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Jagen is niet voor armoedzaaiers. Een neushoorn ‘doet’ zo’n 100.000 US dollar.
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Uit onderzoek van de Dierenbescherming (‘De 

beleving van jacht onder Nederlanders’, Dieren-

bescherming, oktober 2006) blijkt dat een grote 

meerderheid van de Nederlanders vindt dat de 

plezierjacht niet kan. Jagers trekken zich daar 

niets van aan. Het jagen in het buitenland groeit 

en bloeit. Van jagers die in het buitenland jagen 

voor het plezier en de trofee, is het Nederlandse 

percentage zelfs het hoogste in de wereld. En 

dat is wat de meeste mensen helemaal niet we-

ten. Meer dan 50 procent van de Nederlandse 

jagers, jaagt jaarlijks één keer – of vaker – voor 

het plezier en tegen betaling in het buitenland. 

Van de leden van de Koninklijke Nederlandse 

Jagersvereniging (KNJV) (ofwel vierduizend jacht-

houders) beschikt 18 procent zelfs over eigen of 

gepachte jachtgrond in het buitenland. Zweitse 

Lulof, reclameman van de KNJV, heeft gezegd: 

‘Negentig procent van de 30.000 Nederlandse 

jagers heeft al eens in het buitenland gejaagd.’ 

Er zijn zo’n zestig jachtreisfirma’s die adverteren 

in De Nederlandse Jager, het officiële blad van 

de KNJV. De KNJV geeft aan haar leden advie-

zen voor jacht in tientallen landen in de wereld.

Perverse vakantiepraktijken
Een groeiend aantal jachtreisbureaus biedt jacht-

reizen aan naar landen over de hele wereld. 

Alles is mogelijk. Jachtervaring is niet nodig. 

Vooral de drijfjachten op wilde zwijnen zijn 

populair. Dat zijn jachtmethoden die hier in Ne-

derland verboden zijn. Het is geen probleem om 

op ernstig bedreigde diersoorten te jagen, als 

daar maar een grote som geld tegenover staat. 

De prijs voor het schieten van een neushoorn is 

ongeveer 100.000 dollar. Een jachtreis naar 

Afrika om olifanten te schieten, kost zo’n 50.000 

euro voor twee weken. De jager mag de trofee 

tegen betaling mee naar huis nemen. Een dood-

geschoten olifant 

kost dan nog eens 

7000 tot 20.000 

euro extra. Maar 

altijd resulteert 

een jachtvakantie 

in ‘trotse’ foto’s 

van jagers (man-

nen, vrouwen, 

kinderen, zelfs hele families) met hun geschoten 

trofeeën. Internet staat er vol mee. 

Hoe werkt het?
Afhankelijk van het geplande bestedingsbudget 

geeft een jachttoerist van tevoren op welke trofee-

ensoort en welke trofeeënklasse hij wil schieten. 

Hij hoeft geen benul te hebben van waar die 

Op plezierjacht 

in het buitenland
Een kijkje in de wereld van jachtreizen

INGE SLOOS

I
n april 2012 kwam aan het licht dat 

Koning Juan Carlos, erevoorzitter van het 

Spaanse WNF (Wereld Natuur Fonds), 

op olifantenjacht was geweest in Botswana. Het 

nieuwsbericht werd vergezeld van een foto van 

de koning, poserend voor een gedode olifant 

met jachtgeweer in de hand (te bekijken via nos.

nl). Het bericht leidde tot veel kritiek. Toch is de 

Spaanse koning niet de enige die voor de lol 

in het buitenland, voor veel geld, op (zelfs zeer 

bedreigde) dieren gaat schieten. Inge Sloos geeft 

een kijkje in de wereld van de jachtreizen.

Het is geen probleem 

om op ernstig bedreigde 

diersoorten te jagen.
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diersoort is te vinden. Meestal worden jacht-

toeristen door een lokale jachtopzichter met een 

4wheeldrive tot dicht bij de afschot- en lokvoer-

plaats gereden. Bij dangerous big game hunting 

zorgt de professional voor een dodelijk schot 

als de toerist half raak of vanwege de zenuwen 

volkomen naast schiet. Er wordt zeer veel geld 

verdiend aan wapens en munitie, maar ook aan 

jachtmode en trofeeverwerking. Er zijn eremedail-

les – goud, zilver en brons – voor grote trofeeën 

en zelfs geschenkbonnen voor het schieten van 

een hert. 

Om alleen al de 7 miljoen jagers van de EU aan 

hun trekken te laten komen, worden er in Europa 

en elders in de wereld heel wat dieren gefokt. 

