Afschotdata

Reekits:
15 januari tot en met 15 maart
Reegeit:
15 januari tot en met 15 maart
Reebok:
15 mei tot en moet 15 september

Inhoudstafel
Uren:
Half uur voor zonsopgang

Afschot van reewild in
WBE Driekoningen
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3.
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Afschotdata
Wat na het afschot van een ree?
Vlaamse zweethondengroep
Diverse tips

tot
Half uur na zonsondergang

2011
OPMERKING
Maximaal één vierde van het toegestane aantal
te schieten jongen mag als jaarlingbok worden
geschoten!

Na het afschot
Welke verplichtingen heeft men na het afschot
van een ree?
Zie voor deze beknopte uiteenzetting naar het
boekje ‘Reeën meten om te weten’ dat u werd
toebedeeld op de infoavond van de WBE.

3. Invullen en versturen van het
meldingsformulier
Het meldingsformulier is beschikbaar op de
website van ANB via volgende link:

Het versturen van het meldingsformulier
gebeurt naar de provinciale dienst van ANB
Provincie West-Vlaanderen
Zandstraat 255
8200 Sint-Andries Brugge

http://www.natuurenbos.be/nlBE/Thema/Wildbeheer/Gewone_jacht.aspx
1. Melding aan de woudmeester

Ieder ree wordt 24 uur ter beschikking
gehouden van deze woudmeester

Er wordt gevraagd om het facultatieve gedeelte
van het formulier tevens in te vullen naast het
verplicht gedeelte.

Algemeen nummer ANB West-Vlaanderen:
050 45 41 76
2. Merken van het ree met het label
Dit gebeurt aan het enkelgewricht van het ree.
Zie voor een duidelijke foto pagina 5. ‘Reeën
meten is weten’.

Het verplicht gedeelte bevat volgende
elementen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nummer afschotplan
Ree geschoten in:
Labelnummer
Geschoten door
Geschoten op
Type
Gewei
Ontweid gewicht

Voor verdere informatie wordt opnieuw
verwezen naar ‘Reeën meten om te weten’.

Vlaamse zweethondgroep

Indien u bij uw afschot te maken krijgt met een
gekwetst en gevlucht ree kunt u gebruik maken
van de gratis diensten van de Vlaamse
zweethondengroep.

Hierna vindt u twee contactadressen:
Dhr. Rudi Van Kets
014 54 61 18
0476 54 08 58

gekwetst reewild terug te vinden. Het is dus
geen excuus om deze personen niet te
contacteren indien er veel tijd tussen een schot
en een eventueel nazoek zal zijn.
Indien een gekwetst ree vlucht in het
jachtgebied van een aanpalende
jachtrechthouder, gelieve deze persoon dan
ook te contacteren. De adressen vindt u
makkelijk terug in het jaarboek van de WBE.
Eventueel kan de secretaris van de WBE, dhr.
Vanparys Rony, gecontacteerd worden om dit
te melden via het nummer 0475 79 58 65. Dit
in het geval de aanpalende jachtrechthouder
niet bereikbaar is!

Tips voor uw afschot
Deze tips worden u ter beschikking besteld
door het West Vlaams reewildcomité.
•

•

•

Dhr. Vincent Demeulenaere
056 53 15 47
0497 59 79 66

Deze mensen zijn er om u te helpen. Hierbij
moet men indachtig zijn dat hoe meer tijd
verloopt tussen het schot en de nazoek, de
geurpartikels meer kans hebben om zich te
verspreiden wat een grotere kans geeft om

•

Indien u van mening bent dat uw veld
een hogere densiteit aan kan, wordt de
raad gegeven om enkel kitsen te
schieten.
Het schieten van een meer dan twee
jarige geit neemt veelal drie reeën weg
(embryo’s). Selecteer daarom de geiten
op hun ouderdom en eventueel hun
conditie
Realiseer uw afschot van geiten zo
vroeg mogelijk in, dit in de maand
februari. Zo voorkomt u eventueel een
afschot waarbij de geit in een verdere
fase is van embryonale ontwikkeling.
Het bijvoederen van hooi tijdens lange
sneeuwval kan nefast zijn voor het
gestel van het ree en haar maag.
Varieer daarom uw voedselaanbod.

© WBE-Driekoningen 2011

