
 
 
 
 
De eerste nieuwsbrief van onze 
WBE is klaar en ligt voor u, 
gemaakt door leden van onze 
WBE, bestuursleden die dat met 
veel passie doen om ons te 
informeren over jacht en 
jachtzaken. 
Mensen waar de liefde voor de 
natuur diep zit. 
Ik draag ook deze passie altijd 
bij me en is er ook altijd 
geweest. Er is maar weinig voor 
nodig om die hartstocht te doen 
ontvlammen. 
Een warme aanzit op de hoogzit 
in de bronstijd van de bok of 
een koude met heldere maan op 
het varken in de rauschtijd met 
– 10 graden C. 
Het mijmeren denken hoe het 
verder moet met de jacht in 
onze tijd, de ganzen, vossen en 
de verstoring door de 
wandelaars met honden. 
Dan de berichtgeving uit 
Duitsland waar ik altijd te gast 
mocht zijn in Borghorst al 28 
jaar en waar nu op 
onverklaarbare wijze het wild is 
doodgegaan en alle jachten zij 
afgelast. 
Wij hebben nog onze WBE waar 
we nog steeds enthousiast in 
bezig zijn en we langzaam 
resultaat boeken ten gunste van 
de wildstand waar ook mede 
deze nieuwsbrief aan meewerkt. 
Laten wij elkaar verstaan en 
begrijpen door met elkaar 
samen te  werken zodat we er 
allen wel bij varen. 
 
    
   
 Weidmansheil   

 
Jan Flim 

 

 

 

 

Steenmarteroverlast 

Met regelmaat krijgt uw WBE melding over schade en overlast  door steenmarters. Dan 

gaat het vooral om problemen binnen de bebouwde kommen van de steden en dorpen. 

Echter een goede registratie van schade en overlast op lokaal of provinciaal niveau 

ontbreekt. In 2011 werd door de plaatselijke politiek in Wierden actie ondernomen naar 

aanleiding van problemen in het dorp met steenmarters waardoor de gemeente op haar 

website informatie heeft staan. Echter de steenmarter is een beschermde diersoort die 

niet gevangen of gedood mag worden. 

De laatste tijd krijgen wij veel meldingen vanuit het dorp Enter waar de steenmarter al 

langere tijd zorgt voor werkgelegenheid bij garagebedrijven. 

Eén van de eigenschappen van de steenmarter is, dat hij onder motorkappen kruipt en 

daar kabels en slangen doorbijt. Waarom dit gebeurt, is nog en raadsel.  

De schade kan niet vergoed worden door bijvoorbeeld het faunafonds en vaak zal de 

particuliere verzekering hierop aangesproken worden. Meestal wordt deze schade echter 

niet gedekt.  

Zoals al aangegeven is de steenmarter een beschermde diersoort, waardoor beheer en 

schadebestrijding nagenoeg onmogelijk is. Als WBE en u als individuele jager kunnen en 

mogen dus ook geen andere actie ondernomen dan adviseren om alle  eventuele 

toegangen tot woningen, schuren e.d. hermetisch af te sluiten. Laat u niet in verleiding 

brengen door soms hartverscheurende en emotionele hulpvragen. Bij het plegen van 

verboden handelingen loopt u het risico uw jachtakte jaren kwijt te  raken!  

Door uw WBE werd daarom informatie gemaakt voor derden welke als WORD-bestand 

gemaild kan worden. Ook is het de bedoeling deze informatie op te nemen op de 

website van uw WBE. In zowel de digitale folder als op de website zal steeds verwezen 

worden naar de gemeente waarin zich de problemen voor doen. In ons geval de 

gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden. Aanpassing van wet- en 

regelgeving gebaseerd op een praktisch handelen kan mogelijk vanuit de basis beginnen.  

Bij huidige status van de steenmarter kan de WBE geen rol spelen. Deze status ter 

discussie stellen van een dier, wat volgens velen een grote aaibaarheidsfactor heeft, 

kan beter vanuit de burgerij gebeuren. 

Reeën: Ziekten en ongemakken. 

Zieke reeën kun je vaak herkennen aan een ongewoon gedrag, zoals bijvoorbeeld het 
zich afzonderen van de gezonde soortgenoten en ook: 

• het te laat verharen,  
• een afwijkende geweigroei, 
• sterke vermagering,  
• veel hoesten,  
• lopen met een hoge rug e.d.  

zijn aanwijzingen dat er iets aan de hand is. 
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 Faunaschadecommissie.  
 
