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DE MAGISCHE SCHOTSE HIGHLANDS 
Over de jacht in Schotland is al zoveel gezegd en geschreven en nog steeds raken jagers er niet 
over uitgepraat. Het is een land van mythes en legendes dat zijn bezoekers in vervoering brengt. 
Niet in het minst vanwege de roemruchte Highlands. Daar worden jachtdromen immers werkelijk
heid. Het stalken op herten in deze Schotse bergen is voor menig jager dan ook het hoogste goed.

Liggend in het heidegras speurt u met een verrekijker langs bergflanken en dalen naar roedels  
roodwild. Eenmaal een goede stag is gespot, begint het avontuur pas. In het open gebergte groeien 
namelijk geen bomen om u achter te verschuilen. Bersen is hier buik- en kruipwerk, zeker tijdens de 
laatste spannende meters. Om uiteindelijk van aanblik tot kans te komen zijn er in het spoor van uw 
Schotse gids bovendien al de nodige hoogtemeters overwonnen. De uitdaging is sportief en groot 
maar de voldoening nog vele malen groter.

Schotland is een zekerheid, een garantie voor tevredenheid. Voor het grootste deel van de bevolking 
zijn de jacht en andere countrysports hun broodwinning waarvoor ze elke dag het volle pond geven. 
Deze mensen is er alles aan gelegen u een mooie tijd mét buit te laten beleven. Dat u eenvoudig in de 
Engelse taal met hen kunt communiceren, wordt vaak gezien als een belangrijk voordeel. Het sappige, 
Schotse accent krijg u er gratis bij. 

In het noorden van Groot-Brittanië ligt een land dat gekenmerkt wordt door met heide bedekte  
Highlands, kristalheldere rivieren vol zalm, wereldberoemde whisky stokerijen, snelle grouse en de 
klassieke ‘gentleman’s hunt’ op Schotse herten. Een niet te missen totaalervaring is wat u in  
Schotland te wachten staat.
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‘Kleine stappen zijn het geheim om de Highlands goed door te komen,’ vertelt onze partner  
en professionele stalker Graham. ‘Gastjagers hebben bergop eerder de neiging het tegen
overgestelde te doen, maar hoe groter de pas des te zwaarder hun ademhaling klinkt. Die goede 
raad deel ik graag met ze maar niet meteen,’ vervolgt hij glimlachend. ‘Wie hier komt moet de 
Schotse heuvels en bergen gevoeld hebben, in elke vezel.’

De veertiger begeleidt al vanaf zijn twaalfde jagers uphill. ‘Fieldsports zit nu eenmaal diep geworteld 
in onze cultuur, als kind worden wij er mee grootgebracht.’ Aan de Schotse westkust en een uur  
boven de hoofdstad Edinburgh beheert Graham drie prachtige estates waar jaarlijks 120 stags  
worden gestrekt. ‘Heuvels vanzelfsprekend, maar ook bossen - het terrein is rijk en gevarieerd. Naast 
roodwild hebben we ook sterke reebokken, sika’s en damherten. In totaal gaat het om 24.000 acres, 
omgerekend naar jullie oppervlaktemaat is dat bijna 10.000 hectare.’

Van 1 juli tot 20 oktober loopt het jachtseizoen op Schotse herten, met een piek gedurende de laatste 
twee-drie weken. Graham: ‘Begin oktober giert het hertentestosteron door de bergen. De Schotse 
jacht staat dan volledig in het teken van de bronst, wat wij rutting season noemen. Voor onze ploeg 
van vijf stalkers is dit de drukste maar ook de mooiste periode van het jaar. Meter per meter over het 
heidegras de herten aanbersen terwijl her en der luid geburl weerklinkt is een bloedstollend gebeuren 
waar we geen dag van willen missen.’

Met die laatste uitspraak snijdt onze gids de essentie van deze Schotse reis aan. ‘De grootte van  
het gewei is ondergeschikt aan de gehele jachtbeleving. Schotland is voor avonturiers die graag de  
uitdaging met de wilde natuur aangaan en naast de jacht ook genieten van het leven.  
Wie zich daartoe geroepen voelt is bij ons aan het juiste adres.’

GOOD HUNTING, GOOD SPORTS
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De Britten zijn dan wel uit de Europese Unie gestapt, aan gastvrijheid hebben de eilandbewoners 
nog niets ingeboet. Als bezoekende jager bent u nog net zo welkom als vóór de Brexit. Dit kan 
met eigen vervoer, zowel door de Kanaaltunnel via Calais of met de Ferry vanuit Hoek van Holland. 
In beide gevallen bent u zo’n 12 uur onderweg.

Een tweede mogelijkheid is vliegen. Met het vliegtuig landt u na anderhalf tot twee uur op de lucht-
havens van Glasgow of Edinburgh, afhankelijk van het estate waar u gaat jagen. We zorgen dat u hier 
wordt opgehaald maar als u Loch Lomond, Edinburgh Castle of een beroemde whisky distilleerderij 
wilt bezoeken, dan kunt u ook een auto huren om na de jacht het land te verkennen.

U heeft keuze uit diverse accommodaties. Zo zijn er in de buurt van het jachtgebied meerdere  
charmante herbergen te vinden, maar ook hotels variërend van 3 tot vijf sterren. Voor honderd pond 
per nacht slaapt u in een gezellige B&B en krijgt u naast het ontbijt ook een warm avondmaal geser-
veerd. Een van de voordelen van overdag jagen is dat u niet vroeg hoeft op te staan. Na een stevig 
ontbijt wordt u tussen 8:30 en 9:00 uur door uw gids opgehaald. De jacht kan beginnen, game on! 

Zowel Graham als zijn vier teamleden zijn door de wol geverfde stalkers - bekend met het terrein en 
het doen en laten van de Schotse herten. De kans is groot dat u meer herten krijgt te zien dan u ooit 
voor mogelijk hield. Kansen zullen komen, gegarandeerd. Hoeveel dat er uiteindelijk zijn hangt af van 
uw eigen conditie en hoe goed u de stalker kunt volgen. Jagers met kwieke benen is het zelfs al  
gelukt om ’s avonds in de pub op een derde stag het glas te heffen.

REISVERLOOP EN VERBLIJF

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


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

TARIEVEN EN DETAILS
Hertenjacht in de Schotse Highlands    1 september tot 20 oktober

3 JACHTDAGEN, PRIJS PER JAGER £ 2.290

NEVENKOSTEN 
     
• Heen en terugreis
• Transfer luchthaven £ 150
• Verwerkingskosten  £ 150
• Verzekeringen  
• Verblijf
• Dranken en fooien
• Toeslag twaalfender  

‘Royal Stag’ £ 350           
• Voorbereiding per trofee £ 50 
• Extra jachtdag £ 325                

INCLUSIEF
     
• 3 Jachtdagen
• Inclusief 2 herten, tot 12ender
• Begeleiding 1:1
• £ 200 korting bij 2 :1 begeleiding 
• Schotse jachtvergunning
• Alle vervoer in het revier
• Lunch in het veld
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