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ANATOLISCHE DRIJFJACHTEN
Een drijfjacht in Turkije laat zich nog het meest vergelijken met een Roemeense gezelschapsjacht. 
Om zoveel mogelijk zwartborstels voor de geweren te presenteren worden grote driften  
aangehaald. Dit kan ook moeilijk anders vanwege het heuvelachtige, open landschap met minder 
dekking dan de dichte dennenbossen van Polen bijvoorbeeld. 

Anderzijds krijgt u daar een prachtig, verwilderd uitzicht voor terug. Hier ziet u soms een rotte zwijnen 
al vanaf enkele honderden meters in uw richting wisselen, tot binnen schotbereik. En wat dan te denken 
van de Anatolische keilers die met gewichten boven 200 kg tot de grootste ter wereld behoren. Alleen 
al het zien van deze zware kolossen zorgt voor klamme handen en een verdubbeling van de polsslag.

Al meer dan 25 jaar heeft Turkije zich ontwikkeld tot elitenatie voor de jacht op kapitale everzwijnen. 
‘Yaban Domuzu’, zoals de Turken wilde varkens noemen, hebben eerder vrij spel in het land aan de  
Bosporus. Omwille van religieuze overtuigingen laat de inheemse bevolking alle varkens immers  
ongemoeid. Maar voor buitenlandse jagers schept dit interessante mogelijkheden.

De immense Turkse jachtgebieden gunnen keilers nog de tijd om te rijpen naar afmetingen waar we 
bij ons alleen nog maar van kunnen dromen. Tijdens een drijfjacht zullen er meerdere van deze  
giganten het tableau sieren. Nergens in Europa maakt u meer kans op het strekken van zo’n fors  
gehouwerde ever.   
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De drijfjachten kunnen van 15 oktober tot 1 maart georganiseerd worden. Volgens onze Turkse 
vertrouwenspersoon Mehmet is vooral de periode vanaf half januari geliefd. ‘Bij de meeste lan-
den is het seizoen dan voorbij, terwijl bij ons het drijfjachtseizoen eigenlijk pas goed op gang 
komt. Alles bij elkaar beheren we meer dan 300.000 hectare jachtveld. Elk gebied wordt maar 
één keer per jaar bejaagd zodat we voor iedere groep dezelfde kwaliteit kunnen garanderen.’

Met kwaliteit wordt niet alleen het totale tableau maar ook het aantal grote keilers bedoeld. Mehmet: 
‘Dat is toch de hoofdreden waarom jagers naar Turkije komen. Groter en zwaarder dan onze Anatoli-
sche zwijnen ga je zelden tegenkomen. Houwers met een lengte tussen 20 en 25 centimeter  zijn eer-
der normaal bij dit kapitale zwartwild. Ongeveer 20 tot 30 procent van het tableau bestaat uit keilers.’

Er worden ook geen extra kosten aangerekend, ongeacht de lengte van de wapens. ‘In tegenstelling 
tot andere, hoger gelegen landen hanteren wij een all-in prijs zodat jagers precies weten waar ze aan 
toe zijn,’ geeft Mehmet aan. ‘Ook is er tijdens de jacht een Engelse tolk aanwezig die de communicatie 
tussen jagers en jachtleiding in goede banen leidt.’ 

Voor de drijfjachten adviseert onze Turkse partner om vier jachtdagen in te plannen. ‘Daar zijn we ook 
eerlijk in, omdat tevredenheid voor ons belangrijk is,’ vertelt Mehmet. ‘Elke dag jagen we 2-4 grote 
driften met 10 tot 15 geweren, geposteerd in een u-vorm. Het kan zomaar gebeuren dat er zwijnen uit 
de drift lopen waar de drijvers begonnen zijn. Wild blijft tenslotte wild, daar moeten we rekening mee 
houden. Maar na vier jachtdagen hebben alle jagers mooie kansen gekregen.’

KAPITAAL EN KOLOSSAAL
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De jachtgebieden bevinden zich in de omgeving van Anatolië, rondom de stad Konya. Daarnaast 
zijn er revieren vlak bij de Zwarte Zee waar het zwartwild eveneens goed thuis is. Hier jaagt u in 
een prachtige, heuvelachtige streek met hoogtes die variëren tussen 1.000 - 1.500 meter boven 
zeeniveau. Ondanks het glooiende karakter is dit terrein zowel voor jong als oud geschikt maar 
ook voor mensen met een matige conditie. Deze jagers worden door de organisatie met terrein-
wagens naar hun post gebracht.

In navolging van Hongarije, Roemenië en Polen worden eveneens honden en drijvers ingezet om het 
zwartwild op de lopers te krijgen. Vergeleken met die gelauwerde jachtlanden gaat de drijfjachtcultuur 
in Turkije nog niet zo lang mee. Maar de Turken zijn snelle leerlingen en het enthousiasme waarmee 
gedreven wordt, werkt bijzonder aanstekelijk. 

Bij een ideale bezetting telt een groep 12 tot 15 jagers, vanaf tien personen kan de drijfjacht al  
doorgaan. Afhankelijk van de groepsgrootte kan het gebeuren dat sommige posten verder uit elkaar 
staan. Een andere situatie is dat jagers langs een bergflank staan opgesteld en het wild onder hen 
door wisselt. Een schietstok komt dan goed van pas om op grotere afstand een weidelijk, veilig schot 
af te geven.

Tijdens deze reis verblijft u in een verzorgd 2-3 sterren hotel of pension met nette kamers.  
Hier maakt u na de jacht kennis met de heerlijke Turkse keuken en dat waar de Turken zo bekend  
om staan: gastvrijheid zonder einde. Van aankomst tot terugreis wordt u gepamperd als een vorst.  
Zowel het personeel als de jachtleiding doen er alles aan om u een ervaring mee te geven waar  
u niet alleen met veel plezier op terugkijkt maar graag nog een keer herbeleeft.

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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TARIEVEN EN DETAILS
Anatolische drijfjacht in Turkije  -  van 15 oktober tot 1 maart

DRIE JACHTDAGEN € 2.290

VIER JACHTDAGEN € 2.690 

VIJF JACHTDAGEN € 3.390

NEVENKOSTEN 

• Retourvlucht
• Verwerkingskosten € 95 p.p.
• Verzekeringen
• Eenpersoonskamer per nacht € 39
• Dranken en fooien
• Verwerking trofeeën € 39
• Verzending van de trofeeën (taxidermie) 

INCLUSIEF
    
• Volledige jachtorganisatie
• Alle afschot, inclusief keilers 
• Engelse tolk
• Alle vervoer in het jachtveld
• Turkse jachtvergunning
• Transfer luchthaven - hotel 
• 4, 5 of 6 Overnachtingen
• Op basis van volpension   
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