorzichtigheid inter 
preteren, maar is, samen met het 
tijdstip van verharen, toch goed 
bruikbaar om een bepaalde bok 
aan te spreken.

ABNORMALE GEWEIEN
Talloos zijn de abnormale geweivormen die reeds werden waargenomen. In het standaardwerk Das Rehwild” van Von 
Raesfeld beslaat dat onderwerp 25 pagina's ! Biologisch zijn de geweivormen echter van zeer weinig betekenis er we 
gaan en dan ook niet verder op in. We kunnen de verschillende mogelijke afwijkingen zo rangschikken.
—  Kwetsuren van schedeldak of rozenstok 
b.v. m eerstangige (1) en éénstangige geweien (2) 
of pendelstang (3) 
meeste permanent
—  Letsels van het bastgewei 
(4) b.v. kwetsuren, vriesletsels (5); extra enden.
Tijdelijk: het volgend jaar is alles meestal weer normaal.
—  Stofwisselingsstoornissen (6) 
b.v. gummi-gewei; kurketrekkergewei
—  Hormonale storingen 
(7) b.v. pruikenbok; geiten met geweivorming
—  Erfelijke stoornissen 
b.v. aaneengegroeide stangen (8)
—  Lichaamsletsels
b.v. loperkwetsuur —  de stang van de tegenovergestelde zijde

270



Dracht
Wat er na de bevruchting gebeurt, 
is merkwaardig en uniek. In tegen 
stelling tot onze andere grofwild- 
soorten treedt er nu een periode 
van kiemrust in. De bevruchte ei 
cellen (meestal twee) gaan zich en 
kele malen delen zodat de kiem 
van het nieuwe leven wel degelijk 
bestaat, maar die delingen gaan 
niet verder dan het blastula-sta- 
dium: een voor het oog niet zicht 
baar hoopje cellen, 0,1 millimeter 
in doorsnede.

Een viertal maanden blijven de 
vruchtjes onveranderd in de baar 
moeder van de reegeit bewaard en 
pas rond half december gaan ze 
zich in de baarmoederwand neste 
len om zich dan opnieuw te begin 
nen delen en te groeien. Dat feno 
meen heet uitgestelde innesteling 
of vertraagde implantatie. Vanaf 
dat ogenblik verloopt de ontwik 
keling van die vruchten heel nor 
maal tot bij de geboorte, ongeveer 
vijf maanden later.

De totale drachtduur bedraagt dus 
ongeveer 9,5 maand = 41 weken 
= 290 dagen.
Zo’n verlengde dracht (die o.a. 
ook voorkomt bij de das) zou vol 
gens biologen een uit de laatste 
ijstijd daterende aanpassing zijn 
om de krachtenslopende bronst 
tijd te verschuiven naar de korte 
palearctische zomerperiode. 
Merkwaardig genoeg wordt onge 
veer tien procent van de reegeiten 
in de maanden november en de 
cember -  opnieuw of voor de eer 
ste maal? -  bronstig, wat zou over 
eenstemmen met de oorspronke 
lijke bronstperiode van het oerree- 
wild (cf. bronst edelhert = septem 
ber/oktober; damhert = novem 
ber). Die “late” geiten zouden dan 
door jaarlingbokken beslagen 
worden die, hoewel hun teelballen 
dan al geen zaad meer produceren, 
toch nog levenskrachtige sperma 
tozoïden in de bijballen of epidydi-

De voortplantingscyclus >

mis hebben. Dat is bij oudere bok 
ken, die in die periode trouwens 
al hun gewei afgeworpen hebben 
en daarmee achter hun seksuele 
activiteit een punt zetten, niet 
meer het geval.
De geiten die in deze nabronst be 
slagen zijn, kennen géén verlengde 
dracht, m.a.w. hun kalveren wor 
den rond dezelfde tijd geboren als 
die van de in de hoofdbronst be 
vruchte geiten!
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Negatieve factor Beheersmaatregel

-  Doodmaaien van kalfjes -  Besproken op blz. 266

-  Predatie door vossen, vooral van de 
kalfjes

-  Kort houden van de vossenstand

-  Stropende honden: jagen dikwijls met 
twee in teamverband

-  Met alle mogelijke middelen uit te 
schakelen!

-  Stroperij
-  a. gewapend/gemotoriseerd (22 L.R.)

-  b. stroppen

-  Bos- en veldwegen ’s nachts verkeers 
vrij houden
-  Fulltime jachtbewaking
-  Staatsrepressiedienst!

-  Regelmatige controle van de vaste 
reewissels in dichte dekking

-  Aanrijdingen (vele honderden per 
jaar!)

-  Waarschuwingsverkeersignalen (wild- 
spiegels)
-  afrastering = taak voor de overheid!

-  Verdrinkingen (Albertkanaal!) vele 
tientallen per jaar

-  Plaatsen van wildtrappen langs ka- 
naaloevers = taak voor de overheid!

-  Wintersterfte: in ons klimaat, tenzij 
in extra strenge winters, van weinig 
belang. Als er toch sterfte optreedt, 
betreft het hier meestal ziekelijke of te 
zwakke exemplaren.

-  Bijvoederen met voedsel van eerste 
klas (hooi, boomsnoeisel, krachtvoeder, 
maïs, vruchten)
-  De voederplaatsen moeten talrijk 
zijn, over het gehele revier gespreid en 
in dekking gelegen zijn.

