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HOUWERS, HOORNS EN REEËN
Een drukjacht in Duitsland blijft iets bijzonders. Zo’n dag staat bol van emoties en indrukken.  
Wie dit eenmaal heeft meegemaakt is vaak verkocht voor de rest van zijn leven. In het charmante 
Rijnland-Palts heeft u kans om deel te nemen aan een professionele drukjacht en zelf de magie 
te beleven. Voor Nederlanders en Belgen hoort Noordrijn-Westfalen samen met Rijnland-Palts tot 
de bekendste jachtstaten van Duitsland. Hoewel de korte reistijd natuurlijk meespeelt zijn het 
vooral de weidse natuur, gezellige sfeer en wildwelvaart waarvoor jagers de grens oversteken.

Op zaterdag 30 oktober staat de jaarlijkse drukjacht in ons Duitse heimrevier op de kalender. Veertig 
drukjachtbokken worden die dag bezet om de grofwildstand weer in balans te brengen. De aanblik 
van roodwild zou een toevalstreffer zijn maar van wilde varkens en reeën des te meer. Wat deze  
drukjacht extra interessant maakt: ook moeflons komen voor in dit jachtveld van 540 hectare.  
 
Van ochtendkoffie tot het laatste hoornsignaal - alles  wordt netjes verzorgd, inclusief een maaltijd  
en drankje na de jacht. Daags voor de drukjacht is het zelfs mogelijk om in een nabijgelegen 
schietbioscoop nog even uw wapen en optiek te testen. Waar u wel rekening mee  dient te houden is 
dat we voor deze drukjacht slechts tien posten beschikbaar stellen. Wacht daarom niet te lang met uw 
plek te reserveren. 
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Vanaf oktober worden overal in Duitsland de drukjachten aangeblazen. Maar wie nog enkele  
weken geduld heeft wordt daar rijkelijk voor beloond. De beste periode begint namelijk op het 
einde van die maand. Dan zijn de meeste bladeren van de bomen gevallen waardoor jagers  
sneller wild zien en betere kansen krijgen. Vanwege die achterliggende gedachte is 30 oktober 
als jachtdatum gekozen.

Op vrijdagavond komen we vanaf 18:30 uur samen in de bar van het hotel waarna we rond 19:00 uur 
aan tafel gaan. Het is mogelijk om voor die tijd een nabijgelegen schietbioscoop te bezoeken voor een 
laatste test van wapen en optiek. Hier kunt u ook nog een stempel krijgen als bewijs van uw schiet-
vaardigheid. Geef tijdig uw deelname door zodat we de kino van 17:00 tot 18:00 uur kunnen vastleggen.

Zaterdagochtend verzamelen we na het ontbijt rond 8 uur bij het jachthuis waar de verschillende 
groepen worden ingedeeld. Om zo veilig mogelijk te jagen wordt er geschoten vanaf een drückjagdbok. 
Zodra u plaatsneemt in deze korte kansel is het zaak om meteen alert te zijn. Tijdens het posteren  
komen de zwijnen en reeën immers al op de lopers. Wie hier waakzaam is kan al snel wild in de kijker 
krijgen. Normaal zal er één grote drift aangehaald worden zodat er na de jacht nog voldoende tijd 
overblijft voor een eventuele nazoek, het rode werk en de berging van het wild. De Schüsseltreiben  
is vervolgens een mooi moment om verhalen uit te wisselen onder het genot van een maaltijd en een 
drankje. Daarna wordt hulde gebracht aan het gestrekte wild, krijgen de schutters een breuk  
overhandigd en kan de terugreis worden ingezet.

VERBLIJF EN VERLOOP VAN DE DAG
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TARIEVEN EN DETAILS
Drukjacht in Bad Kreuznach  -  30 oktober 2021 

EENDAAGSE DRUKJACHT, PRIJS PER JAGER      € 249

INCLUSIEF
    
• Moeflons (ooien en lammeren)
• Alle zwartwild 
• Afschot van reegeiten en -kitsen
• Honden, drijvers en nazoekteam
• Schüsseltreiben
• Organisatie

NEVENKOSTEN
    
• Overnachting
• Avondmaal in het hotel
• Deelname schietbioscoop
• Partner/begeleider € 50

PREMIE TROFEEËN PRIJS €

Keiler vanaf 16 cm 300

Moeflonram tot 60 cm 500

Ram vanaf 60 cm (pauschal ) 1.500
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