1. organisatie Faunaschadekring  
2. meldingen faunaschade  
3. faunaschadesoorten en beheer 
en schadebestrijding  
 
1. Organisatie Faunaschadekring.  
Vanaf april 2010 zijn we bezig 
met het opzetten van een 
zogenaamde faunaschadekring. 
De taken g van de 
faunaschadekring zijn:  
- grondgebruikers adviseren in 
geval er schade is of dreigt aan 
landbouwgewassen;  
- uitvoerders van beheer en 
schadebestrijding adviseren over 
beheer en schadebestrijding van 
faunaschadesoorten;  
- verzamelen van 
faunaschadegegevens en deze 
gegevens doorgeven aan de 
provincie;  
- indien mogelijk met de 
verzamelde gegevens een 
vrijstelling (art 65 F&F-wet),  
provinciale aanwijzing (art. 67 
F&F-wet) of provinciale 
ontheffing (art 68 F&F-wet) 
aanvragen.  

 
Eventueel beheer kan namelijk 

alleen plaatsvinden als er 

daadwerkelijk schade wordt 

veroorzaakt en dit geregistreerd 

wordt. De Faunaschadekring 

kan zo met uw meldingen een 

schadehistorie opbouwen zodat 

de WBE in aanmerking kan 

komen voor verjaging en/of 

beheer. 

 

 

In het kader van de kwaliteitbewaking van vlees voor consumptie moet ook het ree 
gecontroleerd worden op afwijkingen.  

Goed en veel waarnemen in het veld is dus belangrijk. Dat begint voordat het wordt 
gedood, tijdens het ontweiden en het slachten. Bij twijfel is het beter om een tweede 
beoordeling van een deskundige te vragen voor dat het wild voor de consumptie wordt 
bestemd.  

Het beoordelen van wild voor de handel en groothandel is thans aan wettelijke regels 
gebonden. De keuringen moeten gedaan worden door gekwalificeerde personen. 

Er kunnen bij Reeën verschillende ziekteverschijnselen optreden, veroorzakers kunnen 
zijn: 

• virussen,  
• bacteriën of  
• parasieten.  

Dit is vooral het geval bij een grote reeëndichtheid waardoor de draagkracht ver wordt 
overschreden. 

De in Nederland in het wild voorkomende dieren zijn in grote lijnen gezond. Als de in 
het wild voorkomende dieren zich ziek voordoen, hebben we meestal te maken met 
parasitaire aandoeningen, zoals:  

• keelhorzel,  
• huidhorzel,  
• longworm,  
• lintworm,  
• leverbot of  
• keelworm. 

Daarnaast kunnen grote wilde hoefdieren varkenspest en mond en klauwzweer 
overbrengen. 

Een aantal ziekten van dieren kunnen ook op mensen overgaan, dit noemen we een 
zoönose. b.v:  

• ziekte lyme door teken,  
• leverbot,  
• ringworm,  
• giardia.  

 

Daarnaast zijn er infecties mogelijk die het gevolg zijn van: 
• verwondingen door verkeersongevallen, landbouwmachines en rasters  
• verwondingen die het gevolg zijn van achtervolging  
• verwondingen van gewei dragers door bronstgevechten  
• oude schotwonden  

Parasitaire aandoeningen worden eigenlijk niet tot de ziekten gerekend. De eigenlijke 
ziekten worden veroorzaakt door bacteriën, protozoa, schimmels of virussen. 

De mate van weerstand speelt een rol bij het mogelijke herstel van een ziekte. 

Er zijn dus bij de wilde dieren / reeën alle mogelijke situaties van infectie/ziekten 
denkbaar. Juist deze veelvoud aan mogelijkheden maakt het gewenst de dieren goed te 
beoordelen op een eventuele ziekte. Dat kan onder andere door tijdens het aanspreken 
te letten op afwijkend gedrag en bij het ontweiden te kijken of je afwijkende organen 
aantreft. 
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 Wat hebben we tot nu toe 
gedaan?  
 