-  Parasieten
-  uitwendige: vlooien, luizen, teken
-  inwendige: neushorzellarven

longwormen
maagdarmwormen

-  Een ontwormingsprodukt 
(MEBENVET) kan onder het winter 
voedsel gemengd worden

-  Infectieuze ziektes
-  bacteriële
-  virale hondsdolheid

-  Individuele gevallen zijn niet te be 
handelen. Enkel in onevenwichtige, 
overbevolkte reepopulaties zullen para 
sieten en ziekten een tol heffen.

Zettijd
Zoals gezegd verstoot de geit 
tegen de tijd dat ze gaat zetten, 
haar kalf of kalveren van het vorig 
jaar. Na de geboorte gebeurt het 
dikwijls dat de dan éénjarige doch 
ter toch in de buurt blijft en er zich 
vestigt. Men heeft inderdaad vast 
gesteld dat geiten ook territoria 
hebben, weliswaar met minder 
duidelijke grenzen, zodat overlap 
pingen voorkomen, zeker in het 
geval van een moeder/dochter- (en 
soms ook kleindochter)relatie. 
Geregeld wordt ook waargeno 
men dat een verstoten smalree zich 
aansluit bij een oudere, sociaal 
rijpe bok. Dergelijke “vriend 
schap” kan maandenlang duren, 
zelfs tot nà de bronst. Zo een bok 
gebruikt zijn jonge partner min of 
meer als verkenster: typisch is het 
gedrag van het smalree dat b.v. 
’s avonds het eerst uittreedt op 
lavei en als de kust veilig lijkt, door 
over de schouder te kijken (wat in 
reeëntaai zoveel betekent als “volg 
mij...”) de aandachtige waarne 
mer duidelijk maakt dat weldra 
ook de bok zal verschijnen.
In de regel zet een geit twee kalve 
ren, van hetzelfde of van verschil 
lend geslacht, soms maar één, 
maar ook drie, of zelfs vierlingen 
komen voor.
Theoretisch kan men rekenen op 
1,8 jongen per jaar per geit. De 
gemiddelde zetdatum is 1 juni, 
maar heel vroege kalfjes kunnen 
al in april ter wereld komen.
De geboorte zelf verloopt snel en 
wordt slechts zelden waargeno 
men. De reegeit perst al liggend 
de twee kalfjes kort na elkaar uit, 
bijt de vruchtvliezen door, veror 
bert ze en likt dan haar jong(en) 
uitvoerig droog. Na een uurtje kan 
een reekalfje al staan en wat rond 
dartelen maar veel lopen hoeven 
ze niet, ze worden immers door de 
moeder afgelegd en enkel weer op 
gezocht om te zogen, tot tienmaal 
per dag. Een reegeit produceert 
ongeveer driekwart liter melk per 
dag, die dertig procent meer vet 
bevat dan koemelk.

Beheer
Het beheren van in de vrije natuur 
levende wildsoorten betekent niet 
alleen ervan genieten door ze te 
bekijken of te bejagen. Een juist 
beheer behelst in de eerste plaats 
het behoud, de bescherming en

eventueel de verbetering van de 
biotoop, van het milieu waarin 
deze dieren leven. Dat beheersas 
pect is echter zeer uitgebreid en 
complex.
Wij willen ons hier beperken tot 
het feitelijk beheer van een be 
paalde reepopulatie en ook hier 
zijn er verschillende elementen 
waarvan we slechts oppervlakkig 
melding willen maken.

Jachtbeheer
De beheersvorm waarbij de jager 
schijnbaar het gemakkelijkst kan 
meehelpen, is het feitelijke jacht 
beheer. Volgens alle hedendaagse 
wildbiologen en jachtdeskundigen 
kan “reewildbeheer met het ge 
weer” slechts resultaten leveren 
als er volgens biologisch verant 
woorde principes gejaagd wordt. 
Niet het individuele dier moet 
voor ogen gehouden worden, niet 
die ene goede of slechte “verer- 
ver”, maar wel de hele populatie.

Bij het begin van deze eeuw propa 
geerde von Raesfeld, o.m. onder 
invloed van de ideeën van Darwin, 
het “selectief” afschot van “min 
derwaardige” reebokken -  het 
principe van de “Hege mit der 
Büchse”, dat tot voor kort nog 
massaal toegepast werd in Duits 
land. Maar in plaats van een “ver 
edeling” van het reewild, is het al 
gemeen niveau schrikwekkend te 
ruggelopen. In plaats van de rol 
van de grote predatoren te vervul 
len, heeft de jager juist degenera 
tie en overbevolking (jaarlijks af 
schot in West-Duitsland: ongeveer 
zeshonderdduizend reeën!) in de 
hand gewerkt.
Een onbiologische overwaarde 
ring van het gewei, de trofee, 
leidde ertoe dat velen het schieten 
van vrouwelijke reeën, kalveren 
en bokken met minder dan zes tak 
ken als onweidelijk gingen be 
schouwen. Het is erg jammer dat, 
nu men in ons land werk maakt
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van een ernstig wildbeheer, vele 
jagers geneigd zijn die foutieve op 
vattingen met zowat veertig jaar 
achterstand over te nemen. 
Jachtbeheer moet een vorm van 
natuurbeheer zijn, een noodzake 
lijke regulatie die de natuurlijke 
regulatie moet trachten na te boot 
sen.

