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STALKEN IN EEN PRACHTIGE SETTING 
Het zuidwesten van Engeland heeft een stevige reputatie opgebouwd als het over grote reebokken 
gaat. Op 2,5 uur rijden van het drukke Londen proeft u in Somerset nog van de typisch Engelse 
countryside. De natuur heeft hier de bovenhand met schilderachtige, glooiende landschappen. 
Naast Cheddar kaas en cider houdt Somerset voor jagers nog een derde troef achter de hand: 
kapitale bokken. 

Samen met Dorset en Wiltshire trekt het graafschap Somerset vanaf april jagers aan van diverse  
nationaliteiten. Kenners weten dat in het zuiden van Engeland de kans op een medaillebok het grootst 
is zonder daar diep voor in de buidel te moeten tasten. Kort gezegd: sterke, zware bokken zijn hier 
nog betaalbaar. Tijdens de zomermaanden zijn de zuidelijke graafschappen van Engeland werkelijk 
verbluffend. De graslanden zijn dan bedekt met een tapijt van wilde bloemen wat een bijzondere  
dimensie aan de stalkervaring geeft. Historische dorpen, cottages met rieten daken en authentieke 
pubs dragen bij aan de algehele charme van de regio. 

Dat de Engelse stalkers professionals zijn, gaat u hier ondervinden. Stuk voor stuk zijn het ware  
meesters in hun vak. Samen met de kwaliteit van de jacht en de prachtige trofeeën maken zij van  
het stalken in Somerset een niet te missen ervaring. Dit is ‘hunting at its finest’!
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Van de zes hertensoorten is het ree ook in Engeland het talrijkst aanwezig. Als cultuurvolger 
nummer één komen ze in alle uithoeken van het land voor. Wat is dan het geheim achter de  
kapitale bokken uit het zuiden? Daarvoor moeten we terug naar de 19e eeuw toen reewild er  
zo goed als uitgestorven was. 

Omstreeks 1880 herintroduceerde een aantal rijke landeigenaren reeën met een Scandinavische 
bloedlijn in sommige zuidelijke graafschappen. Met name Zweedse bokken zijn berucht voor hun  
geweien ‘buiten categorie’. Sindsdien zijn de bestanden exponentieel gegroeid. De zuidelijke populatie 
breidt zich tegenwoordig verder uit naar het noorden, maar nog steeds is het Zuiden dé plek waar 
de grootste trofeeën te vinden zijn. 

Onze partner is een van de bekendste jachtbegeleiders van het Verenigd Koninkrijk. Al tientallen jaren 
beheert hij een exclusief reewildrevier van 4000 hectare waar hij zijn leven aan gewijd heeft. Zijn team 
van stalkers zijn allemaal ervaren rotten met een kennis van wild en natuur die we bij ons nauwelijks 
nog tegenkomen. Verwacht daarom niet dat u tijdens een outing zomaar elke bok zult aanbersen. 
Kwaliteit gaat hier voor kwantiteit. Het is dankzij dit zorgvuldige beheer dat geweien hun volledige 
groeipotentieel bereiken. Superieur geparelde stangen van 350 gram en meer, zelfs regelmatig met 
een medaille bekroond. Voor de beste jachtbeleving zijn gamekeepers en stalkers het hele jaar in 
de weer om voorbereidingen in het veld te treffen. Zij zaaien, aan u om te oogsten. Gejaagd wordt 
er vanaf 1 april tot half mei. Daarna volgt in de zomer het hoogtepunt van de bokkenjacht  
met de bronst van 20 juli tot 10 augustus.

UPPER CLASS REEBOKKEN
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Somerset is zowel per vliegtuig als met eigen vervoer te bereiken. Vanaf Londen Heathrow is het 
nog 180 km naar het jachtveld. Wanneer u dit bij boeking aangeeft, zorgen wij dat u daar wordt 
opgehaald. Een tweede optie is zelf te rijden met het comfort van uw eigen auto. Dan heeft u  
tussen de outings nog de mogelijkheid om de omgeving en bezienswaardigheden te ontdekken.

Een geschikte aankomstdag zou zondag zijn, aangezien er dan niet gejaagd wordt. Die avond staat er 
bij uw gastheer een warme maaltijd klaar, een goed moment om kennis met elkaar te maken en het 
verloop van de komende dagen te bespreken. De volgende dag is het vroeg uit de veren voor de eerste 
outing. De jacht gaat beginnen!

Ervaring leert dat drie jachtdagen volstaan. Indien u voor meerdere toptrofeeën gaat, raden we u aan 
een extra dag te reserveren. Wie de rompslomp van het reizen met een geweer liever overslaat kan 
een geweer huren, inclusief richtkijker en demper. Overnachten doet u in een charmante B&B waar 
ook het avondmaal is inbegrepen. Om u tenslotte helemaal onder te dompelen in de Engelse sfeer, 
zoekt u na de jacht een gezellige pub op om verhalen uit te wisselen en samen het glas te heffen op 
een geslaagde stalk. 

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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Aangeschoten maar niet gevonden £ 495.  Voorbereiding per trofee £ 25. 

TARIEVEN EN DETAILS

• Organisatie
• 3 Jachtdagen
• Jachtvergunning

• Professionele stalkbegeleiding 
• Alle vervoer in het revier
• 5 Reisdagen

Reebokkenjacht in Somerset - van 1 april tot 15 mei en van 20 juli tot 10 augustus

3 JACHTDAGEN, PRIJS PER JAGER   £ 745

TROFEEKOSTEN
GEWEIGEWICHT PRIJS £

Vanaf 200 gram Tot 249 gram 220

Vanaf 250 gram Tot 299 gram 295

Vanaf 300 gram Tot 349 gram 550

Vanaf 350 gram Tot 399 gram 720                            

Vanaf 400 gram Tot 449 gram 965

Vanaf 450 gram Tot 499 gram 1.250

Vanaf 500 gram  £ 1.450 + £ 10/ gr

NEVENKOSTEN 

• Heen- en terugreis
• Verwerkingskosten £ 170
• Verzekeringen 
• B&B incl. diner ca. £ 100 ( per nacht )
• Dranken en fooien
• Huur geweer £ 30 ( per dag)
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