Vanaf medio 2010 tot nu heeft de 
organisatie:  
- zeven vrijwilligers bereid 
gevonden deel te nemen aan de 
Faunaschadekring;  
- de LTO-afdelingen binnen het 
werkgebied van de WBE 
geïnformeerd over de 
Faunaschdekring;  
- een bezoek gebracht aan de 
FaunaBeheerEenheid (FBE) 
Overijssel. Mevrouw Louise van 
Haaften heeft ons gastvrij 
ontvangen en uitgelegd welke 
processen er spelen voordat er 
een aanwijzing of ontheffing 
aangevraagd kan worden;  
- de heer Jaap van Baarsen van 
het Faunafonds uitgenodigd. Hij 
heeft met een beeldpresentatie 
onder andere uitgelegd hoe een 
faunaschadeformulier ingevuld 
moet worden;  
- verkend hoe de WBE in 
deelgebieden te verdelen. Binnen 
elk deelgebied zal er één of 
zullen meerdere 
faunaschadevrijwilligers actief 
zijn. Zodra deze kaart bekend is 
zult u worden geïnformeerd 
welke faunaschadevrijwilliger in 
uw deelgebied het aanspreekpunt 
is. (Dit weten de vrijwilligers dus 
nog niet!!)  
 
We verwachten dat begin 2013 de 
Faunaschadekring actief is.  
 
2. Meldingen faunaschade.  
In 2012 zijn er negen meldingen 
van faunaschade betrekking 
hebbende op de landbouw 
binnengekomen. Het betreft 
schade door kraaien, meeuwen, 
duiven, knobbelzwanen, roeken, 
grauwe gans, nijlgans en 

 

 

 

 

 

 

De praktijk: 
Over het algemeen zijn de reeën gezond. Naar mate je de dieren meer bestudeerd 
weet je hoe het gezonde dier zich gedraagt. Dat geldt ook voor het bestuderen van 
dode reeën. Naar mate je meer reeën ontleed weet je hoe gezonde organen eruit 
zien. Het herkennen van zieke dieren en aangetaste organen is van groot belang. Met 
ingang van 1 januari 2006 gelden daarom wettelijke hygiëne voorschriften voor 
verwerking van gedode wilde dieren. Nederland heeft dit per 1 januari 2008 in de 
nationale regelgeving Vleeskeuring opgenomen voor de handel en afgifte van 
reeënvlees door: 

• reeënbeheerder,  
• stroper,  
• poelier,  
• slager,  
• restaurant of  
• detailhandel. 

Ook voor de instandhouding van de reeën is het herkennen van afwijkend gedrag door 
ongeval, ziekten en parasitaire aandoeningen natuurlijk van belang. 

 

Ziekten:  

 

Bacterien: 

 

Virussen: 

 

Schimmels: 

• tuberculose • blauwtong • ringworm 
• pseudo-tuberculose • mond- en klauwzeer • actinomycose  

• campylobacter 
• hondsdolheid 

(rabiës)  

• brucelose • Q koorts 
 

 
• varkenspest 

 

Ongemakken:  

Wormen: Andere parasieten: Gevaren: 

• lintworm  • babesiose • verdrinking 
• longworm • cryptosporidiose • afrastering 
• leverbot • giardia • verkeer 

 
• hertenluisvlieg • landbouwmachines 

 
• keelhorzel • predatoren 

 
• reebulthorzel 

 
 

• schurftmijt 
 

 
• teken/lyme 

 
 

GDV 

Rijssen, december 2012 
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  Verkoop gronden door Staatsbosbeheer? 

Staatsbosbeheer zal waarschijnlijk begin volgend jaar starten met de verkoop van 

gronden, voornamelijk de kleine landschapselementen als vorm van bezuiniging op de 

organisatie, maar ook puur om de financiële opbrengst. Tijdens de regeerperiode van 

Rutte I kreeg SBB de opdracht om voor 100 miljoen euro bij te dragen aan de inkomsten 

voor de schatkist in de periode 2013 – 2015. Dit beleid is door de huidige regering Rutte 

II niet herzien en of hierin een wijziging zal optreden valt nu ook nog niet te bezien. 

Landelijk zal door SBB zo’n 17.000 ha gefaseerd verkocht gaan worden. Alle grond wordt 

niet in één keer op de markt gebracht, hierdoor zal de grondmarkt te veel verstoort 

worden (= de prijs zou zakken en de inkomsten te gering worden). Op grond van de 

eisen die gesteld zijn aan de opbrengst van de verkopen, verwacht wordt, dat de 

hectareprijs circa € 5900,00 exclusief kosten zal bedragen.  

