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Jachtseizoen 2019
We kunnen de klok erop gelijk zetten: zodra de 

plezierjacht van start gaat gebeuren er weer on-

gelukken door de jachtsport. Vanaf 15 augustus, 

als de jacht op de wilde eenden losbarst, gaat 

het al mis en komen incidenten aan het licht. 

De bijna-ongelukken die zich voordoen tijdens 

de jacht worden zelden gemeld. De ernstigste, 

waarbij zelfs dodelijke slachtoffers vallen, halen 

de media wel.

Jager in been geschoten
Een jager is in Wijdewormer (N-H) gewond 

geraakt toen hij met een kameraad ging jagen, 

naar verluidt op ganzen en eenden. 

Toen een van de twee jagers zijn jachtgeweer in 

de auto wilde leggen, ging het onverwachts af.

Het slachtoffer is regio-commissaris Noord- 

Holland Paul de Jong. Hij werd door een kogel 

in zijn dijbeen geraakt. De deur van auto werd 

ook door een kogel beschadigd. De politie heeft 

de zaak in onderzoek.

Jager schiet per ongeluk vader 
dood in Italië
Een jager in Italië heeft per ongeluk zijn vader 

doodgeschoten. De mannen waren samen op 

jacht, maar zochten los van elkaar naar hun 

prooi. Ze liepen op het fatale moment van de 

schietpartij door dichte begroeiing. De 34-jarige 

zoon dacht dat hij een zwijn onder vuur nam, 

maar het bleek zijn vader te zijn. De 55-jarige 

man liep een schotwond in de buik op en is aan 

zijn verwondingen overleden.

Het ongeluk gebeurde in een nationaal park bij 

Sicignano degli Alburni; een gemeente in de 

buurt van de stad Salerno. In dat gebied mag 

niet worden gejaagd.

Naar aanleiding van dit 

jachtincident heeft schrij-

ver en columnist Tommy 

Wieringa een column 

geschreven: Het 

jachtongeluk.

Geen geluiddemper op geweer 
voor plezierjager
Een jager uit De Lutte voert al sinds 2017 een 

juridische strijd voor een geluiddemper op zijn 

wapen. Hij wil niet alleen zijn gehoor, maar ook 

dat van zijn kinderen en van zijn jachthond be-

schermen.

De Raad van State heeft dat verzoek afgewezen. 

Dat schieten zonder demper gehoorschade kan 

veroorzaken, is niet relevant.

In Nederland is het bij de wet geregeld dat al-

leen jagers die een dienstverband hebben bij 

een organisatie als Staatsbosbeheer een geluid-

demper mogen gebruiken. De veiligheid van de 

samenleving dient voorop te staan.

De Raad van State oordeelt dat het beleid van 

de minister van Veiligheid en Justitie niet onrede-

lijk is. Onderscheid maken tussen het gebruik als 

vrijwilliger of voor beroepsdoeleinden is toege-

staan. 

Politie weigert aanvraag 
vaker wapenvergunningen na 
schietdrama Alphen aan den Rijn
Na het dodelijk schietincident in 2011 in 

 Alphen aan den Rijn is de politie vaker nee 

gaan zeggen tegen mensen die een vergunning 

aanvragen voor jacht of schietsport. Na deze 

aanslag werd de e-screening test ingevoerd. Uit 

de test moet blijken of de geestelijke toestand 

van de aanvrager wel goed is. De test heeft er 

toe  geleid dat van een aantal jagers de wapen-

vergunning is ingetrokken. 

Jagersvereniging wil met kort 
geding de e-screening test van 
tafel krijgen
Het feit dat de wapenvergunning van een aan-

tal jagers is ingetrokken, is de jagersvereniging 

(KNJV) in het verkeerde keelgat geschoten. Zowel 

de schietsportbranche als de jagersvereniging 

twijfelen nu aan de werking van de screening 

test. Het dagblad de Limburger berichtte al dat 

25% van de jagers in de provincie de jachtakte 

verloor als gevolg van de e-screener. D
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De Jagersvereniging raadt nu haar leden aan 

om de test pas na januari 2020 in te vullen, 

omdat het jachtseizoen dan voorbij is. 

Jacht gaat blijkbaar voor de veilig-

heid en dat is op zich al zeer veront-

rustend.

 (zie ook pagina 10, Opinie)

Belgen loven 30.000 euro uit voor 
gouden tip 
Een ondernemer uit het Belgische Wilrijk heeft 

10.000 euro beschikbaar gesteld voor de gou-

den tip over de vermoedelijke moord op wolvin 

Naya. Eerder loofden drie verschillende organi-

saties al 20.000 euro uit. 

Naya was drachtig en verbleef samen met haar 

partner August al de gehele winter in Belgisch 

Limburg. Op de cameraval-foto linksonder ziet u 

Naya, drachtig, op 1 mei 2019. Rechtsboven 

ziet u de laatste foto die van Naya is geregi-

streerd met een cameraval, op 10 mei ’s, nachts. 