Zo zijn er tweehonderd jachtfarms in Zuid-Afrika. 

In Oostenrijk zijn er duizenden fokkerijen die 

bejaagbaar wild produceren. Een deel van deze 

dieren gaat direct naar de levensmiddelenindu-

strie; de andere dieren pas nadat ze ergens voor 

hun trofee zijn geschoten. Via www.Zuchtwild.

at kunnen jagers nog levende kapitale herten- en 

reebokken kopen en binnenkort ook gemsbok-

ken. Er is een internationale markt voor gefokte 

edelherten, 

omdat de vraag 

naar kapitale 

trofeeën zeer 

groot is. De 

fokherten krijgen 

tijdens de ge-

weiopbouwfase 

in het voorjaar 

krachtvoer met 

veel calcium om 

een optimale 

uitharding en zo groot mogelijk gewicht van het 

gewei te bereiken. Jachttoerismeclubs als Safari 

Club International (SCI) en de Conceil Internatio-

nal de la Chasse in Parijs (CIC), geven elk een 

zelfbedachte puntenscore voor de grootte van 

trofeeën. 

In het algemeen worden de afschotprijzen be-

paald door de mate waarin een geschoten dier 

een imposante en zeldzame trofee oplevert. 

Afschotprijzen voor mannelijke dieren zijn vaak 

een factor 5 tot 10 hoger dan voor vrouwelijke 

dieren. Uitzondering daarop zijn de afschotprij-

zen van bijvoorbeeld vrouwtjesberen, lynxen 

en wolven, omdat er geen verschil te zien is in 

de trofeeën. Op websitepagina’s van diverse 

jachtreisfirma’s kunnen geïnteresseerden een of-

ferte laten maken voor de gewenste te schieten 

diersoort, de gewenste trofeegrootte in centimeter 

of millimeter, het gewenste gewicht in kilo’s en het 

gewenste aantal trofeeën als het om een groeps- 

of familiereis gaat.

Op de prijslijst van de via jachtadvertentie.nl en 

jagd-in-bulgarien te vinden jachtpagina ropotamo 

is bijvoorbeeld het volgende te lezen:

‘– De standaardprijs voor het schieten van een 

edelhert met een geweitrofee boven 13 kg is 

€ 18.425. Elke 10 gram meer kost € 77.’

‘– Gouden medaille edelherttrofeeën met een 

puntenwaardering van meer dan CIC 230 pun-

ten kosten nog eens 10% extra.’

Trofeebuit en rituelen
Het op de foto gaan met een jachtbuit gaat ge-

paard met verschillende bizarre rituelen. In West-

Europa worden de dieren gestrekt gedrapeerd. 

Met jachtfoto’s van 

vrouwelijke hoefdieren 

– zonder gewei of kleine 

of geen hoorns – willen 

ze niet thuiskomen.
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Soms op het zogenoemde ‘wondbed’ van spar-

rentakken en vaak met de zogenoemde ‘laatste 

beet’ (een looftakje in de bek) en nog een takje 

op de wond van de schotinslag. Zelfs beren, ook 

grizzlys krijgen een sparrentak in de bek gestopt. 

Elders wordt er vaak naar gestreefd de gescho-

ten dieren als ‘nog levend’ te laten poseren, om 

te laten zien dat de schutter een krachtig dier 

heeft ‘overwonnen’. Dus met de handen onder 

de oksels van de voorpoten. Of door het dier 

in de nek te draperen. Om de lengte van de 

trofee nog beter zichtbaar te maken worden in 

Amerika – wolf, poema en krokodil – vaak aan 

de bek opgehesen aan een boomtak. In Oost- en 

Zuid-Europa gebeurt hetzelfde ook wel met wilde 

zwijnen en beren. Trofeeënjagers schieten voor 

zover het gewei- en hoorndragers betreft alleen 

mannelijk dieren. Met jachtfoto’s van vrouwelijke 

hoefdieren – zonder gewei of kleine of geen 

hoorns – willen ze niet thuiskomen en die zijn op 

de jachtreclamewebsites dan ook zeldzaam.

Een jachtreisfirma geeft zelfs fotografeer-

instructies: 

‘Plaats de jachtbuit in zijn natuurlijke omgeving 

en in een natuurlijke houding. Bij voorkeur op 

een heuveltje en met de door het schot meest 

beschadigde zijde naar de achterkant en met de 

kop ver naar voren. Verwijder alle bloed(sporen) 

of camoufleer die met zand of aarde. Vooral 

bij geweidragers, hoorndragers en dieren met 

slagtanden zijn close up foto’s waarbij de kop 

voor het fototoestel wordt gelegd erg belangrijk 

om indruk te maken. Ondersteun de kop op een 

boomstronk, een rotsblok of een aangesleepte 

steen of anders op één of twee paaltjes in de 

grond. Camoufleer die paaltjes met gras of bla-

dertakken. Als er geen ondersteuningsmateriaal 

voor de kop voorhanden is houd de kop dan 

zo onopvallend mogelijk omhoog met de hand. 