Welke zijn nu de ele 
menten van een verant 
woord reewildbeheer?

a. De densiteit of wilddichtheid
De densiteit mag niet te hoog zijn 
en moet in overeenstemming zijn 
met de kwaliteit van het biotoop 
(voedsel, dekking, rust...).

b. De leeftijdsklassenindeling of 
populatieopbouw
Rekening gehouden met de jaar 
lijkse aanwas (gemiddeld 1,8 kalf 
jes per jaar per reegeit) en de na 
tuurlijke en niet-natuurlijke sterfte
-  waarbij het afschot door bejaging 
gerekend wordt -  moet een soort 
piramide ontstaan (zie tekening op 
blz. 277): de meeste reeën in een 
populatie zijn jonger dan een à 
twee jaar, en hoe ouder ze worden, 
hoe minder ze erin vertegenwoor 
digd worden.

c. De geslachtsverhouding
Ideaal is 1:1, d.w.z. evenveel gei 
ten als bokken. Dat stemt overeen 
met de normale aanwas (evenveel 
geit- als bokkalfjes worden gezet) 
en zorgt ervoor dat de toename 
van de populatie niet te snel ge 
beurt, en dus controleerbaar blijft. 
Immers, in een jachtveld waar er 
driemaal meer geiten dan bokken 
staan, zal de jaarlijkse toename 
ook veel hoger zijn, terwijl er in 
feite minder volwassen bokken 
(waarvoor de meeste jachtinte- 
resse bestaat) voor afschot in aan 
merking kunnen komen. 
Onderzoek toonde ook aan dat als 
gevolg van een te hoge inspanning 
tijdens de bronsttijd, reebokken 
uit gebieden met een overmaat aan 
geiten, in minder goede conditie 
de winter ingaan en daardoor het 
jaar nadien slechtere geweien dra 
gen.

Het praktisch reebeheer moet dus 
beginnen met een goede inventari 
satie: hoeveel en welke reeën 
leven er in mijn jachtveld?
We kunnen niet genoeg waarschu 
wen voor de goedkope bewering 
dat men vrij eenvoudig een ree- 
wildstand kan tellen. Uit talrijke 
voorbeelden blijkt dat zulke schat 
tingen -  want meer mogen we ze 
zeker niet noemen -  praktisch 
altijd te lage waarden opleveren.

Zo werden er in Denemarken, 
Polen en Hongarije geïsoleerde 
natuurgebieden ree vrij gemaakt,
d.w.z. alle daar levende bokken, 
geiten en kalveren werden afge 
schoten of gevangen. Dit gebeurde 
met het oog op proefnemingen 
met in te voeren reeën, dus om het 
respectievelijk belang van erfelijk 
heid en milieufactoren te kunnen 
bestuderen. Vooraf probeerde 
men een zo nauwkeurig mogelijk 
beeld te krijgen van de reestand. 
Telkens bleek dat cijfer duidelijk 
te laag te zijn.

Andersen citeert een afschot van 
213 reeën, terwijl er voordien, vol 
gens door hem en zijn medewerker 
doorgevoerde tellingen, maar ze 
ventig stuks zouden gestaan heb 
ben.

In een Pools onderzoeksgebied 
van 250 hectaren schatte men de 
stand op vijftig stuks. Dat jaar wer 
den er 125 reeën afgeschoten en 
nog twintig met netten gevangen. 
In 1971 publiceerde de Konink 
lijke Sint-Hubertus-Club een ree 
stand voor de provincie Limburg 
van 173(!) stuks, gebaseerd op ge 
gevens van wachters van Waters & 
Bossen en eigen agenten. Toen in 
dat seizoen de jacht op reewild 
opengesteld werd, bedroeg het ge 
meld afschot 227 reeën.
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De rode vakjes duiden de exemplaren aan die mogen afgeschoten worden. Sterke ingreep in jeugdklassen (kalveren/jaarlingen) - 
Middeloude stuks sparen.

Geen enkel bruikbaar resultaat 
mag je van “tellingen” verwachten 
die oppervlakkig en fragmentair 
tijdens één of meer observaties 
door enkelingen worden uitge 
voerd. Voor enigszins bruikbare 
cijfers zijn er talrijke waarnemin 
gen nodig, zo mogelijk op het 
zelfde ogenblik in de verschillende 
zones van een bepaald jachtrevier, 
en wel tussen maart en mei. De 
beste methode is het langdurig 
aanzitten; te veel rondbersen doet 
de reeën hun gevoel van veiligheid 
verliezen en maakt ze schuwer. 
Elke waarneming -  ook buiten de 
eigenlijke telperiode -  wordt geno 
teerd op een gedetailleerde revier- 
kaart (minstens 1:10.000) met zo 
veel mogelijk details: verharing, 
gewei, aantal kalveren, leeftijds- 
schatting enz.
Hou rekening met de gewoonten 
van het reewild. Zo zal je b.v. min 
der reeën na een milde winter 
waarnemen; enkel hongerige ex 
emplaren gedragen zich (noodge 

dwongen) minder schuw, verlaten 
al overdag de dekking om op ak 
kers en weiden te laveien. Bij 
wind, koude en regen blijft reewild 
soms dagenlang onzichtbaar. 
Komt er daarna een warme, wind 
stille voorjaarsdag, dan zal zelfs de 
meest heimelijke bok naar buiten 
gelokt worden. Na donkere 
nachten werd overdag opvallend 
meer reewild gezien dan na hel 
dere maannachten.
Jonge, sociaal onrijpe reeën -  
vooral de steeds weer weggejaagde 
“nomadenbokken” -  laten zich 
veel vaker dan de territoriumge- 
bonden standbokken zien. Vooral 
reegeiten komen kort voor de zet- 
tijd ook vaker overdag uit de dek- 
king.

