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GEMZENJACHT OP HOOG NIVEAU
Wat Schotland voor herten is en Zweden voor elanden, dat is Slovenië voor gemzen. Het onder-
buurland van Oostenrijk is een aaneenschakeling van bergmassieven, glooiende laagvlaktes,  
bossen, rivieren, kloven en meren. Op dit sierlijke klimwild jagen in de machtige, Sloveense Alpen 
is een genot dat qua schoonheid haast niet te overtreffen valt. 

Maar dit gebergte is er niet alleen voor jagende atleten. Ook in de lager gelegen, beboste gebieden, 
kan met een basisconditie het gemswild bejaagd worden. In beide gevallen verblijft u in een jachthut, 
aan de voet van of in de bergen. Enkele dagen afgezonderd van de rest van de wereld.

Jaarlijks worden in Slovenië ongeveer 2600 gemzen gestrekt. Een ongekend hoog aantal voor een 
land dat maar half zo groot als Nederland is. De beste jachtvelden liggen in het noorden: Prodi-Razor, 
Kozorog Kamnik en Pohorje. Onder de vleugels van een Engelstalige gids jaagt u in een van deze drie 
toprevieren. Zijn ervaring en kennis hebben nog geen enkele gast teleurgesteld.

De Sloveense Alpen garanderen pittoreske plaatjes, schitterende vergezichten en een verticaal  
avontuur van het hoogste niveau. Hier berst u niet alleen op een grote geit of gemzenbok maar  
ook op een blijvende jachtherinnering. 
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‘De akoestiek in de bergen versterkt elk geluid. Van rollende stenen bijvoorbeeld of een  
krakende tak. Om onze aanwezigheid in de natuur zo gedempt mogelijk te houden, moeten  
we onderweg dus goed op onze tellen passen,’ vertelt onze Sloveense partner Renato.

Als kind is Renato opgevoed in de Alpen, tegenwoordig woont hij op een kwartier van Pohorje. ‘De 
term ‘ongerept jagen’ lijkt nergens meer van toepassing dan hier.’ Tijdens het klimmen en observeren 
is stil zijn van het grootste belang. ‘De meeste jagers hebben daar ook geen moeite mee,’ vult hij met 
een knipoog aan. ‘Die adem kunnen ze goed genoeg gebruiken om hun longen te sparen.’

De toprevieren waar hij jaagt zijn alle drie eigendom van de staat. ‘Het gemswild wordt er duurzaam 
beheerd. Waar Oostenrijk en anderen Europese landen een daling van de populatie zien, daar blijven 
onze bestanden juist stabiel en sterk.’ De verticale jachtgebieden zijn werkelijk immens. Renato:  
‘Het is perfect mogelijk dat twee jagers - met ieder een gids - vanuit dezelfde hut op jacht gaan  
zonder elkaar ook maar één keer tegen te komen.’

Vanaf 1 augustus tot 31 december mag het gemswild bejaagd worden. ‘Vanaf oktober wisselen de 
gemzen van zomer- naar wintervacht,’ aldus Renato. ‘Dan begint ook de karakteristieke baard te 
groeien.’ Vanaf half november wordt het lastiger om buit te maken. Het wild klimt steeds hoger en 
vaak liggen de bergen onder sneeuw bedolven. ‘Tot november mogen jagers gerust zijn,’ besluit hij.  
‘Twee jachtdagen zijn dan voldoende voor een mooi avontuur en een goede kans.’

ONGEREPT JAGEN OP
KRUKKEN EN BAARDEN
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Met het vliegtuig landt u in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Vanwege de smalle, kleine omvang 
van het land, is elke uithoek vanaf hier tamelijk dichtbij. De jachtvelden bevinden zich op een uur 
tot maximum twee uur rijden vanaf de luchthaven. Uw gids of een ander lid van de organisatie 
brengt u van hieruit naar het jachthuis in de bergen.   

Waar gemzen leven, daar ontbreken luxe hotels. Gelukkig maar, u bent hier tenslotte om te jagen en 
dat zult u ook de meeste tijd doen. Gemzen zijn immers dagdieren waardoor u niet in alle vroegte uit 
de veren moet. Maar na een deftig ontbijt worden de bergschoenen aangetrokken en waarschijnlijk 
pas bij avondval zult u terugkeren. Toch zijn deze charmante berghutjes sfeervol ingericht met een  
kachel, kookmogelijkheden, een douche, toilet en een zacht bed. Wanneer u in Pohorje jaagt dan zijn 
er in het dieper gelegen bergdorp zelfs diverse restaurants waar u voordelig, smakelijk kunt eten.

Onze Sloveens partner vraagt bij voorkeur vrijdag als aankomstdag aan te houden. Vervolgens  
worden op zaterdag en zondag de daginstanden van het gemswild aangeberst. Of u in het bos of  
de bergen jaagt, tot heden is elke jagende gast nog tot schot gekomen. Maandag zult u moe maar  
tevreden in het vliegtuig stappen voor de terugvlucht.  

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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• Sloveense jachtvergunning
• 1:1 Engelstalige begeleiding 
• Vervoer naar het dorp

• 3 Overnachtingen 
• Op basis van volpension 
• Voorbereiding trofee

TROFEEKOSTEN
ALPEN PRIJS € POHORJE PRIJS €

Tot 80 CIC    890 Tot 80 CIC    1.025

Vanaf 80.01 Tot 85 CIC             1.100             Vanaf 80.01 Tot 85 CIC             1.250             

Vanaf 85.01 Tot 90 CIC            1.390 Vanaf 85.01 Tot 90 CIC            1.550

Vanaf 90.01 Tot 95 CIC            1.590 Vanaf 90.01 Tot 95 CIC            1.895

Vanaf 95.01 Tot 100 CIC            1.890 Vanaf 95.01 Tot 100 CIC            2.390

Vanaf 100.01 Tot 105 CIC            2.290 Vanaf 100.01 Tot 105 CIC            2.950

Vanaf 105.01 Tot 110 CIC            2.790 Vanaf 105.01 Tot 110 CIC            3.650

Vanaf 110.01 + € 225 / punt Vanaf 110.01 + € 269 / punt 

TARIEVEN EN DETAILS
Gemzenjacht in Slovenië  -  van 1 augustus tot 31 december

TWEE DAGEN, PRIJS PER JAGER € 875

Aangeschoten geldt als geschoten, hiervoor wordt 50% van de geschatte trofeekosten 
in rekening gebracht.

NEVENKOSTEN 
     
• Retourvlucht
• Verwerkingskosten € 190
• Verzekeringen 
• Dranken en fooien
• Transfer luchthaven € 125
• Verzending trofee
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WAT WORDT UW
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