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JACHTLAND FRANKRIJK
Jagen op reebokken en leven als God in Frankrijk, wie wil dit nu niet? Combineer het aangename 
met het Bourgondische in het zuidwesten van Frankrijk - een van de mooiste streken waar de 
jacht op een zomerbok meer dan ooit als een vakantie aanvoelt. Als er een jachtreis is waar niet 
alleen u maar ook de rest van het gezin plezier aan beleeft dan is het deze wel.   

Kenners weten dat niet Duitsland, Polen of Hongarije maar Frankrijk het jachtland nummer één van 
Europa is. Met meer dan een miljoen zijn ze, de trotse Franse jagers. Stuk voor stuk levensgenieters 
die naast wijn, stokbrood en kazen ook een heerlijk stuk wild op het bord waarderen. Jacht en ‘joie de 
vivre’ gaan hier hand in hand, net als traditie en weidelijkheid. In deze regio regeert nog de gevarieerde 
landbouw, met gewassen die men bij ons niet meer ziet maar hier nog op grote schaal verbouw 
worden. Selectieve snoepers als reeën gedijen hier uitstekend. Het rijke, diverse voedselaanbod ziet 
men ook terug aan de geweien. Trofeeën tussen 300 en 350 gram zijn eerder regel dan uitzondering 
maar zwaarder gaat u ze tijdens deze reis eveneens tegenkomen. 

In Frankrijk mogen reebokken vanaf 1 juni bejaagd worden. Tot en met de bronst halverwege augustus 
is dit ook de beste periode om enkele mooie, grote bokken buit te maken. Het biotoop en aanwezige 
wild heeft voor onze lokale gidsen geen geheimen. Zij weten precies waar de selectiebokken zich  
ophouden en brengen u in een kansrijke positie.   
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Ondanks de hoge bestanden wordt reewild niet intensief bejaagd in Frankrijk. De Fransen hechten 
meer waarde aan gezelschapsjachten op kleinwild en natuurlijk de najaarse drijfjachten, ofwel 
‘battues’. Maar jagen vanaf de hoogzit, waar wij en vooral de Duitsers fervent aanhanger van zijn, 
dat zit niet in de Franse jachtcultuur. Dat schept natuurlijk ook weer kansen voor gepassioneerde 
reewildjagers die hun geluk eens in een ander land willen beproeven.

Onze Franse partner heeft dat goed begrepen. In het zuidwesten focust hij zich in de departementen 
Lot, Dordogne en Gers enkel op reebokken. In totaal beheert hij meer dan honderd jachtvelden, 
variërend van 300 tot 4000 hectare. Buiten het seizoen doet hij niets anders dan het reewild obser
veren en in kaart brengen zodat hij tijdens de zomermaanden onze klanten de mooiste bokken kan 
presenteren. 

Wie deze streken al eens bezocht heeft, weet dat hier de ziel van ‘La douce France’ ligt. Prachtige 
landschappen met een glooiend tot bergachtig karakter. Het woord haast kennen de Fransen niet,  
het is dan ook de ideale trip om na de jacht volledig tot rust te komen. 

Als we toch een nadeel moeten benoemen dan kunnen we u nu alvast zeggen dat u waarschijnlijk 
vrede zal moeten nemen met wat extra ‘feist’ bij thuiskomst. Deze departementen worden namelijk 
geroemd om hun culinaire schatten zoals truffel, saffraan, noten, lam, romige kazen en volle  
wijnen. Een paradijs voor fijnproevers! 

JAGEN EN GENIETEN
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Tijdens uw verblijf wordt u ondergebracht in een mooie B&B wat in Frankrijk ‘Chambre d’hôtes’ 
wordt genoemd. Ook een ‘gîte rural’ of pension behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van  
de locatie. In de meeste gevallen inclusief een verkoelend zwembad. Tussen de ochtend- en 
avondouting is dit uw uitvalsbasis waar u geniet van de rust en het zachte, zuiderse klimaat.  
Zowel het ontbijt als avondmaal worden verzorgd, u hoeft alleen maar aan te schuiven.