Dat alles maakt conclusies om 
trent densiteit, geslachtsverhou- 
ding en leeftijdsklassen zeker niet 
gemakkelijker. Alle gegevens 
moeten met de nodige voorzichtig 
heid geïnterpreteerd worden.
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Reewildjacht 
in de praktijk

Zoals niemand kan leren zwem 
men of fietsen uit een boekje, zo 
is het evenmin mogelijk al lezend 
alles te weten te komen over de 
praktijk van de jacht van reewild. 
Toch kan de kennis en ondervin 
ding van anderen nuttig zijn voor 
de beginnende en zelfs voor de al 
wat meer ervaren jager. Zo kan je 
vooral veel leren in het gezelschap 
van een werkelijk ervaren jager of 
een professionele jachtwachter, 
bijvoorbeeld ter gelegenheid van 
een jachtreis naar het buitenland. 
Zelfs jagers die al tientallen jaren 
reewild bestuderen moeten regel 
matig vaststellen dat ze nog lang 
niet alles weten en dat in feite het 
aantrekkelijke van deze jachtvorm 
juist ligt in de onberekenbaarheid 
van deze wildsoort. Net wanneer 
iemand meent begrepen te hebben 
wat reewild in een bepaalde situa 
tie zal doen of laten, blijkt hij 
steeds weer een ree te ontmoeten 
dat totaal anders reageert...

Het voornaamste materiaal dat de 
reewildjager nodig heeft is, in 
volgorde van belangrijkheid, een 
kijker, een buks met richtkijker, 
de gepaste kledij, en een jachtmes. 
Hoewel voor de meeste van deze 
artikelen de gespecialiseerde 
jachtzaken een zeer ruim assorti 
ment te koop aanbieden en heel 
dikwijls de persoonlijke voorkeur 
en smaak de uiteindelijke keuze 
gaan bepalen, gelden er toch en 
kele algemene regels die kunnen 
helpen een verkeerde (en dus kos 
telijke) aankoop te voorkomen.

De verrekijker moet van goede 
kwaliteit zijn, d.w.z. een helder 
beeld geven, ook in de scheme 
ring. Hij moet echt waterdicht zijn 
en niet te zwaar. De Europese kij 
kers, meestal van Duits of Oosten 
rijks fabrikaat, met een vergroting 
van 7 à 10 maal (niet sterker) en 
een objectief met een diameter van 
30 à 40 mm, beantwoorden aan 
deze criteria. Ze zijn echter duur. 
Ook Japanse of Russische kijkers 
kunnen bevrediging geven. Toch

mag een jager niet besparen op de 
aankoop van een goede kijker, 
omdat die tientallen jaren kan 
meegaan en in feite in moet staan 
voor het goed waarnemen en aan 
spreken van het wild, dus vóór het 
schot. Echte nachtkijkers (8 x 56 
of zelfs nog sterker) zijn meestal 
overbodig omdat nachtjacht hier 
toch verboden is. Ze zijn boven 
dien te zwaar -  tot 1,2 kilogram -  
en de meeste jagers hebben onvol 
doende goede ogen om de maxi 
male lichtsterkte van zo’n extra 
dure kijker te kunnen benutten.

Of de kijker zwart of groen van 
kleur is, is weer een zaak van per 
soonlijke voorkeur, maar een 
gummi-bekleding is toch wel nut 
tig om het geluid wat te dempen 
en schokken op te vangen.

De jachtkledij moet, naargelang 
van het seizoen, min of meer warm 
en waterdicht zijn, maar in elk 
geval zo geruisloos mogelijk. Dus 
best geen plastiek of een stof die 
ritselt en daarbij nog dikwijls on 
voldoende ventilatie toelaat zodat 
de jager tijdens het bersen gaat 
transpireren, wat dan weer aange 
slagen brilleglazen of kijkeroculai- 
ren tot gevolg kan hebben. Vol 
doende, diepe en zo mogelijk af 
sluitbare zakken en tassen om al 
lerlei klein materiaal, patronen en 
een mes in op te bergen, en afge 
dekte knopen of een ritssluiting 
zodat deze niet tegen kijker of 
buks kunnen aantikken, zijn plus 
punten. De kleur moet neutraal 
grijs-bruin zijn, alhoewel reewild 
kleurenblind is en b.v. geen onder 
scheid merkt tussen rood of groen, 
maar wel duidelijk kontrasten met 
de omgeving kan waarnemen. Een 
hoed of pet met brede rand is wen 
selijk, niet zozeer als bescherming 
tegen de regen maar veeleer om 
ons blekere aangezicht (en voor 
sommigen ook de schedel) wat 
schaduw te geven. Dat geldt ook 
voor handschoenen die de toch 
dikwijls in beweging zijnde handen 
moeten helpen camoufleren. Het 
juiste schoeisel is uiterst belang 
rijk: waterdicht, geruisloos maar 
liefst toch respirerend, zodat er 
ongestoord urenlang mee geberst 
kan worden.