De gronden die verkocht zullen worden, liggen niet in de Ecologische Hoofdstructuur en 

er wordt niet vooraf bekend gemaakt welke gronden wanneer in de verkoop zullen 

komen.  De verkoop zal plaatsvinden via internet aan de hoogste bieder. Wel is bekend, 

dat één van de eerste verkopen plaats zullen vinden de terreinen zijn die liggen in de 

voormalige ruilverkaveling Daarle-Hellendoorn, daar waar vele leden van de WBE en 

andere vrijwilligers al jaren het beheer van voeren. 

De landschapselementen zouden voor boeren passen in het kader van het nieuwe 

Europese landbouwbeleid waarin van akkerbouwers verlangd wordt, dat 7% van hun 

grond een ecologische bestemming krijgt. Bij de verkoop van gronden zal er echter geen 

sprake zijn van een voorkeurspositie voor bijvoorbeeld landbouwers of aangrenzende 

grondeigenaren, zo geeft SBB te kennen. Hierdoor hebben waterschappen, gemeenten 

en dergelijke dan ook geen voorkeurspositie.  

Wij begrijpen, dat de verkoop van de gronden, een ontwikkeling waar uw WBE en ook 

SBNL totaal geen grip heeft, een groot gevaar kan vormen voor het beheer en 

voortbestaan van deze terreinen die u de afgelopen jaren tot natuurparels in het 

agrarisch landschap heeft gemaakt. De WBE vindt, dat door de verkoop, c.q. aankoop 

geen ‘herverkaveling’ mag plaatsvinden waardoor de elementen tot agrarische 

productiegrond omgevormd zal worden. Omdat ook buitenstaanders gronden kunnen 

kopen, is een toekomstig beheer niet in te schatten. Dit betekent ook, dat de 

mogelijkheden tot jacht en beheer-en schadebestrijding op termijn door de nieuwe 

eigenaar bepaald wordt. Het is niet ondenkbaar dat iemand met een anti-

jachtachtergrond deze terreinen koopt.  Misschien wordt de verleiding groot om stukken 

grond te kopen die nu nog in het veld van iemand anders liggen om zo meer 

jachtmogelijkheden te verkrijgen. Ongeacht de reden en achtergronden hiervoor, ons 

Huishoudelijk Reglement is duidelijk wanneer het gaat om inbraak! 

Wij adviseren u om zelf de ontwikkelingen te volgen en tijdig contact op te nemen met 

uw grondeigenaren/grondgebruikers om deze te informeren over de te verwachten 

ontwikkelingen. De WBE is van mening, dat de terreinen in eigendom moeten komen en 

blijven van lokaal betrokkenen. Alleen op zo’n wijze wordt een duurzaam beheer, 

waaronder jacht, voor de toekomst gewaarborgd . 

Bestuur 

Wildbeheereenheid “West-Twente” 

           

 
  
verwilderde boerengans. De 
schade betrof kapot pikken van 
kuilplastic, vraat aan gewassen, 
bevuilen met uitwerpselen, 
uitpikken zaaigoed en vertrappen 
van gewassen. De wijze van 
schademelden varieert, dit 
gebeurd telefonisch, per e-mail 
of schriftelijk (op het daarvoor 
bestemde ‘Wildschade-
meldingsformulier’).  
 
Wat opvalt is de schade door 
steenmarters de laatste jaren 
toeneemt. Het gaat hierbij veelal 
over schade aan auto’s doordat 
kabels worden aangevreten. Van 
vijf garagebedrijven, de meeste 
in de omgeving van Enter, zijn 
over de afgelopen twee jaar 
maar liefst 175 schadegevallen 
bekend.  
 
3. Faunaschadesoorten en beheer 
en schadebestrijding  
Over de faunaschadesoorten roek 
en steenmarter zijn door leden 
vragen gesteld. Daarom volgt 
hierna informatie over 
mogelijkheden van beheer en 
schadebestrijding. 
 
Roek  
Provinciaal beleid: De provincie 
geeft middels een verordening 
vrijstelling voor het doden van de 
roek ter bestrijding van schade 
aan landbouwgewassen. Roeken 
mogen het hele jaar verstoord en 
gedood worden, wanneer dit 
gebeurt op tenminste 500 meter 
afstand van de kolonie.  
(bron: 
http://www.faunabeheereenheid
.nl/overijssel/Diersoorten/Roek1
.doc/).  
 
Steenmarter  
Provinciaal beleid:  
De provincie heeft in de Nota 
beleidsregels faunabeheer 
Provincie Overijssel het 
voornemen uitgesproken zich te 
beperken tot ontheffingen voor 
het wegvangen van dieren, in 
combinatie met preventieve  
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maatregelen door de eigenaar of 
gebruiker van de gebouwen. 