Tot 4 jagers tegelijk kunnen samen dit Franse avontuur aangaan. Met eigen vervoer is deze regio 
goed te bereiken, maar ook per vliegtuig zijn er mogelijkheden. Dan landt u in Toulouse op ongeveer 
1,5 uur rijden van uw verblijf. Een eigen wapen meebrengen kan maar is geen must, onze partner  
stelt wapens beschikbaar die u voor € 60 per dag huurt. Hier zitten vertrouwde merken bij zoals  
een Blaser R8, Tikka T3X Hunter en richtkijkers van Zeiss.

Wat deze reis zo interessant maakt is de prijs per trofee. Er zijn drie duidelijke categorieën met de 
laagste categorie als bovengrens 350 gram. Dan heeft u al een hele beste bok. Voor geweigewichten 
tot 450 gram en meer moet u in menig OostEuropees land diep in de buidel tasten. Hier zit u zelfs 
met een medaillebok nog steeds goed. 

Voor elke outing wordt u opgehaald door uw gids. Drie ochtenden en drie avonden gaat u samen het 
veld in op zoek naar een sterke, Franse bok. Het jagen omvat een combinatie van aanzitten en bersen. 
U zult merken dat uw gids zijn huiswerk goed gemaakt heeft  in principe krijgt u tijdens elke outing 
een mooie kans. De bronst vangt einde juli aan en is een belevenis op zich. Kapitale bokken die op een 
afstand van 300 meter het graanveld oversteken om gehoor te geven aan de lokroep van uw gids.  
Dit gaat niet alleen de bok maar ook uw hoofd op hol brengen.

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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• 3 Jachtdagen
• Professionele begeleiding
• Franse jachtvergunning

• Alle vervoer in het jachtveld
• 4 Overnachtingen 
• Op basis van volpension

TARIEVEN EN DETAILS
Reebokkenjacht Frankrijk    van 1 juni tot 6 september

PRIJS PER JAGER 1:1 - 6 OUTING 1.595

PRIJS PER JAGER 2:1 - 6 OUTINGS 1.495

NEVENKOSTEN 
    
• Heen- en terugreis
• Verwerkingskosten € 150
• Verzekeringen
• Dranken en fooien
• Voorbereiding trofee € 60

TROFEEKOSTEN PRIJS €

REEBOK    485

Vanaf bronzen medaille 105 CIC    650

Aangeschoten maar niet gevonden = 50 % van de geschatte trofeekosten. 
De trofeeën worden 24 uur na het afkoken van de schedel (inclusief bovenkaak) gewogen. 
Hier wordt 90 gram voor in mindering gebracht. 

INTERNATIONALE CIC PUNTEN REEBOK

105,00   114,99 CIC    Brons

115,00   129,99 CIC    Zilver

Vanaf 130,00 CIC    Goud

tel:0031854009696
mailto:info%40outings.nl?subject=Reebok%20jagen%20in%20Frankrijk
http://www.outings.nl


   +31 (0)85 400 96 96        @   INFO@OUTINGS.NL        WWW.OUTINGS.NL

WAT WORDT UW
VOLGENDE AVONTUUR?

D

PL

CZ

SK

H

SLO 

HR

RO

TR

S

EST

LV

UK 

SCO

IRL 

F

LANDWILDSOORTEN

DUITSLAND       

POLEN       

TSJECHIË

LETLAND

ESTLAND

SLOWAKIJE

KROATIË
SLOVENIË

SCHOTLAND

TURKIJE

HONGARIJE

ZWEDEN

ENGELAND

IERLAND

FRANKRIJK
ROEMENIË

tel:0031854009696
mailto:info%40outings.nl?subject=Reebok%20jagen%20in%20Frankrijk
http://www.outings.nl