Het jachtmes, een dolktype met 
vast lemmet, of een vouwmes 
waarvan dan wel het blad moet 
kunnen vastgezet worden (zoniet

kan het terugklappen tijdens het 
ontweiden de jager zijn vingertop 
pen kosten), moet niet te groot zijn 
maar wel van goed staal zodat het 
regelmatig vlijmscherp geslepen 
kan worden. Bijkomstige onder 
delen aan zo’n jachtmes, zoals een 
zaagblad (om na het ontweiden het 
slot van het bekken door te zagen), 
een kurketrekker e.a. kunnen nut 
tig zijn maar hoeven niet echt.

Wel nuttig, zeker bij het bersen, 
is een richtstok, ongeveer een 
duim dik en net zo lang als de oog 
hoogte van de jager met bovenaan 
al dan niet een kleine vork. Hier 
mee kan een zekerder en preciezer 
schot afgegeven worden omdat de 
vertikale bewegingen van de buks 
grotendeels opgevangen worden.

Zo’n bersstok is ook erg handig 
om gedurende langere waarne- 
mingsperiodes de verrekijker stil 
te houden, over een prikkeldraad- 
afsluiting of gracht te stappen en 
tijdens het nazoeken de bodembe- 
groeiing opzij te drukken.

Verder hebben de meeste reewild- 
jagers nog een voorkeur voor een 
hele reeks kleinere accessoires of 
“gadgets”: lokfiepers om tijdens 
de bladtijd (eerste augustusweek) 
een reebok naderbij te roepen, een 
toevouwbaar, éénbenig zitstoeltje 
om overal een aanzitplaats op te 
stellen, de antimuggen-lotion -  
soms absoluut noodzakelijk om 
het ergens langer dan een kwartier 
uit te houden -, een lederen etui 
voor de patronen, een houten 
handvat met touw of riem om het 
geschoten stuk naar de auto te sle 
pen, een rugzak met uitknoopbaar 
en afwasbaar binnenstuk om het 
stuk reewild te dragen i.p.v. te sle 
pen, en nog veel meer. Persoonlijk 
menen wij dat het pakje toiletpa 
pier nooit mag ontbreken. Be 
halve voor “normaal” gebruik kan 
het erg nuttig zijn om er de bril of 
kijkerlens mee zuiver te wrijven en 
vooral om op de aanschotplaats 
eventuele aanschottekens (zweet, 
longweefsel, stukjes bot...) aan te 
duiden zodat nadien het nazoeken 
met de zweethond vergemakke 
lijkt wordt.

De buks. De beste resultaten wor 
den bereikt als de jager vertrou 
wen heeft in zijn buks en het kali-
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ber en er op de schietstand en op 
jacht goed mee kan treffen.
De buks moet aan de gestalte en 
armlengte van de jager aangepast 
zijn en ook rekening houden met 
het feit of deze rechts- dan wel 
linkshandig is. Voor reewild moet 
het kaliber niet te zwaar zijn, dat 
verhoogt alleen maar de terugslag 
van de buks en daarbij de schot- 
angst van de jager. Dat leidt tot 
onnauwkeurig schieten en de kans 
op een brutale inwerking op het 
wildbraad, waarbij de heel zware 
kogels (8 X 68 S; Magnum-kali- 
bers...) zelfs onvoldoende energie 
afgeven in het reelichaam zodat 
een beschoten stuk nog vrij ver kan 
weglopen. De ultra-lichte patro 
nen (222 Rem; 5,6 x 50...) zijn, 
hoewel wettelijk voor bersjacht en 
aanzit toegelaten, ook niet voor 
reewild aan te bevelen.
Ze zijn immers gevoeliger voor 
kleine hindernissen op het schiet- 
traject en voor afwijkingen t.g.v. 
de wind, en geven bovendien dik 
wijls geen uitschot zodat het stuk, 
als het niet ter plaatse ligt, moeilij- 
ker na te zoeken valt.

Een ideale kaliberkeus voor ree 
wild is de 243 Winchester: weinig 
terugslag en knal, bijna steeds uit 
schot en voldoende zwaar om ook 
bij slecht zittende schoten het stuk 
toch binnen te brengen.
Wie behalve reewild ook regelma 
tig rood- of zwartwild bejaagt, 
moet echter een zwaarder kaliber 
kiezen: b.v. 7 X 64 of .270 Win 
chester.

In Duitsland worden nog veel buk 
sen met een zgn. voorspanner aan 
geboden. Dit is een dubbele trek 
ker waarbij de achterste de voorste 
zo opspant dat deze reeds bij een 
lichte aanraking het schot doet af 
gaan. Ook hier zien we dergelijke 
buksen. Nochtans hebben derge 
lijke buksen het nadeel dat gevaar 
lijke vergissingen kunnen voorko 
men en dat heel wat goede kansen 
verloren gaan wegens het dubbel 
spannen (wat vergezeld gaat van 
een metaalachtig klikgeluid, dat 
het wild kan doen afspringen), ter 
wijl de algemene schietnauwkeu- 
righeid in feite niet beter is.
Best is één enkele, vrij fijn inge 
stelde trekker, waartegen de 
schietvinger kan gehouden wor 
den en die afgaat van zodra die 
vinger zich naar achter kromt.