Eigenaren/ gebruikers moeten 
schade/overlast zelf voorkomen 
(indien deze schade of overlast 
voor hen niet aanvaardbaar is). 
De provincie gaat er van uit dat 
bij het wegvangen van 
steenmarters sprake zal zijn van 
een planmatige aanpak.  
(bron: 
http://www.faunabeheereenheid
.nl/overijssel/Algemeen/Faunabe
heerplan/).  
De vergunningverlener voor de 
Natuurbeschermingswet en Flora- 
en Faunawet van de provincie 
Overijssel, de heer Ade van der 
Wal, gaf desgevraagd nog de 
volgende opmerking over de 
steenmarterproblematiek:  
“Een ontheffing voor het vangen 
en binnen het leefgebied 
uitzetten van een steenmarter 
wordt alleen afgegeven als er 
een steenmarterbeheerplan aan 
ten grondslag ligt. Er moet een 
“planmatige aanpak” zijn.  
Overigens is binnen de bebouwde 
kom is de gemeente het eerste 
aanspreekpunt voor overlast en 
schade door steenmarters.  
Oplossingen moeten in eerste 
instantie in de preventieve sfeer 
gezocht worden. Op internet zijn 
hiervoor veel oplossingen te 
vinden. Ook het 
steenmarterbeheerplan van 
Deventer geeft veel informatie.  
Wellicht ten overvloede: de 
steenmarter is een wettelijk 
beschermd dier. Het mag niet 
verstoord, gevangen of gedood 
worden”. 
 
 
 
 
 
 

Landinrichting Rijssen 

Per 1 januari 2013 zal de akte passeren met betrekking tot de ruilverkaveling Rijssen. 

Dit is een zogenaamde ruilverkaveling, die zoals dat heet, contract schonend is. Alle 

bestaande contracten, o.a. huur en verhuur van jacht en toestemming voor 

schadebestrijding en beheer  op deze gronden vervallen dan. 

Zie ook www.landinrichtingrijssen.nl. 

Al in een eerder WBE’tje besteden wij aandacht aan deze ontwikkeling. 

Nu bestaande jachthuurovereenkomsten per 1 januari 2013 niet meer geldig zijn en er 

opnieuw ingehuurd moet worden, willen wij alle betrokkenen met klem wijzen op de 

statuten èn het huishoudelijk reglement van onze WBE met betrekking tot de 

bepalingen van inbraak! Bij de huur en verhuur van het genot van de jacht zoals dat 

heet, maar ook het gunnen van beheer en schadebestrijding, is het de grondeigenaar, 

c.q. grondgebruiker die bepaald. Deze moeten vrij zijn in hun beslissingen. In het 

verleden zouden overeenkomsten altijd al  genomen moeten zijn op basis van 

wederzijds vertrouwen en respect en natuurlijk goede samenwerking. Ook de gedrags- 

en weidelijkheidregels voor ons als jagers getuigen hiervan. 

Een ruilverkaveling waarbij eigendomsverhoudingen soms volledig op de kop gezet 

worden en daarbij ook grenzen van jachtvelden kunnen veranderen, mag geen 

aanleiding worden voor ‘landjepik’, c.q. inbraak of andere ‘wildwest’ situaties!  

Het aangaan van een overeenkomst is gehouden aan de Nederlandse wetgeving, 

waarbij o.a. de bepalingen van de flora en faunawet van toepassing zijn, maar ook van 

het Burgerlijk Wetboek. Het niet nakomen van bepalingen in de wetgevingen kan 

leiden tot ongeldige contracten maar ook strafrechtelijke vervolging. 

Daarom vragen wij een ieder de vrijheid van de grondeigenaren, c.q. grondgebruikers 

te respecteren en elkaar het voorrecht van een eigen (bejaagbaar) veld te gunnen 

zoals dit ook in een ‘oude ‘situatie mogelijk was. Daar waar er sprake is van problemen 

met jachtverhuur of het niet (meer) bejaagbaar zijn van velden, willen wij een 

dringend beroep doen op de verantwoordelijkheid en het eer en geweten van alle 

betrokkenen. Wat is er tegen op een ‘herenakkoord’?  Dit besef tot  de noodzaak en 

nut van een samenwerking en wederzijds respect vormde immers de basis waarop 

onze, c.q. ùw WBE in de jaren ’80 opgericht werd en vol enthousiasme door haar leden 

werd uitgebouwd. Wij mogen niet vergeten, dat onenigheden in het veld onder een 

vergrootglas liggen en niet alleen door de betrokkenen breed uitgemeten worden, 

maar daarbij het gehele jachtbedrijf in diskrediet kunnen brengen.  

