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BERSEN IN DE SCHOTSE HOOGLANDEN
Kaalwild jagen in Schotland - wie raakt niet in vervoering bij alleen al de gedachte aan deze  
klassieker onder de jachtreizen? Ver van mensen en huizen jaagt u in een onberoerde natuur 
over bergen met heidekruiden en gras bekleed. De lokroep van de Highlands is als het zingen 
van de Lorelei: onweerstaanbaar. Veel jagers zoeken en vinden hier de ultieme jachtervaring.

Niet het schot maar de weg ernaartoe is het doel van deze jacht. Dat begint met het spotten van wild 
langs de kale bergen. Vervolgens wordt een plan gemaakt om het roedel aan te bersen, daarbij rekening 
houdend met het spel van de wind en andere factoren die van invloed kunnen zijn. In het spoor van uw 
gids worden de laatste meters vaak kruipend en tijgerend overbrugd. Tot hij het genoeg vindt en u het 
signaal krijgt om uw geweer in stelling te brengen. Het is tijd om deze stalk succesvol naar uw hand te 
zetten.

Woorden als aanzitjacht, hoogzit en drukjachtbok vindt u nergens terug in de Schotse jachtliteratuur. 
Termen als ‘good sports’ en ‘fair chase’ des te meer. Men kent hier alleen de actieve jacht waarbij kennis 
en ervaring een bepalende rol spelen om binnen schietafstand van het roodwild te komen. Volgens 
velen is dit de meest pure vorm van jagen. U doet dit bovendien in een overweldigend decor met de 
Highlands als stille getuigen. De uiteindelijke beloning zit hem in de totaalbeleving bij dit alles.

Kaalwild jagen in Schotland is een verrijking voor lichaam en geest. Dit zijn het soort reizen die bijblijven. 
Een leuke bijkomstigheid is dat ‘s werelds bekendste meer Loch Ness zich in de directe omgeving  
bevindt. In dit prachtig stukje Schotland heeft u de mogelijkheid om een memorabel hoofdstuk aan 
uw eigen jachtlegende toe te voegen.

My heart’s in the highlands, 
My heart is not here. 

My heart’s in the highlands, 
a-chasing the deer. 

chasing the wild-deer,
and following the roe.

My heart’s in the highlands, 
wherever i go.

ROBERT BURNS
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Ruige landschappen, nauwelijks dekking en ‘open hills’ met tinten van groen, bruin en paars -  
het terrein van 4.000 Acres vervult al uw verwachtingen over de Schotse natuur. Het estate  
bevindt zich in de noordwestelijke Highlands van Schotland. Alleen per boot is het te bereiken. 
Wanneer u over het stuwmeer Loch Mullardoch vaart komt u al ogen te kort. Na de jacht kunt  
u nog een dag langer blijven om er te vissen op snoek en bruine forel.

Hindes en kalveren worden bejaagd van 21 oktober tot 15 februari.  Dat is direct na de hertenbronst 
die goed en wel maar drie weken duurt. Voor de kaalwildjacht in Schotland heeft u met vier maanden 
dus beduidend meer tijd om een passende datum in uw agenda te vinden. Met name de winterjacht 
spreekt tot de verbeelding wanneer sneeuw als een wit laken over de bergen gedrapeerd ligt. 

Uw begeleiding tijdens de tocht ‘uphill’ is een aparte vermelding waard. Schotse stalkers zijn immers 
een begrip in de jachtwereld. Deze gidsen kennen de heuvels als hun broekzak en weten exact waar 
de wind het wild naartoe drijft. 

De kunst van het stalken wordt van generatie op generatie doorgegeven. Deze mensen zijn van 
onschatbare waarde en maken integraal deel uit van de Schotse cultuur en jachtgeschiedenis.  
Ver schieten is niet bepaald hun cup of tea. Liever trachten ze om zo dicht mogelijk te naderen tot 
een verrekijker haast overbodig wordt om het roodwild aan te spreken. Binnen die magische 100- 
metergrens komen geeft uw stalker de grootste voldoening en u de mooiste jachtervaring.

FIRST CLASS HUNTING
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Laat u niet tegenhouden door het feit dat Schotland - evenals de rest van het Verenigd Koninkrijk 
- niet meer tot de EU behoort. Met een geldig paspoort en Europese Vuurwapenpas bent u nog 
steeds een graag geziene gast. Naar het papierwerk heeft u bovendien geen omkijken. Dat ne-
men wij voor onze rekening.

Diverse luchthavens organiseren dagelijks vluchten naar Inverness. Daar aangekomen stapt u in de 
auto van uw stalker of bij een van zijn afgevaardigden die u naar het hotel brengt. U kunt er ook voor 
kiezen om een auto te huren of zelfs de gehele reis met eigen vervoer te maken. 

Dit geeft de mobiele vrijheid om aan sightseeing te doen maar ook te proeven van de geneugtes des 
levens in een whiskystokerij. Prettige zijsprongen als deze zijn een of twee dagen voor u op jacht gaat 
gemakkelijk in te plannen. Wat de jachtdagen betreft zijn de Schotten flexibel. Als u er maar rekening 
mee houdt dat op zondag zelden of nooit gejaagd wordt. 

Voor ongeveer £ 100 per nacht inclusief ontbijt verblijft u in een gemoedelijk pension. Maar ook een 
klassiek Schots kasteel met kamers in Victoriaanse stijl behoort tot de mogelijkheden. Aan u de keuze. 

Na het ontbijt wordt u opgehaald door uw stalker. Normaal gesproken jaagt u op basis van 2:1, wat 
betekent dat 2 jagers 1 stalker delen. Tot in de late namiddag bedwingt u gezamenlijk de heuvels met 
tussendoor een smakelijke lunch in het veld. Bij aanblik zullen u en uw jachtgenoot om en om de laatste 
meters bersen. Op deze manier zult u allebei verschillende keren tot schot komen. Samen op pad gaan 
en elkaars toeschouwer zijn is wat deze jacht zo bijzonder maakt.

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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TARIEVEN EN DETAILS
Kaalwildjacht in Schotland - 21 oktober tot 15 februari

PRIJS PER JAGER PER DAG £ 275

UITRUSTING  
     
Schots najaarsweer kent vele gezichten. Om goed voorbereid op jacht te gaan is het dragen van 
waterdichte, ademende kleding een must. Stevige schoenen genieten de voorkeur boven laarzen.  
Een rugzak komt goed van pas maar alles wat erin gaat moet ook gedragen worden. Probeer het 
daarom zo licht mogelijk te houden en beperk u tot het hoognodige. 

De meeste Schotse herten worden gestrekt met het kaliber .243 Winchester. Tot .308 Win. en .30-06 
is nog gangbaar maar zwaardere kalibers zijn een no-go voor deze jacht.

Het gebruik van geluiddempers is ondertussen zo sterk ingeburgerd dat de meeste estates dit zelfs 
als een vereiste stellen aan de bezoekende jagers. Indien u hier niet over beschikt kunt u tegen een 
billijke vergoeding een wapen huren, inclusief demper en kwaliteitsoptiek. 

INCLUSIEF
     
• Organisatie van de jacht
• Alle afschot van kaalwild
• 2 :1 Begeleiding
• Transport in het jachtveld
• Schotse jachtvergunning

NEVENKOSTEN 
     
• Verblijf
• Huurwapen £ 50 per dag
• Verwerkingskosten £ 170
• Transfer luchthaven
• Dranken en fooien
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