Voorwaarde is natuurlijk dat de 
jager zich vooraf op een schiet 
stand met dit systeem vertrouwd 
maakt, maar dat geldt voor elk wa- 
pentype!

Voor de richtkijker geldt in feite 
hetzelfde als voor de verrekijker: 
niet te zwaar, geen te sterke ver 
groting (6 x) en een goede kwali 
teit. Daaraan hangt ook weer een 
overeenstemmend prijskaartje, 
want kwaliteit moet betaald wor 
den. Ook het degelijk monteren 
van die richtkijker (inhaak- ofwel 
zwenkmontage) op de buks is een 
vrij kostbare aangelegenheid maar 
moet toch gebeuren door een 
goede wapenmaker. Want wat 
baten de duurste buks of de mooi 
ste jachtreis als op het cruciale 
ogenblik de kapitale reebok als 
een wazige vlek in de richtkijker 
zichtbaar wordt of de kogel zo’n 
meter naast het doel vliegt omdat 
de mont age voetjes wat losgeko 
men zijn? Het vizier of richtkruis 
in de kijker kan verschillende vor 
men hebben maar voor de prakti 
sche reewildjacht geeft het type 
nummer vier (= dun dradenkruis, 
met drie balken verduidelijkt) de 
beste resultaten. Tussen de dik 
kere balken kan je ook in de sche 
mering nog het wild waarnemen 
en centraal op de korrel nemen, 
en het dunne dradenkruis laat nog 
vrij verre schoten toe, zonder dat 
het doel erdoor bedekt wordt.

Hoe reewild bejagen?
De eenvoudige regel is dat indien 
de jager erin slaagt een stuk ree 
wild te zien voordat hij er zelf door 
waargenomen (= gezien, gehoord 
maar meestal geroken) wordt, zijn 
kansen op succes al zeer hoog lig 
gen. Dus rekening houden met de 
wind zodat eventueel aanwezige 
reeën geen verwaaiing krijgen, 
geen geluid maken en voorzichtig 
bewegen. Die drie voorwaarden 
zijn al iets makkelijker te vervullen 
wanneer gejaagd wordt vanaf een 
hoogzit of kansel, omdat dan de 
menselijke geur minder verspreid 
wordt en reewild slechts uitzon 
derlijk omhoog kijkt (omdat ze in 
de natuur normaal geen gevaar 
vanuit de lucht verwachten). 
Hierdoor zal reewild dus niet zo 
vlug de jager waarnemen zodat 
deze laatste meer tijd krijgt om het 
stuk te observeren, aan te spreken 
en zich eventueel voor het schot

gereed te maken. Een bijkomend 
voordeel van een hoogzit is nog 
dat de kogel, na het doorboren of 
missen van het doel, vlug de 
bodem zal indringen en zo geen 
gevaar oplevert voor b.v. wande 
laars.

Wanneer de jager vanop de grond 
aanzit moet hij natuurlijk met de 
windrichting rekening houden , en 
best achter wat dekking, een tak- 
kenscherm of een meegebracht ca- 
mouflagenetje plaats nemen. Ber- 
sen, d.w.z. zich langzaam en voor 
zichtig voortbewegen om het wild 
te “besluipen” is voor vele reewild- 
jagers de mooiste en zuiverste 
jachtvorm, maar het is tevens de 
moeilijkste en bovendien de meest 
verstorende. Want in verreweg de 
meeste gevallen heeft een ree de 
bersende jager al gehoord of gero 
ken en is stil in dichte dekking weg 
gedoken, en ook wanneer de jager 
alweer voorbij getrokken is leert 
de verwaaiing van zijn spoor nog 
aan elk stuk reewild dat een indrin 
ger aanwezig was. Teveel bersen, 
zeker in kleinere jachtvelden,kan 
dus de reeën erg onrustig en voor 
zichtig maken, zodat ze zich na en 
kele dagen bijna niet meer overdag 
uit de dekking wagen of zelfs hele 
maal naar een rustigere omgeving 
wegtrekken.

Reeën zijn schemeringsdieren en 
het is dan ook vooral ’s morgens 
en ’s avonds dat de jager de beste 
kansen heeft om ze waar te nemen. 
Het is toch niet altijd nodig om 
’s morgens al in alle vroegte een 
hoogzit op te zoeken, vooral 
omdat als die plaats niet gemakke 
lijk te bereiken valt het risico be 
staat dat een in het donker al aan 
wezig stuk reewild verstoord 
wordt. Vooral na donkere, maan 
loze nachten, in het voorjaar en in 
de bronsttijd kan het de moeite 
lonen ’s morgens wat langer te blij 
ven en ’s avonds wat vroeger te 
gaan aanzitten.