Bestuur 

J. Kreijkes 
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Geachte Leden, 

Hierbij ontvangt u de  

1e nieuwsbrief van onze 

WBE. 

Wij hopen dat u deze 

met plezier leest. 

Voor verbeteringen 

staan wij altijd open. 

Mocht u dus suggesties 

hebben of verbeteringen 

dan horen wij het graag 

van u. 

De redactie. 

 

 

 

ADRES 

WBE  West-Twente  

Postbus 377 

7460  AJ  Rijssen 

e-mail 

wbewesttwente@telfort.nl 

www.west-twente.nl 

  

Aan alle leden, deelnemers en begunstigers van WBE West-Twente. 

Uw WBE organiseert ook volgend jaar weer de schadelijk wilddag en wel op zaterdag 

19 januari 2013. Noteer deze datum alvast in Uw agenda. 

Om het resultaat van deze dag te vergroten is door uw bestuur Tok Poortvliet 

uitgenodigd op maandag 14 januari om 20:00 bij het ’t Rheins in Enter. 

Tok Poortvliet kan het een en ander uit te leggen over de bejaging van de zwarte 

kraai en kauwen. 

Tok is bekend schrijver van de KNJV en zoon van. 

Tevens zal De Paander aanwezig zijn met de diverse lok- en jachtmiddelen om het 

resultaat nog verder te vergroten.  

Het bestuur rekent op een grote opkomst, zowel die maandag 14 januari 2013 als 

die zaterdag 19 januari 2012. 
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Gebruik kunstlichtvergunning 
 
Inmiddels kreeg elke aangesloten 
jachtcombinatie bericht, dat uw WBE 
van de FBE weer een ontheffing heeft 
ontvangen om gebruik te mogen 
maken van kunstlicht voor het 
bejagen van de vos. Dit op grond van 
het nog voorkomen van het korhoen 
op de Sallandse Heuvelrug en het feit, 
dat binnen onze WBE nog enkele 
erkende weidevogelgebieden liggen.  
Graag willen wij u er nogmaals op 
wijzen, dat er aan het gebruik maken 
van de ontheffing voorwaarden 
verbonden zijn. Dit werd in de 
begeleidende informatie nadrukkelijk 
aangegeven.  U mag hiervan gebruik 
maken op volgens de FF-wet 
bejaagbare gronden, u heeft dus de 
jacht gehuurd èn een geldige 
verklaring voor beheer en 
schadebestrijding. Alleen een 
zogenaamde gebruikersverklaring is 
onvoldoende! 
 
U moet, als u van deze ontheffing 
gebruik wilt maken, eerst contact 
opnemen met de secretaris van de 
WBE: D. Spenkelink telefoon 06-
51406189 of een email sturen naar 
JMA Flim (janmarkflim@live.nl) . U 
krijgt  dan een kopie van deze 
ontheffing toegezonden krijgen per 
mail. 
 
Voordat u gebruik maakt van de 
ontheffing moet  u dit  minimaal 48 
uur vooraf aanmelden bij Jan-Mark 
Flim telefoon 06-55727224. U moet 
melden door wie geschoten gaat 
worden en met welk voertuig (merk, 
type, kleur en kenteken) u op pad 
gaat.  
 
Let op, dat als u op pad gaat, in het 
bezit bent van alle kopieën! 
Een bindende verplichting is om altijd 
binnen 24 aan D. Spenkelink of J.M. 
Flim terug te melden wat het 
resultaat is geweest, ook als er niets 
geschoten werd! Tijdens de 
voorlichtingsavond over de FRS werd 
nogmaals duidelijk, dat dit een 
verplichting is die voor een ieder 
geldt! 
 
Bestuur 

 

 

 

 Voorlichtingsavond FBE Overijssel over de reewildregistratie in FRS systeem 

Op maandagavond 29 oktober 2012 organiseerde het gewest Midden-Overijssel een 

voorlichtingsbijeenkomst in een zaal van Aan de Tolplas over het werken met de 

reewildregistratie van het provinciale FaunaRegistratieSysteem. Ook alle leden, 

deelnemers en begunstigers van uw WBE werden hiervoor uitgenodigd. Helaas was de 

opkomst vanuit uw WBE beperkt in tegenstelling tot de opkomst van onze collega-WBE 

‘Vriezenveen e.o.’.  

