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ZINDERENDE BRONSTMOMENTEN
De aantrekkingskracht van Polen is nog steeds enorm. U hoeft alleen maar Duitsland te door
kruisen om vervolgens aan te kloppen bij Europa’s populairste jachtland. Maar naast de bereik
baarheid is ook het wild een belangrijke troef. Reeën, wilde varkens, damherten en moeflons 
komen over de grens al in grote rottes, roedels en sprongen voor. In september staat voor grof
wildjagers de spannendste jacht op de kalender, met de bronst van het prestigieuze edelhert.  

Op 120 km van Stettin jaagt u in een hoogwildrevier van 5000 hectare. Ongeveer de helft van dit 
jachtveld bestaat uit pijnbomen, onderbroken door meren en moerassige rietvelden. Waar houtindustrie 
de Poolse flora in bepaalde gebieden er steeds sterieler uit laat zien, blijft dit biotoop gelukkig gespaard 
van boskap. Het is een paradijs voor edelherten dat ook voor uw ogen in de smaak zal vallen.

De bronst is het hoogtepunt van de hertenjacht, voor sommigen zelfs van alle jacht. Gedurende twee, 
drie weken zijn de anders zo rustige, open vlaktes omgeturnd tot arena’s waar herten elkaar imponeren, 
uitdagen en bekampen. Het geburl dat tot diep in de nacht klinkt, overstijgt alle andere geluiden.  
Een wonderlijk schouwspel dat u een keer gezien, gehoord en beleefd moet hebben.
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‘Voor de oudste stalkers valt een jaar samen te vatten in twee delen: de hertenbronst en de 
maanden waarin wordt toegeleefd naar de hertenbronst.’ Aan de hand van deze zin schetst onze 
partner Jurek het belang en ontzag voor roodwild in Polen.

Met 25 jaar ervaring ‘in het vak’ maken zijn gidsen het verschil tussen een gewone outing en een  
succesvolle stalk. Jurek: ‘Het zijn niet zozeer de herten waarvoor we tijdens het bersen op onze  
tellen moeten passen maar  eerder de hindes. Herten zijn tijdens deze periode op hun onvoorzichtigst, 
soms kunnen we op enkele tientallen meters de schietstok nog wel opstellen om het geweer aan te 
leggen. Maar de hindes zijn ook nu uiterst waakzaam, naast de geweidrager is het zaak de hele  
omgeving aandachtig te blijven opnemen.’ 

Wie liever vanuit de hoogzit jaagt, kan in een van de vele kansels zijn roodwildgeluk beproeven.  
Ook daar zullen kansen zich aandienen, al kan dit een extra dag geduld van de jager vragen.  
Jurek: ‘Het is logisch dat we bij een pirschgang meer verschillende herten tegenkomen dan vanuit  
de hoogzit. Maar we hebben genoeg kansels in het jachtveld staan en houden goed bij waar welke  
geweidrager zich vaker laat zien. Soms kan er een vierde dag voor nodig zijn maar ook dan  
heeft u de aanblik gehad waarop u hoopte.’   

HOOGTEPUNT VAN DE HERTENJACHT
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Uw Poolse gids wil liefst zo weinig mogelijk tijd verspillen. Wanneer u thuis ’s ochtends vroeg  
vertrekt, in de namiddag bij het hotel aankomt, dan wordt er ’s avonds al gejaagd. In totaal staan 
er zes outings gepland, dat zou moeten volstaan om het hert van uw keuze gestrekt te hebben.

Sinds de toetreding tot de Europese Unie heeft Polen zich met rasse schreden ontwikkeld. Wat dit 
voor de infrastructuur betekent, merkt u meteen wanneer u vanuit Duitsland Polen binnenrijdt. Eind 
jaren negentig kon u zich nog opmaken voor een offroad trip over onverharde wegen. Tegenwoordig 
horen de Poolse autosnelwegen tot de beste van Europa.

Verwestering is ook te zien in de hotels en keukens waar ’s morgens een goedgevulde ontbijttafel  
u klaarstoomt voor de ochtendouting. U verblijft in een verzorgde eenpersoonskamer met een eigen 
badkamer, douche en toilet. Het hotelpersoneel is bekend met de wijzers van een jagersklok. U kunt 
gemakkelijk met hen afstemmen dat er na de avondouting nog een warme maaltijd klaarstaat. 

Er wordt vanuit de hoogzit gejaagd, geberst of een combinatie van deze twee. Vertrouw op uw gids 
die weet waar het roodwild in zijn revier zich ophoudt en waar de herten om de hindes zullen vechten. 
U gaat wild in overvloed zien, niet alleen edelherten maar ook reeën en wilde varkens. En op een  
gegeven moment krijgt u van uw gids een grote, gedrenkte dennentak overhandigt met de woorden 
‘Darz Bór’. 

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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• 8 Outings 
• Poolse jachtvergunning 
• Jachtbegeleiding 1:1 

• 4 Overnachtingen 
• Op basis van volpension
• Organisatie ter plaatse 

• Voorbereiding trofee

TROFEEKOSTEN
GEWEIGEWICHT PRIJS € € / 10 GRAM

Tot 4.99 kg 1.090

Vanaf 5.00 kg Tot 5.99 kg 1.320 + € 4 / 10 gr

Vanaf 6.00 kg Tot 6.99 kg 1.780 + € 5,75 / 10 gr

Vanaf 7.00 kg Tot 7.99 kg 2.290 + € 8,85 / 10 gr

Vanaf 8.00 kg 3.380 + € 12,50 / 10 gr

TARIEVEN EN DETAILS
Hertenjacht in polen  -  van 21 augustus tot 28 februari

4 JACHTDAGEN, PRIJS PER JAGER € 1.990
Inclusief een edelhert met een gewei tot 4,99 kg

4 JACHTDAGEN VOLGENS PRIJSLIJST, PRIJS PER JAGER €    990
Zie prijslijst voor afschotpremies 

NEVENKOSTEN 
     
• Per outing € 30
• Verwerkingskosten € 150
• Verzekeringen
• Dranken en fooien

Aangeschoten maar niet gevonden = € 750. De trofeeën worden 24 uur na het afkoken van de schedel 
gewogen. Dit gebeurt volgens de officiële maatstaven van CIC.
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WAT WORDT UW
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