Houd de bek opengesperd van dieren met slag-

tanden of grote tanden. Dat kan met een steen 

achter in de bek of met een tak. Dit betreft vooral 

wilde zwijnen, beren, nijlpaarden, krokodillen en 

bavianen. Fotografeer vanaf een laag standpunt 

om te zorgen dat de buit zo groot mogelijk lijkt. 

Om dat effect te verhogen maakt de schutter zich 

klein achter het lichaam, meestal rustend op de 

knieën. Trek vervolgens een big smile.’

Een uit Schotland afkomstig gebruik is dat het 

gezicht van degene die voor het eerst een groot 

dier geschoten heeft wordt ingesmeerd met bloed 

uit de schotwond van het dier. Dit ritueel is zelfs 

soms te zien op foto’s van vrouwen en kinderen 

met hun jachtbuit.

Sterke lobby 
De lobby voor de (trofee)jacht is enorm. Zo 

behartigt de Federatie van Europese Jagers-

verenigingen (Féderation des Associations de 

Chasseurs Europe (FACE)), waarin de KNJV ook 

deelneemt en stemrecht heeft, de belangen van 

7 miljoen jagers. De wapenindustrie en -handel 

en de jachtbedrijven hebben veel invloed in de 

FACE en via die weg ook in het Europese Parle-

ment. Er zijn 36 nationale jagersverenigingen lid 

van de FACE. Er zijn ook nog vijf internationale 

jachtfederaties lid van de FACE:

Een gedode moeflon op een wondbed met de 

laatste beet.
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1 SCI – Wereldwijde organisatie van trofeeën-

jagers, gevestigd te Tucson USA. Jaarlijks houdt 

SCI een trophy hunting convention en -fair in 

Reno;

2 AECT – European Association Traditional 

 Hunting;

3 FEDECAT – World Council Sport Federations 

Hunting Shooting;

4 EJAK – European Conference Private Game-

keepers;

5 AECAC – European Association of the Civil 

Commerce of Weapon, gevestigd in Barcelona.

De werkgroep ‘Jacht, Visserij en Natuurbeheer’ 

van het Europees Parlement heeft dankzij deze 

lobby in 2003 in Straatsburg de resolutie aange-

nomen dat jachttoerisme sterk ondersteund moet 

worden om de bijdrage die deze bijzondere 

vorm van ecotoerisme kan leveren aan de eco-

nomie, werkgelegenheid en biodiversiteit op het 

platteland.

De Werkgroep Jacht van het Beneluxparlement 

ijvert voor jacht met pijl en boog in heel België, 

jacht met behulp van een duivencarrousel en ge-

luiddemper, vervoer van vers geschoten wild over 

de landsgrenzen, vermindering van predatoren 

en bevordering van de hoeveelheid kleinwild.

Waarom anti-jachtreizen?
Exploitatie en uitbuiting

Jachtreizen hebben niets met wildbeheer, fauna-

beheer of natuurbeheer te maken, maar alles met 

exploitatie en uitbuiting van in het wild levende 

dieren. Er wordt op grote schaal bijgevoerd. Er 

wordt vrijwel uitsluitend mannelijk wild geschoten 

voor de trofeeën. Bovendien zijn de vrouwtjes 

belangrijk voor de jachtmogelijkheden in de 

toekomst. Voor de gepaarde vrouwtjes is meer 

voedsel beschikbaar. Ze krijgen meer jongen en 

brengen er meer groot. Het gevolg is jaarlijks 

een aanzienlijke aanwas ten gunste van de jacht. 

Bovendien worden er ook nog eens op grote 

Zorg ervoor dat de 

buit zo groot mogelijk 

lijkt en trek een big 

smile.
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schaal roofdieren geschoten, zoals leeuwen, 

luipaarden, poema’s, lynxen, beren, wolven en 

vossen. In sommige gebieden zijn nauwelijks 

dieren die een natuurlijke dood sterven en als 

kadavers ten goede kunnen komen aan andere 

diersoorten. Vooral grote roofvogelsoorten zijn 

daar de dupe van. De wijze waarop in de hele 

wereld wilde zoogdieren worden ‘beheerd’ en 

geëxploiteerd, is een bizarre vorm van extensieve 

veeteelt, volkomen in tegenstelling tot natuurbe-

heer zonder jacht. Kortom, als gevolg van deze 

morbide hobby worden natuurlijke ecosystemen 

volkomen ontwricht en worden natuurlijke proces-

sen voortdurend gehinderd.