Als de jager een ree goed heeft 
kunnen waarnemen en aanspre 
ken, en hij besluit dat het mag af 
geschoten worden, komt het ogen 
blik dat er geen plaats meer is voor 
slordigheid of onkunde: een le 
vend wezen is geen schietschijf en 
moet zo mogelijk een ogenblikke 
lijke, dus pijnloze, dood krijgen. 
Met onze moderne munitie is dat, 
voor zover het schot zuiver ge 
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plaatst wordt, gegarandeerd. De 
enige, juiste plaats waar de kogel 
een stuk grofwild moet treffen is 
ter hoogte van de borstkas, waar 
hart, longen, grote bloedvaten en 
hoofdzenuwen gesitueerd zijn, 
zodat een zeer snelle “shock” dood 
kan gewaarborgd worden. Hier 
voor moet de jager wachten tot het 
dier breed of dwars staat, en te 
vens vrij, d.w.z. niet af gedekt door 
vegetatie of andere exemplaren.

In alle rust wordt het dradenkruis 
juist achter de voorlopen naar 
boven gebracht tot op halve 
hoogte van het lichaam, waarna 
het schot kalm en zonder bruusk 
aan de trekker te rukken kan afge 
geven worden. Zit daarbij de kogel 
iets te veel links of rechts, dan 
wordt toch nog een vitaal li 
chaamsdeel getroffen, een te hoog 
schot zal ofwel de ruggewervels 
raken (wat het dier ter plaatse doet 
neerstorten) ofwel er over heen 
vliegen. Zit het schot te laag, dan 
zal normaal geen verwonding op 
treden, iets wat wèl het geval kan 
zijn wanneer de jager ter hoogte 
van de voorloper richtte (een lo- 
pertreffer zal steeds een moeilijke 
zoektocht tot gevolg hebben).
Op het schot zal een stuk grofwild, 
al dan niet getroffen, min of meer 
duidelijk reageren of tekenen. 
Nochtans zal een jager, zeker als 
hij ervaring mist, dit schotteken 
niet altijd waarnemen. In een aan 
tal gevallen zal het stuk ter plaatse 
neervallen, alsof het neergeblik 
semd werd, waarna het eventueel 
nog wat met de lopers kan trappe 
len om tenslotte niet meer te ver 
roeren. Niet zelden zal een be 
schoten stuk grofwild in volle snel 
heid weglopen, nadat het al dan 
niet eerst een hoge sprong vooruit 
of omhoog gemaakt heeft. Dit is 
zeker géén teken dat het niet ge 
troffen werd! Enkel wanneer een

ree na het schot rustig blijft staan 
of enkele passen doet en omkijkt 
om dan weg te springen of zelfs 
opnieuw te laveien, kan de jager 
bijna zeker zijn dat hij gemist 
heeft. Maar toch is het aangewe 
zen om in elk geval heel nauwkeu 
rig de aanschotplaats te onderzoe 
ken, op de aanwezigheid van bloed 
(= zweet), stukjes long-, lever-, of 
spierweefsel, botsplinters, inge 
wanden· of pensinhoud, snijhaar
e.a.
In hun opwinding hebben heel 
wat, zelfs ervaren jagers, er moeite 
mee de juiste aanschotplaats te lo 
kaliseren. Juist om zelf tot rust te 
komen en ook om een dadelijk ge 
troffen stuk wild dat zich vlakbij 
neergedaan heeft niet voortijdig 
terug op te jagen, wacht de jager 
best een vijftal minuutjes na het 
schot. Tijdens die “sigaretten 
pauze” kan hij proberen zich de 
juiste omgeving in te prenten, de 
afstand te schatten, zich te oriënte 
ren op een opvallende boom of 
struik, een paal of kerktoren in de 
verte, om zo in alle rust die aan 
schotplaats terug te vinden. In ne 
gentig procent van de gevallen zal 
daar al kunnen vastgesteld worden 
of het stuk getroffen werd, en dik 
wijls ook waar de kogel vermoede 
lijk zat. Dus steeds eerst de aan 
schotplaats opzoeken en onder 
zoeken, en pas vandaar uit probe 
ren de vluchtweg te volgen door 
het zweetspoor uit te werken. 
Blijkt uit dit eerste onderzoek dat 
er vrij veel helder rood en blazig 
longenzweet aanwezig is, kan met 
een dodelijk bladschot gerekend 
worden en mag de jager zelf met 
het nazoeken beginnen. In de 
meeste andere gevallen, b.v. wan 
neer er pensinhoud of botsplinters 
gevonden werden, moet er min 
stens één uur gewacht worden 
vooraleer verder na te zoeken. Het 
is dan ook meestal aangewezen be 
roep te doen op de hulp van een 
ervaren zweethond die aan een 
riem van enkele meters lang ge 
houden wordt om zo het spoor te 
volgen.

Wie veel gelegenheid tot reewild- 
bej aging heeft zou best zelf perma 
nent over zo’n zweethond beschik 
ken, door zijn eigen hond daar 
voor op te leiden of er voor te zor 
gen dat de jachtopziener of een 
medejager een goede zweethond 
voeren. Het kan in elk geval nooit 
kwaad om het zweetspoor van een

geschoten ree waarvan je (quasi) 
zeker bent dat het niet ver dood 
ligt (omdat je het iets verder in de 
dekking ziet liggen of blijkens het 
onderzoek van de aanschotplaats) 
met de eigen hond aan de lange 
lijn -  in principe een hond nooit 
vrij laten zoeken -  te volgen. Zo 
doet de hond prima ervaring op in 
realistische omstandigheden, en 
dat zal zeker van pas komen wan 
neer er eens een moeilijkere situa 
tie is.

