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OPWINDENDE STALK OP EXOTEN
Jagen op muntjak in Engeland is voor veel jagers uit Nederland en België een vaste seizoens
afsluiter. ‘Om te beginnen passen de maanden februari en maart perfect in de meeste jacht
agenda’s,’ licht onze partner Ben uit Norwich toe. ‘Na de drukke eindejaarsperiode met eerst  
nog de feestdagen en daarna het einde van de kleinwildjacht, komen jagers hier graag nog een 
spannende stalk op het Engelse platteland beleven.’

In het graafschap Norfolk beheert hij verschillende gebieden met een totale oppervlakte van  
6000 hectare. ‘Behalve sika’s en reewild komen er alle hertensoorten voor, maar ik heb me vooral  
gespecialiseerd in muntjak en Chinese waterree.’

Op de vraag wat het nou precies is waardoor deze twee kleine exoten zo’n grote aantrekkingskracht 
op jagers hebben, hoeft hij niet lang na te denken. ‘Zelfs voor doorgewinterde stalkers zijn zowel de 
muntjak als het Chinese waterree een uitdagende buit. Beide zijn iets groter dan een Springer Spaniël 
en voortdurend in beweging. Ze laten zich niet gemakkelijk verrassen. Toch komen we bij een muntjak 
vaak dichter dan 50 meter, dat zijn echt bloedstollende stalks.’ Dit draagt voor Ben allemaal bij aan de 
charme van deze bijzondere jacht: ‘U moet er voor gewerkt hebben, ‘good sports’ noemen we dat bij 
ons. Zodat u met een voldaan gevoel terugkijkt op een mooi avontuur.’ 
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Er zijn verschillende soorten muntjaks, variërend tussen de grootte van een vos tot een damhinde. 
De Britse ondersoort is de Reeves’ muntjak, genoemd naar John Reeves die de eerste kleine  
herten naar Londen bracht in 1838. In de jaren 70 van de vorige eeuw was er nog sprake van 
5000 muntjaks, ondertussen is het land overspoeld met deze zogenaamde ‘barking deer’.  
De introductie van het Chinese waterree op Engels grondgebied volgde wat later in 1873.  
Ook die bestanden nemen jaarlijks toe, maar niet met dezelfde vaart als muntjaks.

‘Ze kunnen boswachters tot wanhoop drijven’, vervolgt Ben. Als ervaren gamekeeper op een nabij
gelegen estate heeft hij al vaker meegemaakt dat een muntjak de drift op zijn kop zet. ‘Tijdens het 
wegvluchten lanceren ze alle fazanten tegelijkertijd terwijl dit bij voorkeur stapsgewijs gebeurt.  
Om die reden zijn ze niet overal even geliefd. Daarbij eten ze de lage onderbegroeiing weg die het 
kleinwild van dekking voorziet.’  

‘Muntjaks mogen het hele jaar bejaagd worden, al blijven drachtige of zogende geiten buiten schot. 
Het moet wel weidelijk jagen blijven.’ Het jachtseizoen voor het Chinese waterree begint op 1 november 
en eindigt op 31 maart. Wie zijn eerste trofee als opgezet preparaat aan de muur wil hangen, wacht 
best niet tot het laatste moment. Ben: ‘Vanaf 15 maart beginnen de Chinese waterreeën te verharen 
en niet zo’n beetje. Voor een mooie ‘shoulder mount’ legt u best voor half maart een datum vast.’ 

VAMPIEREN EN DUIVELSHERTEN  
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REISVERLOOP EN VERBLIJF
Ook na de Brexit is Engeland goed te bereiken. Met eigen vervoer neemt u de ferry vanuit Hoek 
van Holland naar Harwich. Na het afrijden van de veerboot is het nog anderhalf uur tot Norwich. 
Als u per vliegtuig reist dan bent u er niet alleen sneller maar ook goedkoper. Vanuit Amsterdam 
zijn er dagelijks rechtstreekse vluchten die u binnen het uur naar de luchthaven van Norwich 
brengen. Daar wordt u opgewacht door onze partner. 

In de nabije omgeving van het jachtveld zijn er meerdere, geschikte accommodaties. Charmante  
hotels binnen of buiten de stad, B&B’s met een uitstekende keuken en zelfs een luxepension met  
spa en sauna op de kamer. We adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden.

Om het reizen comfortabel en gemakkelijk te houden, kan een wapen worden gehuurd voor een 
schappelijke prijs. ‘Bekende merken in diverse kalibers, van .243 tot .3006’, aldus Ben. ‘Dat scheelt 
administratie en onnodig oponthoud bij de douane. Uiteraard is elk geweer uitgerust met een  
geluiddemper en een goede richtkijker. Ook een schietstok stellen we beschikbaar.’

Standaard wordt er drie dagen gejaagd met telkens een ochtend en avondouting. Ideaal zijn kleine 
gezelschappen van 23 jagers, maar individueel kan natuurlijk ook. Naast Ben zijn er nog drie stalkers, 
allemaal mensen die prettig in de omgang zijn en bedreven in het zoeken van wild. Ervaren mannen 
met arendsogen die meestal een muntjak of waterree al hebben aangesproken nog voordat u ze  
gezien heeft. 

Niet zelden gebeurt het dat u samen een magische outing beleeft waarbij u meerdere kansen krijgt. 
Van onze klanten horen wij alleen maar lovende woorden over hun begeleiding tijdens de jacht.  
Het niveau van service en expertise dat u hier krijgt, is de reden waarom veel van onze jagers keer  
op keer met veel plezier terugkomen naar dit prachtige revier.
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TARIEVEN EN DETAILS
Muntjak en Chinese waterree in Engeland    van 1 februari tot 1 april

3 JACHTDAGEN, PRIJS PER JAGER £ 695

NEVENKOSTEN 
     
• Heen en terugreis   
• Transfer luchthaven £ 100   
• Verwerkingskosten £ 170
• Verzekeringen 
• B&B incl. diner vanaf £ 100 (per nacht)
• Dranken en fooien   
• Huur geweer £ 30 (per dag)              

• Organisatie  
• 3 Jachtdagen
• Professionele stalkbegeleiding  

• Alle vervoer in het revier 
• Jachtvergunning
• 5 Reisdagen

TROFEEKOSTEN PRIJS £

MUNTJAK    200

Medaille klasse Vanaf 56 CIC 450

CHINESE WATERREE Brons 350

Zilver / Goud 700

Aangeschoten maar niet gevonden         140

Afkoken (per trofee) 30

tel:0031854009696
mailto:info%40outings.nl?subject=Muntjak%20en%20Chinese%20Waterree%20jagen%20in%20Engeland
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=Muntjak%20en%20Chinese%20Waterree%20jagen%20in%20Engeland
http://www.outings.nl

