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VIVA LA CAZA
Een Beceite ibex in Spanje jagen betekent bersen langs prachtige flanken in een land dat zowel 
bij toeristen als jagers hoog aangeschreven staat. Vergeleken met andere bergjachten spreken 
de voordelen voor zich: goedkope vluchten, toegankelijke gebieden en verbluffend mooie land-
schappen. Het invoeren van uw wapen is louter een formaliteit.
 
Bovenal is de jacht zelf ongecompliceerd en betaalbaar. Voor een steenbok uit Oostenrijk of Zwitserland 
moet u al diep in de buidel tasten. Dan zijn hun Spaanse soortgenoten beslist modaler geprijsd.
De Iberische steenbok kent in Spanje vier ondersoorten: Ronda, Gredos, Sierra Nevada en Beceite 
Ibex. Samen vormt dit ‘cuarteto’ de zogenaamde Ibex Grand Slam. U bejaagt dit steenwild op een 
hoogte tussen 500 en 1.200 meter. Generositeit is waar het middelgebergte bekend om staat. Gul wat 
de wildstand betreft en vrijgevig in het schenken van kansen. Wie de tijd ontbeert om een expeditie 
van een week van te ondernemen met de mogelijkheid niet eens tot schot te komen heeft hier een 
uitstekend alternatief met bijna 100% slaagkans.

Tussen Valencia en Barcelona vindt u in Beceite niet alleen het avontuur maar ook de rust en een  
indrukwekkende trofee. In het land van monteria’s, paella en pata negra geniet u overdag van de jacht 
en ’s avonds van de heerlijke mediterrane keuken. Het zal weinig inspanning vergen om u de zuiderse 
levensstijl eigen te maken. Tot slot is dit het soort jachtreis die met zekerheid ook uw partner zal  
bekoren. Na twee dagen in de bergen kunt u samen de steden Valencia of Barcelona ontdekken.
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Het jachtseizoen op de grootste Iberische steenbok loopt van oktober tot mei. De beste periode 
om het gebergte in Aragón op te zoeken valt samen met de bronst. Vanaf november tot half  
december houden de bokken een krachtmeting onder elkaar maar ook buiten deze vurige weken 
lukt het om binnen twee dagen een mooie trofee te bemachtigen. De wilddichtheid staat het zelfs 
toe nog selectief te zijn in uw keuze. 

De oppervlakte van het jachtgebied telt maar liefst 50.000 hellende hectaren. Anders dan bij de kale, 
versteende bergen van Kazachstan groeit er meer vegetatie in de vorm van struiken, doornbos en 
kurkeik. Dit verschaft de Beceite ibex voedsel en dekking maar ook u als jager blijft zo langer uit  
het zicht. Het vergt namelijk niet de expertise van een lange afstandschutter om hier buit te maken.  
Tussen 100 en 200 meter bedraagt de gemiddelde afstand waarbij de wijsvinger gekromd wordt. 
Boogjagers weten zelfs binnen een radius van 30 meter te komen om hun pijl te laten vliegen.  
In de meeste gevallen kunt u rustig de tijd voor het schot nemen. Bovendien gebeurt dit opgelegd.

Twijfelt u aan uw fysieke gesteldheid om deze reis aan te vatten? Dan kunt u gerust zijn. De weg naar 
boven vraagt niet om getrainde klimmersbenen of de longen van een alpinist. Ook met een normale 
conditie beleeft u dit avontuur zoals het hoort. Natuurlijk is er de uitdaging maar juist dat zorgt  
voor de essentiële kruiding van elke jacht. U zult ervan genieten, ‘es una promesa’.

BERGEN VOL BECEITE
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Aan de luchthaven van Valencia wordt u opgewacht door uw gids waarna u samen naar het hotel 
rijdt. Tijdens deze drie kwartier durende autorit kunt u alvast kennismaken met elkaar. Eenmaal 
ter plaatse staat de rest van de dag in het teken van ‘tranquilo’. Daar leent dit hotel zich uitstekend 
voor. Niet alleen uw kamer maar ook het eten is hier van een hoge standaard. Tapas, Iberico ham 
en Riojawijnen zijn Spaanse specialiteiten die tot het culinaire erfgoed behoren. Nergens smaken 
deze lekkernijen beter dan hier.

De volgende dag gaat u na het ontbijt op pad voor de eerste outing. Vanwege de centrale ligging van 
het hotel haalt u het maximale uit uw dag: eenmaal buiten kan de jacht in principe beginnen. Tot het 
licht het toelaat zult u op zoek gaan naar een passende ibex. Tussendoor wordt even halt gehouden 
bij een taverne om te lunchen. Uw gids is een beroeps. Zijn ervaring zorgt ervoor dat twee dagen  
volstaan om tot schot te komen. Hij spreekt foutloos Engels en beschikt zelfs over een uitstekende 
zweethond - voor deze contreien is dat een zeldzaamheid.

Gemzen zijn sierlijk klimwild en voor het jagersoog een lust om te zien. Maar de koning van het gebergte 
blijft de steenbok. Beceite staat bekend als hét bedevaartsoord voor uw pelgrimstocht naar de grootste 
Spaanse ibex. Als dit uw eerste ervaring met het jachtland España wordt dan heeft u heel wat om naar 
uit te kijken. Velen die u voorgingen hadden immers meteen de smaak te pakken. Volgens hetzelfde 
recept wilden zij later ook proeven van de jacht op Gredos, Ronda en Sierra Nevada ibex. De kans is groot 
dat ook uw honger naar de Spaanse ‘montañas’ nog maar goed en wel is opgewekt na dit avontuur.

REISVERLOOP EN VERBLIJF
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TARIEVEN EN DETAILS
Beceite ibex jagen in Spanje - van oktober tot mei

INCLUSIEF REPRESENTATIEVE BECEITE IBEX € 4.390
Hoornlengte tot 67 cm of max. 204,99 CIC punten

Getroffen geldt als geschoten. De waarde van de trofee wordt voor het schot door uw gids bepaald.

TROFEEGROOTTE SUPPLEMENT PRIJS  €

205 - 214 CIC 1.490

215 - 225 CIC 3.250

226 - 230 CIC 4.250

Vanaf 230 CIC 6.250

INCLUSIEF 

• Twee jachtdagen
• Drie overnachtingen
• Volpension
• Transfer luchthaven
• Alle vervoer in het jachtveld
• Engelstalige begeleiding
• Spaanse jachtvergunning   

NEVENKOSTEN 
     
• Dranken en fooien
• Verwerkingskosten € 95
• Supplement grotere trofee
• Verwerking en verzending trofee
• Partner € 250 per dag

INTERNATIONALE CIC PUNTEN BECEITE IBEX

205,00 - 219,99 CIC    Brons

220,00 - 229,99 CIC    Zilver

Vanaf 230,00 CIC    Goud
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WAT WORDT UW
VOLGENDE AVONTUUR?

DUITSLAND       

POLEN       

TSJECHIË

LETLAND

ESTLAND

SLOWAKIJE

KROATIË
SLOVENIË

SCHOTLAND

TURKIJE

HONGARIJE

ZWEDEN

ENGELAND

IERLAND

FRANKRIJK
ROEMENIË

SPANJE

D

PL

CZ

SK

H

SLO 

HR

RO

TR

S

EST

LV

UK 

SCO

IRL 

F

ES

LANDWILDSOORTEN

tel:0031854009696
mailto:info%40outings.nl?subject=Ibex%20jagen%20in%20Spanje
http://www.outings.nl

