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JACHTGRONDEN MET EEN
RIJKE GESCHIEDENIS
Roemeense reeën hebben als jachtwild een eigen status opgebouwd. Wanneer jagers over  
Roemenië spreken dan halen ze in eerste instantie de Karpaten aan, samen met de kapitale  
herten en bruine beren die door het mythische gebergte trekken. Maar in het laagland en de  
uitlopers van de Karpaten zijn ook de reebokken kapitaal. Goed geschoolde stalkers laten u  
hier de vruchten plukken van hun jarenlange voorbereiding. 

Sinds de val van Ceaucescu in 1989 is ook voor jagers een nieuw tijdperk aangebroken. Het land van 
toen kent u nu niet meer terug en de wildstand floreert weer zoals in de beste dagen voor het regime 
van de Roemeense bewindsman. Wanneer u vandaag de dag een reis naar Roemenië vastlegt dan 
gaat u weer naar het historische jachtland van weleer. De kwaliteit van de bokken is al langer een  
begrip onder buitenlandse jagers. Sterk en hoog tussen de oren met donkere, zwaar geparelde  
stangen. Gemiddeld weegt een afgekookt gewei tussen 300 en 550 gram. Dat is te danken aan de  
lokale jagersverenigingen die investeren in hun revieren, het biotoop verbeteren en het ideale habitat 
voor de reeën creëren.

Doe daar het milde continentale klimaat bij, gecombineerd met een overvloedige voedselkaart en alle 
ingrediënten voor gezonde bokken met zware geweien zijn aanwezig. Toch zou dat alles in het niets 
vallen zonder de lange termijnvisie van de plaatselijke beheerders: kwaliteit voor kwantiteit. Wat dat 
betreft zijn de Roemenen eerder wijnboeren die hun bokken de tijd geven om te rijpen. Uw gids kent 
het wild in zijn jachtveld. Na het schot kan hij in geuren en kleuren vertellen over de leeftijd, geweiont-
wikkeling en levensloop van dit specimen. Als u 4-5 mooie bokken uit de categorie ‘kapitaal met een 
verhaal’ wil strekken dan bent u in Roemenië op de juiste plek.
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De bokkenjacht begint op 15 mei. ‘Meteen de mooiste periode om naar ons land te komen’, vult 
onze partner Cristian aan. ‘Bij Roemenië wordt al gauw aan de donkere bergen van Transsylvanië 
gedacht, terwijl het tegendeel waar is. Bloemen, planten en kruiden liggen als een bontgekleurde 
deken over de velden. Mensen kijken hun ogen uit wanneer de lente onze natuur en wildakkers in 
volle bloei zet.’

Tot en met de eerste week van juni is het jagen en genieten in dit groene decor. Cristian: ‘Daarna 
staat het gras te hoog om het wild goed aan te spreken. Maar er is natuurlijk nog de bronst, dan 
schiet de bokkenkoorts naar een hoogtepunt. Ook bij ons begint de bladtijd in de regel vanaf de  
laatste week van juli tot 10 augustus. Nog steeds bonst mijn hart in mijn keel als we zo’n een oude,  
kapitale bok ‘op de fiep’ naar ons toe zien komen.’ 

Gejaagd wordt er volgens de ‘spot & stalk’ methode. ‘Dat is veruit de beste manier’, vervolgt Cristian. 
‘Onze jachtvelden zijn duizenden hectares groot, we hebben zelfs revieren van 10.000 hectare en 
meer. Een tweede reden is dat niet elke reebok die we zien ook daadwerkelijk wordt aangeberst. Het 
feit dat we daar selectief in zijn levert net die prachtige geweien op.’

Het spotten gebeurt dus vanuit de auto, daarna wordt er gestalkt. ‘Jagers waarderen dit omdat ze zo 
een betere indruk van het revier krijgen en veel meer wild zien dan tijdens aanzitten.’ Dat laatste is 
overigens wel mogelijk. Cristian: ‘De Roemeense everzwijnen behoren tot de grootste van  
Europa. De bokkenjacht kan gecombineerd worden met een late aanzit op een zware keiler.’ 

SPOT AND STALK
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Een van de voordelen van de Europese Unie is het gemak waarmee u tegenwoordig naar een  
andere EU-lidstaat reist. Roemenië vorm hierop geen uitzondering met dagelijkse vluchten naar 
onze jachtvelden in de buurt van Cluj en Timisoara. Een chauffeur vangt u op aan de luchthaven 
waarna u samen naar het hotel rijdt.

Ook al brengt u weinig tijd op uw kamer door, toch hechten we er waarde aan dat de basisbehoeften 
van de reislustige jager zijn aangevinkt. Dat begint met een vers opgemaakt bed, een schone badkamer 
met eigen douche en toilet. In de meeste gevallen is wifi aanwezig zodat u na de jacht kunt ontspannen 
met televisie uit eigen land of een serie op Netflix.

Er staan drie volle jachtdagen gepland met in totaal zes outings. Na een rijk en gevarieerd ontbijt rijdt 
u nog voor het eerste licht met uw gids richting jachtveld, op zoek naar rijpe bokken. In de late namiddag 
wacht hetzelfde ritueel. Op verzoek kunt u ’s avonds laat nog aanzitten op zwartwild. 

De stelling dat Oost-Europeanen een stug volk zijn gaat u na deze reis persoonlijk ontkrachten.  
Van landing tot terugvlucht wordt u warm onthaald en professioneel bijgestaan. Onze partner staat 
bovendien constant in verbinding met uw gids om zeker te zijn dat u krijgt wat u verwacht van dit 
avontuur.

REISVERLOOP AND VERBLIJF
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Getroffen maar niet gevonden: 50% van de geschatte trofeekosten. De trofeeën worden 24 uur na het 
afkoken van de schedel ( incl. de bovenkaak) gewogen. Hier wordt 90 gram voor in mindering gebracht. 

TARIEVEN AND DETAILS

• 3 volle jachtdagen    
• Professionele gids
• Alle vervoer in het jachtveld  
• Engelstalige begeleiding
• Roemeense jachtvergunning

• 4 Overnachtingen    
• Op basis van volpension  
• Eenpersoonskamer
• Transfer luchthaven - jachtgebied

Jacht op Roemeense reebokken  -  van 15 mei tot 15 augustus

PRIJS PER JAGER   € 1.395

NEVENKOSTEN 

• Retourvlucht
• Verwerkingskosten € 150
• Verzekeringen
• Dranken en fooien
• Verzending van de trofeeën

TROFEEKOSTEN
GEWEIGEWICHT PRIJS € € / 1 GRAM

Tot en met 450 gram 499

Vanaf 451 gram Tot en met 500 gram 675 + € 7 / 1 gram

Vanaf 501 gram Tot en met 550 gram 895 + € 13 / 1 gram

Vanaf 551 gram Tot en met 600 gram 1350 + € 18 / 1 gram

Vanaf 601 gram 1650 + € 25 / 1 gram
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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%20Roemeni%C3%AB
http://www.outings.nl

