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HEIMAT VAN DE DRUKJACHT
Adrenaline, hondenmeutes, Schüsseltreiben en zinderende actie - dat zijn de ingrediënten van de 
drukjacht. Als in het najaar de hoogzit wordt ingeruild voor de kleinere drukjachtbok dan begint 
voor de meeste waidmannen en -vrouwen het orgelpunt van het jachtseizoen. Een gemeenschap-
pelijk gebeuren dat gepaard gaat met veel traditie, jachthoornblazers, het uitdelen van de breuken 
en een gezellige tijd. Omgeven door wijngaarden kunt u in het schilderachtige Rheinland-Pfalz 
deze spannende manier van jagen zelf ervaren en deelnemen aan een perfect georganiseerde 
drukjacht.

Wijnstreek Nahe is Riesling-kerngebied. Het milde klimaat kent weinig regendagen en de bodem zit vol 
rijke mineralen: ideale omstandigheden voor ’s lands bekendste druif. Maar niet alleen druiven gedijen 
hier goed, ook wilde varkens en reeën komen in grote aantallen voor. Er is zelfs een wezenlijke kans op 
aanblik van moeflons. Ook deze karaktervolle wildsoort zal worden vrijgegeven tijdens de drukjacht.

Vanuit de hoogzit is het onmogelijk om het zwartwildbestand op een aanvaardbaar niveau te houden. 
Daarom wordt eens per jaar door drijvers en honden het wild uit hun daginstanden en dekkingen  
richting de jagers gedrukt. Zo wordt op enkele uren ‘richtig Beute gemacht’. Weidelijkheid en veiligheid 
staan daarbij steeds voorop. Planning en organisatie zijn sleutelwoorden van een goede drukjacht - 
twee vaardigheden waar onze oosterburen uiterst bedreven zoniet meesters in zijn. Ook wat de  
verzorging voor en na de jacht aangaat. Vanaf het kopje ochtendkoffie tot de jachthoorns ‘einde jacht’ 
blazen zult u niets tekortkomen. Waidmannsheil!
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De oranje mensenzee van grote staatsjachten gaat u hier gelukkig niet tegenkomen. Voor jacht-
leider Marc gaat kwaliteit boven kwantiteit. Daarom jagen we met een naar Duitse normen eerder 
kleine, gemoedelijke groep van veertig jachtgenoten. U zult merken dat dit ook de sfeer ten 
goede komt.
 
Op vrijdagavond komen we vanaf 18:30 uur samen in de bar van het hotel waarna we rond 19:00 uur 
aan tafel gaan. Geïnteresseerden kunnen voor die tijd nog naar een schietbioscoop, deze bevindt  
zich op slechts een kwartier rijden van het hotel. Geef tijdig uw deelname door zodat we de kino van  
17:00 tot 18:00 uur kunnen reserveren.

Zaterdag is dan drukjachtdag. Na het ontbijt verzamelen we rond 8 uur bij het jachthuis waar de  
groepen worden ingedeeld. Om zo veilig mogelijk te jagen wordt er geschoten vanaf de kleine kansel, 
een drückjagdbok. Zorg dat u meteen bij de zaak bent want tijdens het posteren komt het wild al in 
beweging. Wie hier waakzaam is krijgt vaak snel een mooie kans gepresenteerd. 

Normaal zal er één grote drift aangehaald worden zodat na de jacht nog voldoende tijd rest voor  
een eventuele nazoek, het rode werk en de berging van het wild. De Schüsseltreiben is vervolgens  
een mooi moment om verhalen, aanblikken en gekregen kansen uit te wisselen. Daarna wordt hulde 
gebracht aan het gestrekte wild, krijgen de schutters een breuk overhandigd en kan de terugreis  
worden ingezet.

VERBLIJF EN VERLOOP VAN DE DAG

tel:0031854009696
mailto:info%40outings.nl?subject=Drukjacht%20wijnstreek%20Nahe%20in%20Duitsland
http://www.outings.nl


   +31 (0)85 400 96 96        @   INFO@OUTINGS.NL        WWW.OUTINGS.NL

TARIEVEN EN DETAILS
Drukjacht in wijnstreek Nahe  -  6 november 2021

EENDAAGSE DRUKJACHT, PRIJS PER JAGER    € 249

INCLUSIEF
    
• Moeflons 
• Alle zwartwild
• Afschot van reegeiten en -kitsen
• Honden, drijvers en nazoekteam
• Organisatie
• Spijs en drank

NEVENKOSTEN
    
• Overnachting
• Avondmaal in het hotel
• Deelname schietbioscoop
• Partner/begeleider € 50

PREMIE TROFEEËN PRIJS €

Keiler vanaf 16 cm 300

Moeflonram tot 60 cm 500

Ram vanaf 60 cm (pauschal ) 1.500
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