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ROODWILDPARADIJS KROATIË
Voor roodwildjagers leidt de weg naar Rome meestal via Polen, Hongarije en Bulgarije. Een kwieke 
jager kiest soms nog voor de Roemeense Karpaten maar zelden wijkt men afvan deze ‘usual  
suspects’ voor het schieten van een groot hert. Kroatië staat bij het grote publiek eerder bekend  
als vakantieland dan jachtnatie, maar het tegendeel is waar. Deze verborgen schat heeft reislustige 
jagers juist heel wat te bieden. Zo mag in het Balkanland nog op beren worden gejaagd en vindt 
men moeflons en gemzen langs de Adriatische kustlijn.  

Richting het Oosten worden de omvangrijke revieren bevolkt door zwartwild en herten. Grote herten. 
Slavonia en Peteranec zijn twee totaal verschillende jachtvelden. Eerstgenoemde hoort bij het grootste 
eikenbos van Europa waar Franse en Italiaanse wijnbouwers hun vaten laten maken. Peteranec heeft 
ook eikenbossen maar varieert dit biotoop verder met acacia’s, lijsterbes en zompige moerassen. Er is 
ook een overeenkomst: beide gebieden beschikken over een voortreffelijke roodwildstand. De kans  
op een kapitale trofee is daarbij aanzienlijk. Ongeveer 40 herten worden jaarlijks met een medaille  
bekroond voor hun indrukwekkende gewei. Durft u het aan om van de geijkte wissels te wijken en te 
kiezen voor een nieuw avontuur? Dan zult u verrast worden in de meest positieve zin. Vergeleken met 
andere Europese grootmachten is Kroatië een relatief klein land maar de jacht mogelijkheden zijn er 
enorm. Pioniers die u voorgingen keerden met lovende woorden terug over het lekkere eten, joviale 
mensen en bloedstollende bronstmomenten. Zij zagen dat het goed was. Nu is het aan u om uw eigen 
hoofdstuk te schrijven in de Kroatische jachtgeschiedenis. Dobra kob!
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Het jachtveld in Peteranec heeft een oppervlakte van 22.000 hectare. Tijdens de jaren 60 van  
de vorige eeuw was in dit revier nog een kleine gemeenschap gevestigd. De huizen van toen zijn 
al vijftig jaar verdwenen maar de laaglandbossen en moerasgebieden worden er nog steeds  
bewoond. Nu door roodwild dat hier het natuurbewind voert. 

De omvangrijke hertenpopulatie van Peteranec geniet bekendheid in heel Kroatië. Niet in het minst 
vanwege de kapitale geweidragers waarvan jaarlijks 25 ‘reife Recken’ zelfs een bronzen of zilveren  
medaille krijgen toebedeeld. De trofeegewichten variëren daarbij doorgaans tussen 7 en 10 kg.

Ervaren hertenjagers vinden in Slavonië een eikenhouten jachtgebied van 25.000 hectare. De herten 
kunnen zich meten met de geweigewichten uit Peteranec maar de bejaging ervan is anders dan u  
gewend bent. De bossen zijn namelijk opgedeeld in vierkante percelen van 750 bij 750 meter. 

Hier stalkt u richting de burlende herten die zich verplaatsen van het ene perceel naar het andere.  
Als het moment eenmaal daar is om het geweer in de aanslag te nemen, mag er niet langer worden 
getalmd. Dit is jagen op adrenaline, voor de snelle beslissers die durven vertrouwen op hun gids.

Voor de mooiste ervaring is er geen betere tijd dan de bronst. Als u verzekerd wilt zijn van een plek 
tijdens de piek dan legt u best een datum vast tussen 10 en 20 september. Vanuit het jachthuis  
hoort u bronstige herten alom. Deze sensatie krijgt u als toegift bij dit Kroatische avontuur.

ZWARE HERTEN, MASSIEVE GEWEIEN

tel:0031854009696
mailto:info%40outings.nl?subject=Herten%20jagen%20in%20Kroati%C3%AB
http://www.outings.nl


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

Vanuit Amsterdam of Brussel landt u na een vlucht van twee uur op de nationale luchthaven  
in Zagreb. Daar wordt u opgewacht door uw gids die u naar het jachthuis brengt. Deze autorit 
duurt ongeveer anderhalf uur. Een tweede optie is met eigen vervoer te reizen. Dit kan  
interessant zijn voor jagers die na het schieten van hun hert Kroatië verder willen ontdekken.

