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BAKERMAT VAN DE BOKKENJACHT
De bokkenjacht in Polen is een klassieker en voor veel jagers de eerste kennismaking met deze
vooraanstaande jachtnatie. Het land is één groot natuurgeschenk met onmetelijke bosopper
vlaktes, ongecultiveerd grasland en rietvelden waar maar geen einde aan komt. In het midden
van een dennenbos kunt u zomaar ineens voor een open oase vol groen komen te staan. Of een
uitgestrekte vlakte waar het wild ’s avonds naar buiten treedt en de herten in september elkaar
bekampen. Dit zijn telkens weer momenten waarbij u de ogen uitkijkt. Dat zo’n indrukwekkende
natuur nog bestaat.
Elk jaar opnieuw komen jagers uit heel Europa hun geluk beproeven tijdens de bokkenjacht in Polen.
En met succes, de reewildbestanden spreken namelijk tot de verbeelding. De lokale jachtclubs en
staatsgebieden zetten zich daar ook ijverig voor in. Zij beheren hun reeën op duurzame wijze, wat
resulteert in een gezonde leeftijdsopbouw en volwassen trofeeën. De vruchten van die arbeid gaat u
zien en plukken wanneer u hier komt jagen. Tijdens een en dezelfde outing zullen meerdere bokken
aanblik geven. Onder begeleiding van een Poolse gids wordt overwegend bersend gejaagd maar ook
gummipirsch is mogelijk. Dit geeft mensen met een zwakkere conditie eveneens de mogelijkheid om
deze jacht ten volle te beleven. Daarmee komen we bij de kern van deze reis. Vrijwel niemand gaat dit
avontuur alleen aan en de bokkenjacht is bij uitstek een ervaring die u met een of meerdere vrienden
deelt. Na een intense ochtend elkaars verhalen aanhoren onder het genot van een kop koffie en verse
broodjes: dat zijn de mooie momenten die bijdragen aan de herinnering. Dat is wat de jacht bijzonder
maakt. Darz Bór!
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11 MEI - B-DAY
Het aanblazen van de bokkenjacht in Polen klinkt traditiegetrouw op de elfde dag van mei.
Tot 30 september loopt het seizoen maar de intensieve bejaging eindigt halverwege augustus,
direct na de reeënbronst. Over de beste periode wordt nog wel eens geredetwist maar dat is een
discussie zoals die over smaak en kleur kan worden gevoerd. Als u het ons vraagt is de natuur
tijdens het voorjaar op haar mooist. Einde juli zijn de rode zomerbokken dan weer op hun mooist.
Op 280 kilometer van de Duitse stad Görlitz ligt in de provincie Opole het omvangrijke jachtveld van
6.792 hectare. Hiervan bestaat slechts 640 hectare uit bosgebied. De rest van de oppervlakte wordt
ingenomen door weilanden, beemden en landbouwgrond. Meerdere wildsoorten gedijen goed op
dergelijke leefomstandigheden maar vooral voor reeën is dit het ideale biotoop.
Een groot aantal bokken met diverse geweigroottes en -vormen komen er voor. Daarenboven is het
Poolse bokkengewei een sieraad voor elke jachtkamer. Kenmerkend zijn de grove pareling, donkere
stangen en Poolse rozen die als kransen op de kop rusten. Elke outing maakt u bovendien kans
op het strekken van een zogenaamde ‘abnormale’ bok met een afwijkend gewei. Mits een beetje
geluk krijgt u gedurende deze reis zo’n felbegeerde trofee in de kijker.
Tot slot is het goed om te weten dat u steeds jaagt onder uitstekende begeleiding. Het zal daarbij
weinig verbazen dat uw Poolse gids niet meteen uitblinkt in meertaligheid. Maar de taal van de jacht is
universeel en nooit een struikelblok geweest voor een geslaagde ochtend of avond. Zoals u bekend
bent met uw eigen revier, zo kent uw begeleider elke hoek en bosrand van dit jachtveld. Al wat u
hoeft te doen is hem volgen. Het enthousiasme waarmee zij te werk gaan blijft opzienbarend.
Dat zult u merken wanneer uw bok eenmaal ligt en uw jachtvreugde de zijne is.
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REISVERLOOP EN VERBLIJF
De route naar Polen verloopt meestal over de bekende snelweg A2 langs Berlijn. Als u vroeg
vertrekt vermijdt u de ochtendfiles in het Ruhrgebied en parkeert u in de namiddag uw auto bij
het hotel of pension waar u verblijft. Wie vaker in Polen jaagt is waarschijnlijk bekend met het
doorgaans gehanteerde prijzenstelsel voor de overnachtingen. Standaard wordt u dan samen
met een medejager ondergebracht in een tweepersoonskamer. Tegen een meerprijs kunt u
vervolgens weer upgraden naar een eenpersoonskamer. Die verborgen kosten gaat u bij ons niet
tegenkomen. U jaagt en slaapt zoals wij dat zelf het liefst doen. Om die reden leggen wij - tenzij
anders gevraagd - standaard een eenpersoonskamer voor u vast, met een eigen badkamer,
inclusief douche en toilet.
Na aankomst zult u dezelfde avond al het veld in trekken voor de eerste outing. Op uw aangeven of
zolang het licht het toelaat wordt er gejaagd. Meestal komt u samen met uw jachtvrienden weer aan
bij het hotel zodat de gebeurtenissen van de afgelopen uren nog eens duchtig over de tong kunnen
gaan. Maak het gezellig maar zonder overdrijven want de wekker zal weer vroeg van zich laten horen.
De volgende jachtdag begint met een ochtendouting die meestal eindigt tussen 8 en 9 uur ’s morgens.
Na het opbergen van uw uitrusting kunt u meteen aanschuiven voor het ontbijt. In de late namiddag
wordt u weer opgehaald voor de avondsessie. De tijd tussen deze twee outings kunt u gebruiken om
de omgeving te verkennen of een bezienswaardigheid te bezoeken. Voor de meeste jagers zijn dit dan
weer welgekomen uren om even te rusten op de kamer. Daar mag u zelf vrije invulling aan geven.
Ook de volgende dag staan er wederom twee outings gepland. Op de dag van vertrek gaat u ’s ochtends
eerst nog een laatste keer op jacht. Na het ontbijt en protocol wordt de reis huiswaarts aangevat.
Met uitzondering van de gestrekte bokken op die laatste ochtend zullen alle andere trofeeën gekookt
en gewit overhandigd worden na het protocol. Laat het ons weten wanneer u nog vragen heeft over
deze Poolse jachtbeleving. We staan u graag bij met uitgebreide informatie en waardevolle tips.
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TARIEVEN EN DETAILS
Bokkenjacht in polen - van 11 mei tot 30 september

