
MET BARREL AND BOAR OUTINGS

KAPITALE HERTEN
JAGEN
IN KROATIË

LOVAG
KROATIË



   +31 (0)85 400 96 96        @   INFO@OUTINGS.NL        WWW.OUTINGS.NL

EUROPESE TOP
Ze worden steeds schaarser maar er zijn nog jachtgebieden die vanaf het eerste moment een 
onvergetelijke indruk maken. Waar u meteen voelt dat er iets bijzonders gaande is. Hetzelfde 
overweldigende effect dat ook Afrika heeft. Alleen dan in Europa. Waar u perplex staat van een 
wondermooie natuur en een gelukkige samenloop van omstandigheden voor uitzonderlijke  
trofeeën zorgt en een wildstand om van te duizelen. In het uiterste Oosten van Kroatië ligt nog 
zo’n zeldzame parel. Een wildrijk lappendeken van riet, vlaktes, bossen en beemden. Met daarbij 
de hoogste kans op het strekken van uw levenshert.

Niet minder dan 180 mannelijke herten worden elk jaar in het afschotplan opgenomen. Gemiddeld  
vijftig daarvan krijgen hun geweisterkte na de jacht met een medaille bekroond. Dat is deels te danken 
aan de machtige rivier Donau die als natuurlijke landsgrens stroomt tussen Kroatië en Servië.  
Bij hevige regenval in Oostenrijk of Hongarije treedt de Donau hier uit zijn oevers waardoor een kwart 
van het jachtveld tijdelijk onder water komt te staan. Het mineraal- en kalkrijke water stimuleert niet 
alleen de geweigroei maar zorgt daarnaast voor een overvloedig voedselaanbod. En dat het hele jaar 
rond. De organisatie, natuur, begeleiding en verblijf - alles is hier van het hoogste niveau. Net als het 
aanwezige wild. Dat heeft zijn prijs maar daar staat ook wat tegenover. U jaagt in een van Europa’s  
absolute topgebieden voor kapitale herten. Waar de ene verbazing de andere overtreft. En waar zelfs 
de meest ervaren hertenjager zijn hoed voor afneemt. Dit moet u met eigen ogen gezien hebben. 
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De historie van dit revier gaat terug tot de 17e eeuw. Als dank voor het verdrijven van de Turken 
onder zijn bevel kreeg generaal Eugenius van Savoye in 1696 een groot aantal landerijen toebe-
deeld van de Habsburgse monarchie. Daarbij ook dit aan Servië grenzend jachtveld van 27.000 
hectare. Van Savoye, naast militair strateeg eveneens een begenadigd jager, had destijds een 
weldoordacht beheerplan opgesteld zodat het mannelijk roodwild zijn volle potentie zou bereiken. 

Zonder erfgenamen gingen alle eigendommen na zijn overlijden weer terug naar de Habsburgers die 
deze vooruitstrevende jachtwijze verderzetten. Het beheer van toen wordt ook vandaag nog toegepast 
en geldt nog steeds als voorbeeld voor andere roodwildrevieren. Reeën komen zelden in aanblik,  
daarvoor is de everzwijnenpopulatie te overheersend. Ook daar zijn de afschotcijfers indrukwekkend: 
circa 1.000 zwartborstels worden middels aanzit- en drijfjachten gestrekt.

Pin u niet vast op de bronstkalender van Polen. In Osjiek vangt de strijd om de hindes begin september 
al aan. De achtkoppige begeleiding zet dan alles in het werk om jagers naar de bronstplekken te  
begeleiden. Bovendien met de hoogste succesratio. Tot oktober worden eerst de grootste herten 
vanaf 6-7 kg aangesproken, daarna volgt het verdere afschot van de geweidragers tot 15 januari.  
De kaalwildjacht duurt nog een maand langer tot 15 februari, ook dit geeft een beleving van de  
extraklasse. Deze brochure schetst slechts een korte inleiding. Er valt nog zoveel meer te vertellen. 
Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat u zelf ook nog vragen heeft. Laat u daarom door ons  
verder informeren over dit Kroatische avontuur. Wij zijn bekend met de streek, het wild en de  
vakkundige mensen ter plaatse. 

UITMUNTEND HERTENBEHEER
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Om snel en aangenaam naar Kroatië te reizen is vliegen de beste optie. Jagers die met eigen  
wapen reizen kiezen best voor een maatschappij die hiermee vertrouwd is, zoals KLM. Als we u 
daarbij kunnen helpen dan doen we dit uiteraard graag. Met een rechtstreekse vlucht landt u na 
1:50 uur op de nationale luchthaven van Zagreb waar u hartelijk wordt verwelkomd door onze 
Kroatische partner. In een comfortabele 4x4 terreinwagen volgt nog een rit van twee uur voordat 
u aankomt bij het revier.

Standaard wordt u ondergebracht in een kwaliteitshotel met een uitstekende keuken, direct aan het 
jachtveld. Vroege boekers kunnen ook een privéverblijf huren voor een gezelschap tot drie jagers.  
De aankomstdag wordt verder rustig besteed. Even opfrissen, een drankje in de lobby en na het 
avondeten wellicht nog een laatste keer checken of alle kleren en uitrusting klaarliggen voor de volgende 
dag. Ongetwijfeld heeft de hertenkoorts u dan al te pakken.