Mevrouw L. van Haaften, ambtelijk secretaris van de Faunabeheereenheid Overijssel 

was aanwezig om vragen van de aanwezigen te beantwoorden en om de werking van 

het systeem uit te leggen. Ook G. Frowijn, bestuurslid van de FBE namens de het 

georganiseerde jachtbedrijf was aanwezig.  

Tijdens de bijeenkomst werd diep ingegaan op vragen en opmerkingen over de 

werkwijze met betrekking tot valwild als gevolg van aanrijdingen en de registratie 

hiervan. Duidelijk is, dat de huidige werkwijze de aandacht behoeft van de provincie 

voor de handhaving en het WBE-bestuur. 

Individuele jagers blijken de informatie niet altijd in te (laten) voeren in het FRS 

waardoor er problemen kunnen ontstaan bij een eventueel nieuw toe te kennen 

afschot van reewild. Ondanks diverse verzoeken en indringende waarschuwingen lijken 

enkele reewildbeheerders het afschot niet te voldoen en geen gegevens vermelden in 

het FRS. Duidelijk is, dat deze gevolgen zal hebben voor een toekomstig beheer. Er is 

sprake van een verplichting en een persoonlijke verantwoordelijkheid en 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij het uitvoer van het beheer. Bij het niet 

nakomen van de verplichting kan er ook nog sprake zijn van een overtreding van de 

flora en faunawet. Ook hier zal aandacht aan geschonken worden door de provincie, 

zo blijkt.  

Naast vragen over het reewildbeheer worden ook vragen gesteld over de ontheffingen 

op bijvoorbeeld de nijlgans. Er wordt uitgelegd hoe dit in het FRS werkt en dat alle 

acties in het veld teruggemeld moeten worden in  het FRS. Ook de eventuele 

verjaagacties. Duidelijk is, dat de gegevens in het FRS ook een basis kunnen vormen 

voor het Faunafonds voor een schadeopbouw en eventuele uitkeringen. Het 

Faunafonds werkt echter los van de FBE en zal altijd door de grondgebruiker direct 

benaderd moeten worden bij (dreigende) schade. 

Voor wat betreft het werken met het systeem hebben velen vragen. Echter is dit zo 

ingericht, dat er een duidelijke handleiding uitgeprint kan worden. Deze wordt steeds 

bijgewerkt. Mevrouw van Haaften adviseert daarom deze regelmatig opnieuw te 

printen. Inmiddels heeft de ontwikkelaar van het programma al enkele jaren ervaring 

en wordt gebruik gemaakt van de ervaringen om het systeem steeds 

gebruiksvriendelijker te maken. 

 Vanuit de vergaderingen werden een aantal technische vragen gesteld over de 

werking van en met het FRS waarop  mevrouw van Haaften geen antwoord kon geven. 

Deze vragen zijn echter vastgelegd en zullen binnen de FBE met het softwarebedrijf 

teruggekoppeld worden. Daarna zal er via de WBE-secretarissen een antwoord moeten 

volgen.  

J. Kreijkes 
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Nieuwjaarsreceptie KNJV 

Gewest Midden-Overijssel 

Op zaterdag 5 januari 2013 

organiseert het gewest Midden-

Overijssel weer haar 

Nieuwjaarsreceptie in de zaal van 

Aan de Tolplas te Hoge Hexel. 

Leden en relaties van de KNJV 

zullen hiervoor nog de uitnodiging 

ontvangen. 

 

 

Oproep 

Het is al jaren gebruikelijk, dat wij 

als WBE ruchtbaarheid geven aan 

onze activiteiten in de velden. 

Jaren.  Wij zijn immers niet met 

illegale praktijken bezig en voeren 

onze taak, ook onze hobby, 

gedreven en deskundig uit. 

Natuurlijk krijgen wij vragen van 

journalisten/verslaggevers die 

daadwerkelijk interesse hebben in 

ons werk, om een kijkje in het 

veld te mogen nemen of om een 

jachtdag mee te mogen maken.  

Onze vraag is daarom wie 

hiervoor, wanneer er naar 

gevraagd wordt, bereid is zich als 

gastheer  of gastvrouw aan te 

bieden. De WBE zorgt in ieder 

geval voor de begeleiding door 

een niet jager zodat u niet aan het 

lot overgelaten wordt. 

