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JAGEN IN DE HISTORISCHE BOHEMEN
Wanneer jagers over moeflons spreken, wordt in dezelfde adem Tsjechië genoemd. 
Dichterbij dan Polen wacht na goed zeven uur rijden een jachtland met minstens zoveel traditie. 
De grofwildstand viert hier nog hoogtij met onder andere rood- en zwartwild maar ook reeën, 
gemzen, sika’s en damherten. Een lange lijst die wordt aangevoerd door een karaktervolle 
wildsoort: de moeflon.  

Tsjechië staat bekend om zijn sterke moeflonrammen. Er is geen tentoonstelling, geen internationale 
trofeeënshow waar de Tsjechische Republiek niet een van de topplaatsen bezet. Nog steeds is het  
wereldrecord met 258,60 CIC punten in Tsjechische handen. Maar ook voor jagers die avontuur boven 
medailles verkiezen, zijn er kansen genoeg op het strekken van een mooie ram.

Op een boogscheut van de Duitse grens gaat u jagen in een prachtig landschap, met heuvelachtig 
terrein, onderbroken door uitgestrekte oerbossen en landbouwgronden. Voor het gehoornde, wilde 
schaap is dit het ideale biotoop. Onze partner beheert al sinds jaar en dag de bekende moeflonrevieren 
in deze regio. Zijn gidsen zijn vertrouwd met de levenswijze van dit wild en weten hoe ze hun gasten 
dicht bij de gewenste ram kunnen brengen. Laat u in Tsjechië onderdompelen voor een vierdaagse  
ervaring in een land met een eeuwenoude jachtcultuur waar de moeflon een hoofdrol opeist. 
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Zoals reeën zijn moeflons bijzonder streekgebonden. Waar edelherten en wilde zwijnen kilometers 
kunnen afleggen tussen jachtvelden, blijven moeflons trouw aan hun eigen revier. Daarbij komen 
ze niet zo wijdverspreid voor als de andere drie evenhoevigen. Er zijn dan ook weinig jagers die 
deze gehoornde wildsoort met eigen ogen gezien hebben, laat staan in de kijker kregen. 

Maar in het noordwesten van Tsjechië is de moeflon nog goed vertegenwoordigd. Het jachtveld  
heeft een totale omvang van 12.000 hectare. Uiteraard zonder raster, afspanning of stroomdraad. 
Hier jaagt u in de vrije wildbaan in een van de beste Tsjechische revieren. 

Diverse roedels moeflons zijn er standwild, net als oudere, solitair levende rammen. Er wordt voor
namelijk aangezeten, dit is een bewezen jachtmethode die hier al jaren succesvol wordt uitgeoefend. 
Wanneer de omstandigheden het toelaten, kunt u ’s morgens ook een roedel of ram aanbersen. 

Het jachtseizoen loopt van 1 juli tot 31 maart. Op hun mooist zijn de rammen vanaf de bronst, die  
half oktober begint en ook de hele maand november nog kan duren. Het gevecht om de ooien gaat 
letterlijk hard tegen hard wanneer de koppen en slakken tegen elkaar worden gestoten tot er één  
winnaar overblijft. Als getuige van dit wonderlijke schouwspel heeft u een herinnering voor het leven. 

SLAKKEN EN SCHABRAKKEN
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Het pension of luxe hotel waar u verblijft ligt binnen 20 minuten van het jachtveld. De kamers  
zijn hedendaags en comfortabel ingericht. Elke jager beschikt over een eigen toilet en badkamer. 
Verder is er een restaurant met gevarieerde kaart en een gezellige lounge. Na de jacht is het  
hier goed toeven.

Bij aankomst wordt u verwelkomd door uw gids. In de gezellige bar krijgt u een duidelijk beeld over 
het programma van de komende jachtdagen. Zoals hoe laat u ’s morgens wordt opgehaald, wanneer 
de middagouting begint en andere belangrijke weetjes. Na het doornemen van uw akte, Europese 
Vuurwapenpas en verzekering is het tijd om het jachtveld in gaan.

De komende vier dagen zult u een uur voor zonsopgang gaan jagen, tot ongeveer 9 uur. Daarna  
wacht een lekker ontbijt waarbij de indrukken en aanblikken van de ochtend nog eens voorbijkomen. 
Aangezien moeflons ook overdag actief zijn, staat in de namiddag al de volgende outing gepland.  
Een laatste ochtendouting op de terugreisdag is nog mogelijk maar in de praktijk zelden nodig.  
Bijna elke jager heeft binnen drie dagen zijn moeflonram de laatste beet gegeven. 

INTERNATIONALE CIC PUNTEN MOEFLON RAM 

REISVERLOOP EN VERBLIJF

185,00    194,99 CIC    Brons

195,00    204,99 CIC    Zilver

Vanaf 205,00 CIC    Goud
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• Organisatie voor 8 outings
• 1:1 Begeleiding 
• Tsjechische jachtakte
• Verzekering

• 4 Overnachtingen
• Inclusief ontbijt     
• Verwerkingskosten
• Voorbereiding trofee

TROFEEKOSTEN 
PUNTEN CIC PRIJS € VERGELIJKING TUSSEN CIC EN

SLAKKENLENGTE IN CM’S

Tot 180 CIC 1.290 Van 180,01 tot 190 CIC 70 - 76 cm

Van 180,01 tot 185 CIC 1.490 Van 190,01 tot 200 CIC 73 - 80 cm 

Van 185,01 tot 190 CIC 1.690 Van 200,01 tot 205 CIC 77 - 83 cm

Van 190,01 tot 195 CIC 1.990 Van 205,01 tot 210 CIC 80 - 86 cm

Van 195,01 tot 200 CIC 2.390 Van 210,01 tot 215 CIC 84 - 90 cm

Van 200,01 tot 205 CIC 2.890 Van 215,01 tot 220 CIC 88 - 95 cm

Van 205,01 tot 210 CIC 3.390

Van 210,01 tot 215 CIC 3.790

Vanaf 215 CIC 3.990  plus € 100 per punt

TARIEVEN EN DETAILS

De slakken worden gemeten volgens de officiële maatstaven van CIC. Getroffen geldt als geschoten, 
hiervoor wordt 50% van de geschatte trofeekosten in rekening gebracht.  

NEVENKOSTEN 
     
• Reis naar Tsjechië 
• Lunch en diner 
• Dranken en fooien 
• Per outing € 25

Individuele jacht op een moeflonram    van 1 juli tot 31 maart

VERBLIJF IN PENSION       € 820

VERBLIJF IN LUXE HOTEL       € 1.020
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