Daarna ontbreekt elk spoor. Er wordt geconclu-

deerd dat Naya en haar jongen, wellicht half 

mei geboren, zo goed als zeker zijn gestorven. 

Meerdere oorzaken zijn mogelijk, waaronder de 

mogelijkheid dat zij - illegaal - is doodgeschoten.

Met behulp van drones werden jagers met 

geladen geweren al eerder in de buurt van de 

wolven gesignaleerd. Hun jachtvergunning werd 

ingetrokken.

Het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos denkt 

dat de actie is uitgevoerd door professionals.

Wolvenexpert Jan Loos van Welkom Wolf heeft 

telefoontjes en voicemailberichten ontvangen 

waarbij jagers dreigden de wolf te zullen doden. 

Ze hebben het letterlijk aangekondigd aldus 

Loos.

Schipholganzen
In het blad De Jager (Hubertuseditie) lezen we 

het bericht dat regiomanager Noord-Holland 

van de jagersvereniging, Mike van Leeuwen op 

5 september op het ministerie van Infra structuur 

en Waterstaat een gesprek heeft gehad over de 

ganzendagen in 2019 en 2020.

Het is de bedoeling dat er in 2020 vier 

gezamen lijke ganzendagen worden georgani-

seerd waarbij de inzet van maar liefst 11 zoge-

noemde Schiphol-WBE’s wordt gevraagd. 

Op voorhand heeft de regiomanager op 4 sep-

tember een overleg gehad in het provinciehuis 

Zuid-Holland. Ook de poelier werd bij dit dubi-

euze plan betrokken, want de afzet van wilde 

ganzen blijkt een groot probleem te zijn.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat de geschoten 

ganzen op het bord van de consument komen, 

vragen zij zich af. En dit alles onder het mom 

van vliegveiligheid, want die kan volgens jagers 

alleen vergroot worden door de populatie wilde 

ganzen te verkleinen.

Hoe dom kan men zijn, want uit onderzoek en uit 

de praktijk is gebleken dat bejaging van ganzen 

niet helpt om een populatie te verkleinen. 

Hier is de jachtlobby actief. De actie zal uitdraai-

en op een massaslachting onder de ganzen, 

maar zal niet bijdragen aan de vliegveiligheid 

op Schiphol, integendeel.
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Cameraval-foto’s: INBO - Natuur en Bos, België.
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Gebruik van Lokmiddelen
Het gebruik van lokmiddelen voor bejaging 

wordt door jagers aanbevolen om zoveel moge-

lijk dieren te kunnen schieten. Vooral bij “schade-

Potentievertoon

“Mensen die plezier beleven bij het doden, die menen prestige te verkrijgen via 

een trofee van vlees, hebben waarschijnlijk onvoldoende morele of intellectuele 

ontwikkeling bereikt om het primitieve van hun handelen te erkennen….. iemand 

die ervan uit gaat dat dieren op zeer pijnlijke wijze vernietigd mogen worden 

ten behoeve van een nogal zonderling gevoel van plezier, openbaart een 

intellectuele, morele en misschien psychische primitiviteit.  

Dit doden is geen sportieve daad, maar een handeling die duidt op een 

diepgevoelde, bijna onmerkbare psychosexuele ontoereikendheid, waarschijnlijk 

ingegeven door een onbewuste en wanhopige behoefte zijn potentie te 

bewijzen.”

Dr. J. R. Saper, Amerikaans neuroloog 

en neurochirurg

bestrijding” wordt dit veelal toe-

gepast. Het gebeurt vooral bij 

jacht op duiven, kraaiachtigen 

en ganzen.

Het zou verboden moeten 

zijn om dergelijke middelen te 

gebruiken. Wie geen dieren op 

zijn land wil, moet ze niet lokken. 

Dat geldt ook voor Schiphol.

Zolang de omgeving voor ganzen 

erg aantrekkelijk wordt gemaakt 

zullen ze blijven komen. Zo wordt 

alleen de jacht in stand gehouden.

Vredesdienst 
voor dieren
Voor de zesde keer alweer wordt 

vlak vóór de kerst de Vredesdienst 

voor dieren georganiseerd. Dit 

jaar op zondagmiddag 22 de-

cember (aanvang 15.30 uur en 

inloop 15.00) in de Nassaukerk, 

De Wittenkade 111 in Amster-

dam. Dominee en dierenvriend 

Hans Bouma zal de dienst weer 

leiden; de Vredes dienst voor 

dieren heeft echter geen religieus 

 karakter en is er voor iedereen, gelovig of niet. 

De Faunabescherming ondersteunt dit mooie 

initiatief. 

Cartoon: Frans Bijvank.