Ook ‘ons’ – door een jagende directeur beheer-

de – Nationale Park De Hoge Veluwe heeft veel 

weg van een extensieve veehouderij. Bezoekers 

kunnen hier geschoten wild kopen en conser-

venblikken stoofpot edelhert en wild zwijn, wat 

jaarlijks 25.000 à 50.000 euro oplevert. De 

binnenlandse jachtreizigers die dat wild op de 

Hoge Veluwe mogen schieten betalen daar jaar-

lijks gezamenlijk zo’n 300.000 euro voor.

Gebruik verboden middelen

Er worden jachtreizen aangeboden waarbij ver-

schillende (soms zelfs in Europa en Nederland 

verboden) wapens en jachtmethoden worden 

gebruikt, zoals pijl en boogjacht, gebruik van 

explosieven, handgun en pistool, lokaas en drijf-

jachten. Sinds 1 april 2002 is bijvoorbeeld de 

drijfjacht op wilde zwijnen in Nederland verbo-

den, maar drijfjacht op herten en reeën is in Ne-

derland al meer dan een halve eeuw verboden. 

Een veelgebruikt argument vóór plezierjacht is 

dat ‘jachttoerisme bijdraagt aan het behoud van 

biodiversiteit en aan de levensstandaard van de 

lokale gemeenschappen’ of ‘het in stand houden 

van de diersoort’. ‘Locals’ hebben een baantje 

dankzij de jachttoeristenindustrie, door voor die 

toeristen te koken, hun bedden op te maken, hun 

kaki hemden te wassen en in keurige plooien te 

strijken en hun trofeeën schoon te maken en te 

preparen.

Dergelijke landen en lokale gemeenschappen 

kunnen echter veel meer profiteren van ecotoe-

risten, die niet komen om de dieren te schieten, 

maar om ze te bekijken en te fotograferen. De 

levende dieren blijven natuurliefhebbers trekken, 

terwijl de jachttoerist alleen maar een spoor van 

dode dieren achterlaat.

Conclusie
Dit alles rijmt niet met het charmeoffensief dat de 

Nederlandse jagers hebben ingezet bij het grote 

publiek, dat ‘jacht echt nodig is omdat er anders 

“te veel” dieren komen, met alle gevolgen van 

dien (verkeersongelukken, schade aan landbouw 

en dreiging voor volksgezondheid)’. Jagers jagen 

voor het plezier, en het buitenland is daarbij aan-

trekkelijk omdat daar meer mag dan in ons eigen 

land. De lobby voor de (trofee)jacht is enorm. De 

jachtreizenbranche is florerend en wordt mede 

gefinancierd door fabrikanten en handelaren van 

jachtwapens 

en andere 

jachtmiddelen. 

Een jachtreis 

wordt uitslui-

tend gemaakt 

vanwege een 

hobby, waarbij 

de reiziger 

erop is gericht om exemplaren van bijzondere 

diersoorten te doden voor zijn eigen plezier. 

Hoe mooier, zeldzamer en gevaarlijker, des te 

beter. Jachtreizen zijn gericht op het verkrijgen 

van trofeeën en voor het scoren van exorbitante 

afschotaantallen. Jachtreizen worden onderno-

men door tientallen miljoenen jagers die zich in 

de media presenteren als wildbeheerder, fauna-

beheerder en zelfs als natuurbeheerder. Deelne-

men aan jachtreizen zorgt voor verstoring van 

het natuurlijke evenwicht en hindert natuurlijke 

processen. 

Ten slotte, een jachtreis (als elke vorm van jacht) 

kent alleen maar verliezers: allereerste de dieren, 

maar ook de rest van de natuur door verstoring, 

de plaatselijke bevolking door het wegnemen 

van dieren uit hun omgeving en het verstoren 

van alle dieren, en de ‘normale’ toerist, die wil 

genieten van de mooie natuur en de dieren die 

er leven.

Trouwens, een petitie met de oproep de Spaanse 

vorst te dwingen af te treden als erevoorzitter van 

het Wereldnatuurfonds werd ondertekend door 

40 duizend mensen. Hij is niet langer erevoorzit-

ter van de Spaanse tak van het Wereldnatuur-

fonds.

In sommige gebieden zijn 

nauwelijks dieren die een 

natuurlijke dood sterven.