Een geschoten stuk grofwild moet 
zo vlug mogelijk ontweid worden. 
Nadat een kleine insnede in het 
midden van de buik gemaakt is kan 
die buikwand naar achter (= naar 
het bekken toe) en naar voor (= 
naar het borstbeen toe) openge 
sneden worden. Om de buikin- 
houd niet nodeloos te kwetsen 
wordt die huid met twee vingers 
wat opgelicht, waartussen dan het 
lemmet van het mes met de snede 
naar boven gestoken wordt. De 
borstkas wordt best ook openge 
legd door juist naast het borstbeen 
de kraakbeenachtige verbindingen 
van de ribben door te snijden; een 
zaag is hierbij niet nodig. Hart, 
longen, pens, darmen en andere 
ingewanden worden voorzichtig 
uit de buik- en borstholte gelicht 
en langs het stuk op de bodem ge 
legd. De endeldarm, slokdarm en 
middenrif worden daarbij doorge 
sneden. Het nog aanwezige bloed 
kan dan uitgegoten worden en alle 
eventuele onzuiverheden of te 
erge kwetsuren verwijderd of weg 
gesneden. Beter dan de beste be 
schrijving is nochtans goed toe te 
kijken wanneer een ervaren jacht 
opziener of jager een stuk ont- 
weidt en het de volgende keer 
onder zijn leiding en toezicht zelf 
te proberen.
Dat is helemaal geen vies of grieze 
lig werkje, behalve indien het om 
een stuk gaat dat al verscheidene 
uren dood is (b.v. na een buik 
schot), maar ook daaraan wen je. 
Voor velen is gebraden lever van 
grofwild een echte lekkernij en dit 
orgaan wordt dan ook niet wegge 
worpen (tenzij het zelf door de 
kogel beschadigd werd). Reewild 
en andere hertachtigen bezitten 
geen galblaas, moeflon en ever 
zwijn wel en die moet dan eerst 
voorzichtig verwijderd worden.

Alle afval en bloed dat na het ont 
weiden overblijft, wordt begraven
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of minstens onder dichte struiken 
of takken weggestoken (waarna 
vossen en andere predatoren er 
toch nog kunnen van genieten). 
Sleep het wildbraad zo weinig mo 
gelijk over de bodem om kneuzin 
gen te voorkomen, draag het 
daarom als het kan. Na het tran 
sport mag het stuk nog enkele 
dagen in de dos blijven hangen, op 
voorwaarde dat het in een koele 
en luchtige omgeving gebeurt en 
zonder dat er vliegen bij kunnen. 
Villen en versnijden gebeurt 
meestal door de slager of wildhan- 
delaar, maar is iets wat makkelijk 
zelf kan geleerd worden en uiterst 
nuttig is wanneer je een ree voor 
eigen consumptie wil behouden.

Ook het prepareren van de trofee 
van een reebok is zelf goed doen 
baar voor een jager, mits het na 
tuurlijk niet de bedoeling is om het 
ganse hoofd en hals te laten opzet 
ten wat enkel door een (goede!) 
taxidermist kan gebeuren.
Nadat de kop van de rest van het 
lichaam werd afgesneden en zo 
volledig mogelijk gevild, kan met 
een stevige zaag met breed blad 
het schedeldak met beide stangen 
losgezaagd worden. Hierbij moet 
de zaagsnede mooi vlak vanaf het 
achterhoofd, symmetrisch door 
beide oogkassen naar het puntje 
van het neusbeen lopen. Dit ge-

(ook weer de rozen en stangen vrij 
laten!) gedurende enkele uren tot 
dagen -  al naargelang de sterkte 
van het produkt -  tot een mooi 
witte kleur bereikt is.
Het geheel wordt dan op een hou 
ten schildje vastgezet, met wat 
ijzerdraad, houtlijm of een spe 

ciaal daartoe bestemd trofeeklem- 
metje. Achter in het schildje is een 
vakje voorzien voor één onder- 
kaakhelft, zodat steeds de leeftijd 
van de geschoten bok kan bepaald 
worden. Vermelding van plaats en 
datum van afschot maakt alles 
kompleet.

Schottekens bij een reebok

1. Ingewanden (weidwond)
2. Nieren
3. Hoogblad
4. Diepblad

Onder: driestangenbok 
(oneven achtender)

2

heel wordt vervolgens gedurende 
een half uurtje in water (waaraan 
een scheutje afwasprodukt is toe 
gevoegd) zuiver gekookt, waarbij 
er moet op gelet worden dat het 
water de ganse schedel bedekt 
zonder daarbij de stangen te 
raken. Dan de trofee snel in koud 
water dompelen, om het beenvet 
te stollen zodat het niet terug in 
de schedel kan dringen en vervol 
gens alle overblijvende stukjes 
weefsel, zenuwen, botjes enz. ge 
duldig lospeuteren en wegkrab 
ben.
De zo gezuiverde trofee wordt ten 
slotte in zuurstofwater gebaad

281


