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HET VRIENDELIJKSTE JACHTLAND
Jagen in Ierland, dat is jagen op houtsnippen, watersnippen, wilde geiten en sikaherten.  
Het is nauwelijks denkbaar maar reeën komen in Ierland niet of slechts bij hoge uitzondering 
voor. Dat compenseert het land echter met een hertensoort die jagers zwaar op de proef stelt 
maar een jachtbeleving als geen ander geeft. Als bonus krijgt u bovendien de kans om het 
meest vriendelijke land ter wereld te bezoeken. Zo’n aanbod kunt u toch niet afslaan?

Halverwege de 19e eeuw introduceerde ene Lord Powerscourt vanuit Oost-Azië slechts één  
mannelijk sikahert en drie hindes op Ierse bodem. Het van oorsprong Japanse hert (sika betekent 
hert in het Japans) had zijn tweede thuis gevonden. Nergens zijn er in de vrije wildbaan meer van 
deze fascinerende herten te vinden dan in Ierland.

Wat de grootte betreft valt een sika tussen het ree en edelhert, net iets kleiner dan een damhert.  
Zoals damherten heeft het eveneens witte stippen maar alleen op de zomervacht. In het najaar verandert 
de vacht in een gitzwarte kleur en krijgen de bokken zelfs volle bronstmanen zoals edelherten.  
Over de bronst gesproken, dit is eerder fluiten dan burlen maar een intens schouwspel dat elke  
grofwildjager ‘once in a lifetime’ met eigen ogen gezien moet hebben.

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


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

Sikaherten komen wijdverspreid voor op ‘het groene eiland’. Bij vier gebieden is de wilddichtheid 
bijzonder hoog: Wicklow, Tyrone, Fermanagh en Kerry. In laatstgenoemd gebied heeft de sikapo-
pulatie nog een zuivere Japanse bloedlijn. En het is hier dat u gaat jagen.

De jacht op sikaherten is geopend van 1 september tot 31 december. Het hoogtepunt van de jacht is 
de bronst die begint vanaf de derde week van september en duurt tot half oktober. Dan kruisen de 
‘black devils’ - zoals de Ieren sika’s noemen - met elkaar de degens. Deze degens zijn overigens bijna 
altijd achtenders. Geweien kunnen nog wel in massa en omvang verschillen maar in de regel heeft het 
gewei van een volwassen hert niet meer dan acht enden. Wie de paringsstrijd bij edelherten al heftig 
vindt, zal met open mond naar die van sikaherten kijken. Dat gaat er nog een stuk intenser aan toe. 

De manier van jagen heeft veel weg van stalking in Schotland. Sportieve jagers die houden van een 
uitdaging komen hier beslist aan hun trekken. Maar het revier is zo veelzijdig dat ook jagers met een 
normale conditie tot schot zullen komen. In plaats van de heuvels te beklimmen kan er daarom ook in 
de valleien worden gejaagd. Het biotoop kenmerkt zich door open vlaktes met zowel kleine als grote 
bossen. Een groen paradijs dat aangevuld wordt met mos en boomvarens. Deze overvloed van voedsel 
en dekking is precies wat sika’s nodig hebben.

Deze jachtreis is zowel voor u als voor ons een zekerheid. Elk van onze klanten is meer dan tevreden 
van dit avontuur teruggekeerd. Met een gerust hart kunt u de reis naar Kerry maken, waar u  
in de ban zult geraken van de wilde, Ierse natuur en de gastvrije mensen.

JACHT OP ‘BLACK DEVILS’
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Het jachtveld van onze Ierse partner heeft een oppervlakte van 20.000 ha en bevindt zich op 
slechts een half uur rijden van de luchthaven. Al meer dan 30 jaar worden hier jagers uit alle 
windstreken ontvangen om een gedenkwaardig avontuur te beleven. Naast sika’s kan er in de 
bergen ook op wilde geiten gejaagd worden. In het kleinwildseizoen is het zelfs mogelijk voor de 
voet op houtsnippen te jagen. Laat ons dit tijdig weten zodat u een voorstel op maat krijgt  
toegestuurd.

U heeft keuze uit diverse accommodaties. B&B’s en hotels zijn allemaal in de buurt te vinden maar  
als u het ons vraagt dan raden we u aan te verblijven in het gastenhuis. Op de eerste plaats omdat  
de sfeer er gemoedelijk is maar vooral omdat ze hier het meest vertrouwd met jagers zijn. En met hun 
afwijkende tijden. Zo staat er ‘s morgens rond half tien na de ochtendouting een stevig ontbijt voor u 
klaar om weer op krachten te komen. In de late namiddag wordt u door uw gids weer opgehaald voor 
de avondstalk. Ook nu kunt u gerust zijn dat er bij terugkomst een deugdzame, warme maaltijd wordt 
verzorgd.   
  
Alle stalkers zijn ervaren experten die het revier als geen ander kennen. Al van kleinsaf zijn ze  
vertrouwd met dit uitdagende en smakelijke wild. Laat er geen twijfel over bestaan, tijdens deze reis 
gaat u veel aanblik krijgen en zullen kansen zich aandienen.

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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INCLUSIEF

• 6 Outings   
• Begeleiding 1:1
• Korting van € 150 bij 2 :1 begeleiding 
• Alle vervoer in het revier 
• 4 Overnachtingen
• Ontbijt en diner
• Voorbereiding trofee

TARIEVEN EN DETAILS
Sikaherten jagen in Ierland  - 1 september tot 31 december

3 JACHTDAGEN, PRIJS PER JAGER       € 2.090
Inclusief afschot van een sika hert (ongeacht de grootte) 

NEVENKOSTEN 

• Heen- en terugreis
• Verwerkingskosten € 150
• Verzekeringen
• Dranken en fooien
• Huurwapen € 50 ( per dag )
• Tweede sika € 600
• Wilde geit € 600
• Andere kosten die niet bij 

inclusief staan 
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