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DRIJFJACHTKOORTS
Tijdens een drijfjacht in Kroatië wordt de gedreven jager op zijn wenken bediend. Herten en 
reeën zullen zeker in aanblik komen, toch mag alleen voor zwartwild de wijsvinger naar de trekker. 
Maar wees gerust, een tekort aan wilde zwijnen hebben ze in het Balkanland allerminst. Kroatië 
heeft geen weet van de Afrikaanse varkenspest en dat laat zich zien aan de hoge bestanden.  
Op een goede dag met scherpe schutters zijn tableaus van 20 tot 25 stuks voor een groep van 
15 jagers nog steeds mogelijk.
  
Zwartborstels komen in het hele land vlakkendekkend voor. De drukst belopen wissels bevinden zich 
rond de hoofdstad Zagreb tot het uiterste Oosten langs de grens met Hongarije en Servië. Het ruige 
biotoop laat zich lezen als één grote zwijnenprent. Oppervlakten van tientallen hectares vol opgeschoten 
beuk en jonge eik: het kan niet anders dan dat hier zwartwild huist. Om zoveel mogelijk varkens voor 
de geweren te krijgen worden grotere percelen afgedreven. Tot vier driften per dag blazen de drijvers 
aan, uiteraard vergezeld van fanatieke honden. Die zorgen er immers voor dat de zwijnen in beweging 
komen. De jagers staan dan weer opgesteld in een U-vorm op kop van de drift. Meestal op een dreef 
of pad en soms zelfs 50 meter verderop in een open bos als daar de schietkansen beter zijn.  

Maar steeds met veiligheid voorop. De totale oppervlakte van de jachtvelden bedraagt enkele honderd-
duizenden hectares, waarvan 70.000 ha exclusief is ingericht voor drijfjachten. Goudjakhals en vossen 
mogen ook geschoten worden maar het everzwijn eist hier de hoofdrol op. Zowel beheer als begeleiding 
zijn van het hoogste niveau, net als de wildstand. Beleef de bloedstollende spanning van de drijfjacht 
in een van de mooiste Europese landen.
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Het Kroatische drijfjachtseizoen loopt van november tot en met januari. Dit zijn ook de beste 
maanden voor deze klassieke jachtvorm. Het voordeel van de ontbladerde bomen is namelijk 
tweeledig: door het vrijgekomen zicht heeft u enerzijds het wild sneller opgemerkt. De gevallen 
bladeren versterken aan de andere kant het spoorgeluid van naderend wild. Kortom, ideale  
omstandigheden om een mooi tableau te maken. 

Met het vliegtuig landt u binnen twee uur aan de nationale luchthaven van Zagreb. Daar wordt u  
opgewacht door de organisatie die u en uw gezelschap per bus naar het hotel brengen. Dit hotel is  
uw uitvalsbasis voor de komende dagen en ligt centraal tussen de jachtgebieden. De reistijden variëren 
van twintig minuten tot drie kwartier naar het verst gelegen revier. Elke jager heeft standaard een eigen 
kamer met douche en toilet. Voor ons zijn dit basisvoorzieningen waar we veel waarde aan hechten.  

Na aankomst en de eerste overnachting volgen drie jachtdagen met hetzelfde verloop. ’s Ochtends na 
het ontbijt brengen voertuigen u en uw groep naar het jachtveld. Daar aangekomen volgt eerst een 
ochtendgroet van de revierverantwoordelijke, met aansluitend enkele woorden over veiligheid. Voor de 
lunch staan er twee driften geprogrammeerd. Dan wacht een smakelijk bord warme soep of goulash 
met brood - meteen een uitgelezen moment om alle indrukken en verhalen uit te wisselen. Na de 
maaltijd in open lucht worden weer een à twee driften bejaagd. Vervolgens komt de jachtdag tot een 
einde met traditie en respect voor het gestrekte wild.

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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Zoals u op de prijslijst zult zien wordt dagelijks opnieuw de balans opgemaakt. Deze formule verzekert 
u van de volle inzet van drijvers en organisatie om elke dag een zo groot mogelijk tableau te realiseren. 
Loon naar werken dus. Maar wat niet op het tableau ligt komt evenmin op de eindafrekening. Zelfs 
niet als aangeschoten wild de volgende dag met nazoeken nog gevonden wordt. Wat verder deze 
drijfjacht interessant maakt is het schieten van grote zwijnen zonder meerprijs. Het strekken van zo’n 
kapitale, Kroatische keiler is een absoluut voorrecht dat misschien u wel te beurt valt. 

UITRUSTING 
Het drijfjachtseizoen valt samen met de laatste maanden van het jaar. Houd rekening met lage  
temperaturen, soms gecombineerd met regen of zelfs sneeuw. Daar kleedt u zich ook best naar. 
Draag daarom warme, waterdichte kleding en zorg ervoor dat u zichtbaar bent voor uw medejagers. 
Zo is het dragen van een oranje jas of minstens een signaalband een vereiste om deel te nemen aan 
de drijfjacht.

Wat wapenkeuze betreft komen alle kalibers van 7×64 tot 9,3×62 in aanmerking. Vaak wordt  
hier een drukjachtkijker of Aimpoint op gemonteerd. Uiteraard komt een jachtmes altijd van pas,  
maar denk ook aan een comfortabele zitstok of driepoot en een rugzak.
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INCLUSIEF 

• 3 Jachtdagen   
• Keilers ongeacht de grootte
• Kroatische jachtvergunning
• Engelstalige begeleiding
• Transfer luchthaven 
• Professionele organisatie
• 4 Overnachtingen
• Trofeemeting

TARIEVEN EN DETAILS
Klassieke drijfjacht in Kroatië  -  van november tot februari 

PRIJS PER JAGER       € 890
(Voor groepen van minstens 15 tot 20 jagers)

Enkel wat op het tableau ligt wordt in rekening gebracht.

TABLEAU

AANTAL (PER JAGER / GROEP) PRIJS € (PER JAGER / DAG)

1 – 6 190

7 – 15 540

16 – 20 670

21 – 25 800

26 – 30 1.050

31 – 40 1.570

41 – 45 1.880

NEVENKOSTEN 
 
• Nederlandstalige begeleiding €12 

(per jager per dag ) 
• Voorbereiding trofee €25
• Verzending trofeeën 
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