TSJECHIË

PILSEN

SIKAHERTEN
JAGEN
IN TSJECHIË
MET BARREL AND BOAR OUTINGS

BOHEEMSE BOSGEESTEN
In het midden van de Tsjechische Bohemen ligt een jachtveld waar de wissels worden belopen
door reeën, zwartwild en vooral sika’s. Deze donkerkleurige hertachtige domineert het westelijke
gedeelte van voormalig Tsjechoslowakije. Met name de streek tussen Pilsen en Karlsbad staat
bekend als sika-kerngebied.
De cijfers liegen er niet om: jaarlijks worden in dit revier wel 100 tot 120 stuks van deze markante
hertensoort gestrekt. Dus reeën en zwartwild niet meegerekend - om maar aan te geven dat dit jachtveld
van 1.300 hectare goed in het wild zit.
Het gesloten dennenwoud voorziet de sikaherten in hun behoefte naar dekking. Waar de minder
verlegen hindes wat vaker aanblik gunnen, blijven de schuchtere herten liever uit het zicht van de
hoogzitten. Vooral de oudere, kapitale sika’s trekken eerder als geesten door de enorme bossen.
Dat is een uitdaging maar aan de andere kant ook precies wat jagen zo bijzonder maakt. Daarbij komt
dat u begeleid wordt door een gids met ervaring te koop over deze sluwe wildsoort. Zijn kennis gaat u
helpen om een van deze massieve achtenders binnen gepaste afstand te krijgen. Dat is tot heden bij
elke jager nog gelukt. Een goede kans op dit begeerde hert zal ook u gegeven worden.
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BRONSTOORLOG
Het jachtseizoen op sikaherten loopt van 1 juli tot 31 december. Maar wie vanaf juli al gaat
aanzitten voor een mooie achtender komt vaak bedrogen uit. Want het zit niet in de schuwe
aard van de donkere exoot om zich zo spontaan in open plekken te laten zien. Tijdens de bronst
is daar echter niets van te merken. Anders dan bij edelherten komt die later op gang, meer
bepaald vanaf begin tot halverwege oktober.
Maar dan gaat het ook echt los. De gevechten tussen sikaherten zijn van een heel andere orde dan
bij rood- of reewild. Op het scherpst van de snee wordt er niet alleen geduelleerd om een winnaar
over te houden maar zelfs de tegenstander uit te schakelen. Wie gedurende deze weken het fluitende
bronstgeluid kan nabootsen, krijgt de sika’s net zo dichtbij als een reebok tijdens de bladjacht. En laat
dat nu net een kunstje zijn dat uw gids in de vingers heeft.
Er wordt gejaagd vanaf de hoogzit. Verspreid over het jachtveld zijn er meer dan twintig stevige
kansels te vinden. Ook bij de vaste plaatsen waar jaarlijks het sikatestosteron een hoogtepunt bereikt.
Voor de actieve jager is een spannende ochtendstalk evengoed mogelijk. Uw gids is vertrouwd met
het veld en het wild. Als geen ander weet hij wanneer u waar moet zijn om een succesvolle jacht te
beleven.
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REISVERLOOP EN VERBLIJF
Via Neurenberg zult u over Autobahn A6 Tsjechië binnenrijden. In tegenstelling tot de hoger
gelegen snelwegen zijn hier beduidend minder wegwerkzaamheden en files. Voor de meesten
onder ons betekent dit een autorit van acht uur. Dan staat u op de parking van het hotel dat
aan het jachtveld grenst.
Vervolgens staan er zes outings gepland en tijd wordt hier niet aan verspild. Al diezelfde avond neemt
uw persoonlijke gids u mee op jacht. Hierdoor krijgt u voeling met het revier, komt ongetwijfeld het
eerste wild in aanblik en wie weet... dient een kans zich aan.
Maar ook al zijn sika’s hier sterk vertegenwoordigd, het blijft wild en garanties zijn er niet in de vrije
wildbaan. Daarom trekken we in totaal drie dagen uit voor deze jacht, dat geeft ook de beste beleving.
Als u het jachtgeluk aan uw zijde heeft gehad kunt u verder jagen voor een tweede sika of aanzitten
op zwartwild.
Tot slot staat deze reis in het teken van volledige ontzorging. De accommodatie, maaltijden, ophalen
voor elke outing, aan werkelijk alles is gedacht. Vanaf het moment dat u het hotel binnenstapt tot u
tevreden bij het tableau staat terwijl de jachthoorns klinken. ‘Lovu Zdar!’
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TARIEVEN EN DETAILS
Sikajacht in Tsjechië - van 1 juli tot 31 januari

3 JACHTDAGEN, PRIJS PER JAGER 						

€ 1.990

Inclusief sikahert (ongeacht de grootte)

INCLUSIEF
•

3 Jachtdagen					

•

Engelstalige begeleiding			

•

Alle vervoer in het jachtveld			

•

Tsjechische jachtvergunning			

•

Vier overnachtingen

•

Op basis van volpension

•

Voorbereiding trofee

NEVENKOSTEN
•
•

Heen- en terugreis
Dranken en fooien

EXTRA INFORMATIE
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•

Deze jachtreis kunt u individueel of met
een gezelschap tot vier jagers boeken.

•

Getroffen geldt als geschoten.

•

Elke trofee wordt gemeten volgens de
internationale maatstaven van CIC.

•

Indien u uw sikahert geschoten heeft dan
kunt u voor een schappelijke prijs eveneens
zwartwild bejagen. Het strekken van een
overloper tot 50 kg komt op € 150.
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WILDSOORTEN LAND
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WAT WORDT UW
VOLGENDE AVONTUUR?
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