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JACHTHEIMAT DUITSLAND
Is er iets dat Duitsland niet heeft? Lekker eten en een goed bed zijn er beide schappelijk geprijsd, 
van Oost tot West. Dan is er nog de fraaie natuur, gemoedelijke sfeer en een dot wild waar  
bekende jachtlanden als Polen en Hongarije nog wel van onder de indruk zijn. Het beste van dit 
alles is dat u er niet eens voor hoeft te vliegen. Met de auto zit u binnen enkele uren in uw Duitse 
hoogzit op de uitkijk voor een bok of zwijn. En wat is er fijner dan een weekend jagen en onder-
tussen genieten van al het moois dat Duitsland te bieden heeft?

Ons Duitse heimrevier is gelegen in het heerlijke Rheinland-Pfalz. De beroemde Riesling-druif siert 
de schuine flanken van wijnstreek Nahe waar de ene berg het andere dal opvolgt. Waar windturbines 
elders een smet op het uitzicht zijn, blijft het landschap hier gelukkig gespaard van grote, draaiende 
molenwieken. Sparren en dennen gaat u in dit revier niet tegenkomen, eikenbossen met een dikke 
laag onderbegroeiing des te meer. 

Reewild vindt er de drie belangrijkste factoren om te floreren: voedsel, dekking en rust. Tijdens de 
twee beste momenten van het jaar heeft u hier de mogelijkheid om op bokkenjacht te komen: in mei 
en tijdens de bronst. Ook zwijnen voelen zich thuis in het grotendeels beboste revier. Wanneer de 
kans zich voordoet mag ook een zwartborstel op de korrel worden genomen.
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‘Het is een ongekende luxe om zo dicht bij je revier te wonen,’ vertelt jachtrechthouder Philip. 
‘Vanaf mijn huis is de afstand in vogelvlucht hooguit 500 meter. Ik ben er dan ook bijna elke 
avond te vinden om te observeren en te klussen. Met een eigen jachtveld ben je nooit klaar.’
Ook jagers die naar hier komen voor een weekend ‘op de bok’, profiteren mee van die nabijheid. 
Philip: ‘Het tweepersoons gastenhuis naast onze woning is van alle gemakken voorzien. Een 
slaapkamer met twee bedden, ruime keuken, moderne badkamer, wifi en een terras. De bakker, 
slager, restaurants en hotels bevinden zich op loopafstand.’

Wanneer het tijd is om te jagen, brengt Philip alleen of samen met zijn compagnon de jagers naar hun 
hoogzit. ‘Tot vier jagers kunnen we comfortabel onderbrengen en daarnaast een goede kans bieden 
om tot schot te komen. Als een van onze gasten het jachtgeluk aan zijn zijde heeft gehad, ontweiden 
wij de bok en hangen het wild daarna in de gloednieuwe koelcel, direct aan huis. Na de jacht hebben 
de schutters de mogelijkheid om het wildbraad mee te nemen.’ 

Tussen het jagen door valt er genoeg te zien en te beleven in de omgeving. ‘Het nabij gelegen  
Bad Sobernheim is één groot kuuroord met diverse moderne wellness centra. Verder verblijft u hier  
in de streek van de beroemde Riesling-druif met verschillende wijnhuizen en dito proeverijen.  
Ook de sportieve jager vindt hier zijn gading met uitgestippelde wandelpaden, fietsroutes en een  
vermakelijke minigolfbaan. Wie hier komt verveelt zich niet.’

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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INCLUSIEF 

• Organisatie 
• Vier aanzitten
• Alle vervoer in het jachtveld
• Ontweiden + gebruik koeling

NEVENKOSTEN 

• Gastenhuis  € 50 ( per nacht)
• Afschot volgens prijslijst
• Eventuele nazoek

TARIEVEN EN DETAILS
Reebokkenjacht in Duitsland - van 1 mei tot 15 augustus

PRIJS PER JAGER           € 195

Aangeschoten maar niet gevonden: € 200 pauschal.
Overname van het wildbraad bij beschadiging van de rug of achterbout.
Wildbraad ree: € 5/kg. Wildbraad zwartwild € 2,50/ kg.

AFSCHOTPREMIE REEBOK PRIJS €

SPITSER    160

GAFFEL    220

ZESENDER    275

AFSCHOTPREMIE ZWARTWILD PRIJS €

OVERLOPER TOT 50 KG    160

KEILER TOT 16 CM    300

KEILER TOT 18CM 450

KEILER VANAF 18 CM 550
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