3 DAGEN, PRIJS PER JAGER

€ 540

PRIJS PER BOK, ONGEACHT DE GROOTTE

€ 335

Getroffen geldt als geschoten

INCLUSIEF
•

Drie jachtdagen		

•

Zes outings

•

1:1 Professionele begeleiding

•

Organisatie

•

Drie overnachtingen

•

Op basis van volpension

•

Eenpersoonskamer

•

Voorbereiding trofeeën

NEVENKOSTEN
•

Heen- en terugreis

•

Per outing € 30

•

Verwerkingskosten € 55

UITRUSTING
Kort gezegd heeft u voor de bokkenjacht in Polen dezelfde uitrusting nodig als voor de bejaging van
reewild in uw eigen revier. Alle kalibers van .243 winchester tot .30-06 Springfield voldoen ook hier

prima. Een richtkijker met standaardvergroting van 2.5 maakt het geheel compleet. Daarbij is het

belangrijk dat deze richtkijker ook in de schemering een helder beeld geeft zodat u het wild goed
kunt aanspreken. Hetzelfde geldt voor uw verrekijker. Zowel een model 8 x 42 als 10 x 42 komen

in aanmerking maar kies bij voorkeur voor een lichte verrekijker. Dat scheelt immers gewicht dat u niet
hoeft mee te dragen wanneer u bersend de bokken besluipt. Ook uw kleding houdt u bij de actieve

jacht liefst zo licht mogelijk. Voeg daar nog ingelopen schoenen en een schietstok aan toe en u bent
klaar voor vertrek.
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