Eenmaal aangekomen op uw bestemming volgt een vriendelijke ontvangst door de jachtleider.  
Dan wordt een proefschot gedaan op 100 meter. Elk verblijf heeft een kansel die fungeert als testbaan  
om zeker te zijn dat richtkijker en geweer goed op elkaar staan afgestemd. Daarna is het tijd voor het 
echte werk. Het gastenhuis waar u verblijft ligt centraal in het revier. Iedere jager heeft een eigen kamer 
met dito sanitaire voorzieningen. Naast deze voorzieningen mag ook WiFi niet ontbreken bij het  
hedendaagse basiscomfort. Wat verder ongetwijfeld bijdraagt aan uw herinnering zijn de kookkunsten 
van de vrouw des huizes. Zij laat u kennismaken met de heerlijke Kroatische keuken. 

Schietstokken zijn in beide jachtvelden beschikbaar. Ook het huren van een wapen behoort tot de  
mogelijkheden. Vroeger moest u dan met ingehouden adem nog maar afwachten welk geweer u in  
uw handen kreeg gedrukt. Tegenwoordig mag u dezelfde kwaliteit als thuis verwachten en schiet u 
met vertrouwde merken zoals Blaser, Sauer en Mauser. Er wordt gejaagd vanuit de hoogzit, bersend 
of een combinatie van de twee. De gids die u hierin begeleidt leest het revier als een open boek.  
Het roodwild en de bronstplaatsen hebben geen geheimen meer voor hem. Alles zal hij eraan doen 
om u tot bij een kapitale geweidrager te brengen en tot heden is hem dat nog iedere keer gelukt. 

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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INCLUSIEF 

• 5 Reisdagen  
• Professionele begeleiding 
• 4 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 naast het wildbraad ook 50 % van de geschatte  
trofeekosten in rekening gebracht. Bij het inschatten van de levende trofee heeft uw gids een  
beoordelingsmarge van vijf procent. Misgeschoten wordt berekend aan € 140. 

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)
• Extra jachtdag € 250
• Niet-jagende begeleiding € 90 (per dag)
• Huurwapen + munitie € 40 (per dag)
• Trofeepremie 

 

 
 

• Afkoken trofee € 30
• Verwerkingskosten € 195
• Verzending trofee
• Dranken en fooien
• Alles wat niet bij ‘inclusief’ staat

Hertenjacht in Kroatië  -  van 16 augustus tot 15 januari 

PRIJS PER JAGER       € 1.150
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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 zogenaamde 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 
CIC PUNTEN INDICATIE KG PRIJS € € / 1 CIC PUNT

Vanaf 160 - 169,99 CIC Ø 6,00 kg 2.055 € 61,10

Vanaf 170 - 179,99 CIC Ø 6,85 kg 2.740 € 75,55

Vanaf 180 - 189,99 CIC Ø 7,60 kg 3.420 € 138,20

Vanaf 190 - 199,99 CIC 8,0 - 9,0 kg 4.810 € 138,20

Vanaf 200 - 209,99 CIC 9,0 - 10,0 kg 6.190 € 192,80

Vanaf 210 - 219,99 CIC 10,0 - 12,0 kg 8.120 € 272,30

Vanaf 220 CIC + 12,0 kg 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?

D

PL

CZ

SK

H

SLO 

HR

RO

TR

S

EST

LV

UK 

SCO

IRL 

F

LANDWILDSOORTEN

DUITSLAND       

POLEN       

TSJECHIË

LETLAND

ESTLAND

SLOWAKIJE

KROATIË
SLOVENIË

SCHOTLAND

TURKIJE

HONGARIJE

ZWEDEN

ENGELAND

IERLAND

FRANKRIJK
ROEMENIË

tel:0031854009696
mailto:info%40outings.nl?subject=Herten%20jagen%20in%20Kroati%C3%AB
http://www.outings.nl