Het verloop van de volgende dagen kent telkens hetzelfde ritme. Na een kopje thee of koffie gaan  
u en uw gids om 5 uur het veld in voor een outing van ongeveer drie uur. Na zo’n actieve ochtend zal 
een stevig ontbijt met eieren, vers beleg en warme broodjes des te beter smaken. Vroeger dan  
gewoonlijk wordt u in de late namiddag tussen 15 en 16 uur weer opgehaald voor de avondouting.  
De tussentijd wordt daarom vaak opgevuld met enkele rusturen op de kamer of een wandeling in  
de omgeving. ’s Morgens wordt meestal geberst. ’s Avonds gaat u dan aanzitten bij de bronstweides 
waar de herten elkaar bekampen en het geburl langs alle kanten weerklinkt. Dit is spanning en  
genieten tegelijkertijd. Na drie volle jachtdagen heeft u kansen op uw levenshert gekregen.  
Inclusief aanblikken om nooit meer te vergeten. ‘Dobra kob!’ 

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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INCLUSIEF 

• 5 Reisdagen  
• Professionele begeleiding 
• 3 Volle jachtdagen
• Kroatische jachtvergunning     
• Stalker / gids
• Alle vervoer in het jachtveld
• 4 Overnachtingen  
• Inclusief ontbijt en avondeten 
• Trofeemeting 

TARIEVEN EN DETAILS

Getroffen geldt als geschoten, hiervoor wordt het wildbraad en 50 % van de geschatte trofeekosten 
in rekening gebracht. Bij het inschatten van de levende trofee heeft uw gids een beoordelingsmarge 
van acht procent. Iedere trofee wordt gewogen en gemeten volgens de officiële richtlijnen van de  
Internationale Raad van Wild- en Natuurbehoud. Het CIC-puntensysteem is hierbij leidend.

NEVENKOSTEN 
    
• Transfer luchthaven € 0.50 ( per km)
• Verwerkingskosten € 195 
• Extra jachtdag € 250
• Trofeepremie 
• Afkoken trofee € 30
• Verzending trofee
• Dranken en fooien
• Alles wat niet bij ‘inclusief’ staat

Kaptitale hertenjact in Kroatië  -  van 16 augustus tot 15 januari 

PRIJS PER JAGER       € 1.250
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Elke trofee is een jager dierbaar. Niet omwille van de lengte van de houwers of de grootte van 
het gewei. Maar voor de herinnering die het oproept, telkens we naar het preparaat aan de muur 
kijken of door een fotoboek bladeren. Dat brengt ons onmiddellijk weer terug naar de dag waarvan 
we elk detail zo voor de geest kunnen halen. Zoals het weer, tijdstip van aanblik en het beklijvende 
gevoel toen een kans zich aanbood. Net als het moment waarop de jacht een succesvolle afloop 
kende.

Daarnaast verschaft de trofee ons inzicht over het biotoop en welke voedingsstoffen de bodem rijk is. 
Maar het laat bovenal zien uit welk hout de revierverantwoordelijke gesneden is. Hiermee bewijst hij 
immers te beschikken over de nodige expertise en het geduld om de herten tot volle wasdom te laten 
komen. Tot de geweien samen met hun dragers de piek bereikt hebben, waarna het tijd is om te oogsten. 
Alleen zo blijven de wildbestanden sterk en gezond. Daarom is een gewei zoveel meer dan enkel een 
trofee.

De officiële meting van een trofee gebeurt volgens de maatstaven van ‘The International Council for 
Game and Wildlife Conservation’, afgekort CIC. Deze waardering wordt eveneens uitgedrukt in zoge-
naamde CIC-punten. Bij elk gestrekte hert is een officiële trofeemeting inbegrepen. Indien het gewei 
in de medailleklasse valt, ontvangt u hiervoor een internationaal certificaat als erkenning, inclusief  
een medaille.

MEER DAN EEN TROFEE
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TROFEEKOSTEN 
PUNTEN CIC INDICATIE KG PRIJS € € / 1 CIC PUNT

Vanaf 160 - 169,99 CIC 4,8 - 6,7 kg 1.440

Vanaf 170 - 179,99 CIC 5,6  - 6,4 kg 1.760 € 80,00

Vanaf 180 - 189,99 CIC 5,6  - 7,7 kg 2.560 € 128,20

Vanaf 190 - 199,99 CIC 6,5 - 8,8 kg 3.840 € 208,20

Vanaf 200 - 209,99 CIC 7,5 - 9,1 kg 5.925 € 320,00

Vanaf 210 CIC Op aanvraag

INTERNATIONALE CIC PUNTEN EDELHERT

170,00 - 189,99 CIC    Brons

190,00 - 209,99 CIC    Zilver

Vanaf 210,00 CIC    Goud
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WAT WORDT UW
VOLGENDE AVONTUUR?
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