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ZWARTWILDJACHT IN DE NACHT
Net over de grens met Duitsland beleeft u een intense nachtjacht op wilde varkens. De zwartwild-
populatie in het Poolse revier Chojna woekert dusdanig waardoor dringende handhaving aan de 
orde is. De plaatselijke jachtclub geeft buitenlandse jagers de mogelijkheid om het aantal weer 
op een aanvaardbaar niveau te brengen met behulp van nachtzicht en warmtebeeld. U doet dit 
bovendien aan bijzonder scherpe prijzen, zowel voor overlopers als een kapitale keiler. Goedkopere 
kansen komen zelden voorbij.

Overdag zorgt het aanbersen van wild al voor een zinnenprikkelende jachtervaring waarbij gehoor en 
zicht uw belangrijkste zintuigen zijn. Een tijdelijke bondgenoot voegt daar ’s nachts nog een extra  
dimensie aan toe: de duisternis. Elke jager weet dat wilde varkens ‘s nachts het meest actief zijn. 
Daarnaast is het algemeen bekend dat het gebruik van warmtebeeld zich het best leent tot het zien 
en schieten van zwartborstels. Met het juiste materiaal strekt u in dit revier meerdere varkens tijdens 
een en dezelfde outing. Tussen 50 en 100 zwijnen gaat u in ieder geval tegenkomen per outing. 

Natuurlijk kunt u uw eigen warmtebeeld- of nachtzichtkijker hier uitvoerig in de praktijk brengen.  
Maar u hoeft niet eens in het bezit te zijn van zo’n thermische richtkijker. De organisatie beschikt over 
de modernste apparatuur van Pulsar. Ook stellen ze twee Blaser R8 grendelgeweren en een linkshandige 
Sauer 404 beschikbaar. Voor de jacht in het donker heeft deze uitrusting zich als bijzonder effectief 
bewezen. In een gigantisch revier kunnen twee tot drie jagers per weekend deze spannende manier 
van ‘thermal stalking’ nu zelf ervaren.
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Chojna bereikt u vanaf Utrecht of Antwerpen na een autorit van 8 tot 9 uur. Het statige jachthuis 
waar u verblijft ligt centraal in het revier. Elke jager heeft een eigen slaapkamer, inclusief douche 
en toilet. Verder heeft de organisatie een privé-kok aangesteld die de inwendige mens versterkt 
met smakelijke gerechten. Deze kok houdt uiteraard rekening met de afwijkende uren die eigen 
zijn aan de nachtelijke jacht.

Bij aankomst heeft u nog ruim de tijd om uw reistas uit te pakken en uzelf op te frissen. Tot 22:00 uur 
kunt u zelfs een voorschot nemen op uw nachtrust, daarna wordt u opgehaald voor de eerste outing. 
Er wordt gejaagd volgens de ‘spot & stalk’ methode. Samen met uw gids rijdt u langs velden, akkers 
en andere open vlaktes die de zwijnen ’s nachts opzoeken. Zo heeft iedere jager een eigen jachtter-
rein van minstens 5000 hectare. Bij aanblik van zwartwild wordt tegen de wind in geberst tot een  
afstand van 60-70 meter. De spanning neemt ongetwijfeld dan al toe. Uw gids geeft vervolgens aan 
welk varken uit de rotte in aanmerking komt voor afschot. Leidende zeugen worden vanzelfsprekend 
geschoond. Terwijl het gewroet en geknor klinkt brengt u het geweer in stelling om een zuiver schot 
af te geven. Na het strekken wordt het wild eerst ontweid en vervolgens opgehaald. Dit alles verloopt 
in een vlot tempo. Uw gids heeft voldoende ervaring met deze manier van aanpak, de jacht wordt snel 
weer verdergezet. Tot ongeveer 4 uur in de ochtend bent u samen op pad, daarna lonkt het bed voor 
een verdiende nachtrust. ’s Avonds herhaalt zich hetzelfde ritueel. Wanneer u de daaropvolgende  
ochtend heeft ontbeten volgt het protocol, waarna de terugreis wordt ingezet.  

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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TARIEVEN EN DETAILS
Nachtjacht op zwartwild 

TWEE NACHTEN, PRIJS PER JAGER           € 650

Getroffen geldt als geschoten, hiervoor wordt € 150 in rekening gebracht.

NEVENKOSTEN 

• Huur geweer met nachtzicht voor twee nachten € 150
• Dranken en fooien
• Afschotpremie
• Extra jachtdag € 250

INCLUSIEF 

• Twee nachten jagen (ca. 6 uur)
• Alle transport in het jachtveld
• Professionele 1:1 begeleiding 
• Verblijf in jachthuis
• Op basis van volpension
• Eenpersoonskamer
• Ontweiden van het wild
• Voorbereiden trofee ( vanaf 12 cm)

PRIJSLIJST PRIJS €

Overloper tot 49,99 kg 150

Vanaf 50 kg 250

KEILER

Toeslag van 12 tot 13,9 cm 300

Van 14 tot 19,9 cm ( + € 80 voor elke cm boven 14 cm )            500

Vanaf 20 cm 980
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