Aanmeldingen of informatie bij  

Jan Kreijkes  

tel. 0546-577212 / 06-45630416 

e-mail j.kreijkes@hetnet.nl.  
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Wintertelling knobbelzwaan en meerkoet. 
  
In 2005 is op initiatief van de KNJV een start gemaakt met het structureel 
inventariseren van wild- en faunapopulaties door WBE’s. Ook uw WBE “West-
Twente”werkt hieraan mee en vraagt weer uw medewerking. Door ieder jaar de fauna 
inventarisaties te herhalen, in hetzelfde gebied en op dezelfde wijze, krijgen wij als 
WBE’s een steeds beter en betrouwbaarder beeld van de omvang van de populaties en 
de ontwikkeling daarvan binnen onswerkgebied.  
  
Op zaterdag 19 januari 2013 a.s. staat de wintertelling knobbelzwaan en meerkoet 
weer op het programma. Er werd een instructie opgesteld die aan ieder contactpersoon 
werd doorgezonden. Op deze wijze wordt in het hele land op uniforme wijze 
telgegevens verzameld, waardoor deze met elkaar vergeleken kunnen worden. 
  
Door uw WBE worden de telgegevens die u aanlevert digitaal ingevoerd in het 
Nederlands Wild Registratie Systeem. In 2012 werd dit voor de eerste keer zo 
verwerkt. De telgegevens vanuit de velden moeten omgaand doorgegeven worden aan 
uw WBE, hetzij digitaal, wbewesttwente@telfort.nl of per post: Postbus 377   7460 AJ  
RIJSSEN.  
 
Gezien de geluiden vanuit de georganiseerde landbouw naar aanleiding van toenemende 
schade en overlast door knobbelzwanen, is het belangrijk om de stand in uw veld te 
tellen en door te geven. Weliswaar staat het NWRS los van het FRS, maar de telcijfers 
komen wel ter beschikking van de FBE en het Faunafonds! 
 
Wij rekenen op ieders medewerking. 
 
Bestuur  

 



’t Geluud van ’n mirweinterhoorn 
 
Vanof ’n eersen adventzundag köj ’t 
geluud van de mirweinterhoorn wier 
hör’n in Twentse laand tot en met 
Dreikoningen, zes januari.  Noadat ’t 
mirweinterhoornbloazen in ’t begin 
van de vieftiger jaoren wier niej 
leaven inebloazen wörd’n , hor ie in 
steeds meer plaatsen en 
boerschoppen ’t typische geluud van 
’n holten mirweinterhoorn.  D’r wann 
in Twente nog een paar leu oawer 
blev’n  die wusten hoe ’n hoorn van 
’n barke of ’n waarfholt of misschien 
wal van ’n elzen konn maken en der 
zelfs geluud oet kreeg’n.  
Oaver de hele eerdbol wört blaozen 
op holten hoorns, in Maarkel doot ze 
’t zelfs op ’n ossenhoorn. Woar ’t 
gebroek precies vedan komp is nich 
bekend.  

 
 
Al zo’n vieftig joar geleden begönnen 
een paar kearls oet Almelo met het 
bloazen in de Adventstiet in het 
Beeklustpark in Almelo. De Stichting 
Midwinterhoornblazen Beeklust was 
een feit. Deze verzoargt al jaoren in 
de stad en ommelanden van Almelo 
het bloazen op ’n hoorn. Al meer dan 
dartig bloazers van heel jong tot heel 
oald laot van zich hör’n. 
Ook in Wierden  is ’t wat klagelik 
geluud te heur’n van de 
Stouwebloazers. Enter kon nich 
achterbliev’n en hef bloazers vanof 
’n Waarf. Zelfs in ’t Riessense zind 
d’r noe bloazers te hor’n . Ok 
Nijverdal hef zien eigenen maker van 
hoorns en bloazer. 
Op zundag 30 december 2012 wört 
deur de Stichting 
Midwinterhoornblazen Twenthe een 
wedstried eheuld’n op ’n Tolplas op 
’t Hoge Hexel vanof half twee ’s 
middags um ’t Zilverne Heurnke.  Het 
geet dan um de eer  van ‘boerschop ‘ 
of bloazer woarbie de jury lustert 
naor de zuuverheid van de tonen, het 
verhaal wat ’n blaozer lut hör’n en 
de melodie. Het is dan echt de 
meujte weerd om te kom’n kiek’n en 
luster’n.  
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