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KEILERLAND TURKIJE
Wanneer u in Turkije op wilde varkens gaat jagen, zult u merken dat grootte en gewicht relatieve 
begrippen zijn. Wat bij ons kapitaal is, noemen ze hier eerder gemiddeld. Houwers met een lengte 
van 23-24 cm worden regelmatig gemeten, net als gewichten van 200 kg. Ontweid. Het zijn kasten 
van keilers die de Turkse bossen bevolken. Geen enkel ander Europees land biedt betere mogelijk-
heden op het strekken van een en zelfs meerdere van deze kapitale kolossen.

In de afgelopen 25 jaar is Turkije uitgegroeid tot een absoluut topadres voor de jacht op wilde zwijnen. 
De Turken zelf laten het zwartwild - zoals alle varkens - vanwege de islam ongemoeid. Niet op het bord 
en als het even kan zelfs niet in de buurt. Geringe jachtdruk heeft doorheen de jaren de bestanden 
enorm doen toenemen met daarbij een groot aantal oude, fors gewapende keilers.

Waar anderen zich op afstand hielden zag onze lokale partner ruim twintig jaar geleden juist kansen 
met dit oerwild. Tegenwoordig is deze jachtorganisatie een van de grootste van Turkije die meerdere 
honderdduizendenden  hectares beheert. Andere wildsoorten zoals het Anatolische hert, de Bezoar of 
het Konya schaap worden ook bejaagd maar de grootste focus ligt op de keilerjacht.

De kans op succes is altijd groot, maar de beste periodes zijn tijdens de wassende maan of bij volle 
maan. Wanneer u gaat jagen zult u samen met een ervaren gids de plekken aanbersen waar het 
zwartwild zich ophoudt. Dit is spanning ten top. Uw levenskeiler is nooit dichterbij geweest.
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‘Een richt- en verrekijker met hoge helderheid zijn het allerbelangrijkst,’ antwoordt onze Turkse 
partner Mehmet op de vraag wat jagers zeker in hun reistas moeten stoppen. ‘Jagen in de avond-
uren begint met een goede uitrusting. Kwaliteitsoptiek is daarom nodig om de keilers van de  
zeugen te onderscheiden. Denk daarbij aan de betere merken zoals Zeiss, Leica en Swarosvski. 
Die voldoen allemaal om tijdens de schemering het wild duidelijk aan te spreken.’ 

Als bezoekende jager bent u vrij in de keuze wanneer u naar het land aan de Bosporus komt.  
Mehmet: ‘Van januari tot december kan er gejaagd worden. Wij schikken ons volledig naar de agenda 
van onze gasten. Onze gidsen zijn elke dag in het veld te vinden, is het  niet om te jagen dan zijn ze 
wel voor bereidingen aan het treffen. Het lokaliseren van de keilers en hun routes in kaart brengen, 
doen ze zeven dagen per week.’

Individuele jagers zijn welkom maar ook voor kleine gezelschappen zijn de revieren groot genoeg.  
‘In totaal beheren we 300.000 hectare jachtveld. Dit is uitsluitend vrije wildbaan en verdeeld over  
Anatolië en de zuidkust van de Zwarte Zee,’ aldus Mehmet. ‘De oppervlaktes zijn zodanig uitgestrekt 
dat drie jagers tegelijkertijd in hetzelfde gebied kunnen jagen en per geweer in staat zijn om 2-3  
grote keilers op de korrel te nemen.’       
 
Op een of andere manier wordt over de Turkse natuur al snel een voorstelling gemaakt over droogte 
en gesteente. Mehmet: ‘Terwijl we hier jagen in een prachtige, groene wildernis met allerlei boom- en 
plantensoorten. Afgezien van de rietvelden en moerassen zijn de revieren enigszins vergelijkbaar met 
Roemenië en Hongarije.’ Hij besluit met een kwinkslag: ‘Wat zwartwild betreft zijn we dan weer  
Amerikaans. Onze keilers zijn ‘the biggest’, zonder twijfel.’ 

OUD, RIJP EN KOLOSSAAL
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Het hotel of pension waar u tijdens deze reis verblijft, staat in de buurt van het jachtgebied.  
Alle kamers zijn met aandacht voor detail ingericht en uitgerust met westerse, sanitaire  
voor zieningen. Hier gaat u kennismaken met de Turkse gastvrijheid waar maar geen einde aan  
komt. Als betalende gast komt u binnen maar als vriend gaat u na dit avontuur weer naar  
buiten. Naast de jacht is ook deze ongeëvenaarde gastvrijheid een beweegreden voor zoveel  
zwartwildjagers om terug te keren.

Weet dat u na de jacht in goede handen bent op culinair gebied. De Turkse keuken valt namelijk in de 
smaak bij onze gasten. Typisch zijn lamsvlees, rund of gevogelte dat geroosterd, gegrild of gebakken 
wordt. Vervolgens komt een rijke selectie groenten op tafel, vergezeld van rijst en yoghurt. Een klassiek 
gerecht dat u ongetwijfeld  geserveerd krijgt is Lahmacun. Dit is een heerlijke Turkse pizza met pittig 
lams- of rundergehakt. 

Dan het verloop van de jacht. Wanneer u ’s avonds op pad gaat, neemt een ervaren gids u onder  
zijn hoede. Samen zult u vervolgens tot het laatste licht de foerageerplekken aanbersen. Mocht de  
beoogde keiler niet ‘thuis’ zijn, dan wordt meestal een ander gebied opgezocht. Een enkele keer kan 
uw gids er voor kiezen bij een beloftevolle plek aan te zitten. 

Werkelijk alles wordt uit de kast gehaald tot het doel bereikt is: een zware zwartborstel buit te maken. 
Of u nu kiest voor zachte zomeravonden of liever een keiler in zijn dikke, ruwe wintervacht bejaagt. 
We nemen graag de maanstanden met u door zodat u precies op het goede moment dit avontuur 
aangaat.  

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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TARIEVEN EN DETAILS
Keilerjacht in Turkije  -  van 1 januari tot 31 december

DRIE JACHTDAGEN, INCLUSIEF DE STERKSTE KEILER    € 1.850

VIJF JACHTDAGEN, INCLUSIEF DE STERKSTE KEILER       € 2.250

NEVENKOSTEN 

• Retourvlucht
• Verwerkingskosten € 150 
• Verzekeringen
• Eenpersoonskamer per nacht € 39 
• Voorbereiding & trofeeën
• Dranken en fooien 

Geschoten maar niet getroffen € 180.
Aangeschoten geldt als geschoten, hiervoor wordt € 600,- in rekening gebracht.

TROFEEKOSTEN KEILERS
LENGTE HOUWERS PRIJS €

tot 15,90 cm 250

Vanaf 16,00 cm tot 17,90 cm 750

Vanaf 18,00 cm tot 19,90 cm 1.200

Vanaf 20,00 cm tot 21,90 cm 1.400

Vanaf 22,00 cm tot 23,90 cm 1.600

Vanaf 24,00 cm tot 25,90 cm 1.900

Vanaf 26,00 cm

ZEUG 250

• Volledige jachtorganisatie
• 1:1 begeleiding
• Alle vervoer in het jachtveld
• Turkse jachtvergunning

• 4/6 Overnachtingen
• Op basis van volpension
• Transfer luchthaven
• Engelse tolk 
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WAT WORDT UW
VOLGENDE AVONTUUR?
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