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Leeuw Cecil
De dood van leeuw Cecil die door de Ameri-

kaanse tandarts Walter Palmer in Zimbabwe 

werd geschoten, leidde wereldwijd tot veel ver-

ontwaardiging. En dat zal niemand verbazen; 

de trofeejacht is weerzinwekkend. Jagers die een 

leeuw willen doden moeten daarvoor flink in de 

buidel tasten, maar dat had Palmer er blijkbaar 

graag voor over. Door de ophef over deze wan-

daad moest hij zijn praktijk sluiten en met zijn 

gezin onderduiken. 

Verbod op jachttrofeeën in 
vliegtuigen
Delta Air Lines vervoert geen delen meer van 

leeuwen, luipaarden, neushoorns en olifanten die 

als jachttrofeeën worden meegenomen. Deze 

maatregel werd genomen een maand na de rel 

rond leeuw Cecil. In navolging heeft ook Ameri-

can Airlines aangekondigd het vervoer van jacht-

trofeeën te verbieden. Daarbij gaat het onder 

meer om buffels, olifanten, luipaarden, leeuwen, 

en neushoorns.

Jachtreizen
Ongeveer de helft van de Nederlandse jagers 

gaat regelmatig op jachtreis. Er zijn vele orga-

nisatoren actief die het aanbod voor de jagers 

aantrekkelijk proberen te maken. De jagers be-

talen graag veel geld voor een georganiseerde 

jachtreis. Ze zijn dan verzekerd van een groot 

tableau en de felbegeerde jachttrofeeën. 

Voorbeelden van georganiseerde jachtreizen zijn 

bijvoorbeeld te vinden op www.jagen.nl/jacht-

reizen of www.nojg.nl/jachtartikelen/jachtreizen- 

advertenties. Een uitgebreid artikel over jachtrei-

zen was te lezen in Argus 2013-1. Het artikel 

is te vinden via www.faunabescherming.nl/fb_ 

argus/2013/Argus2013_1%2824-29%29.pdf.

Jacht gevaarlijke hobby
Jagen is een gevaarlijke hobby. Niet alleen voor 

jagers, maar ook voor recreanten. Jagers moeten 

goed verzekerd zijn, want schotwonden kunnen 

ernstig letsel veroorzaken of zelfs iemand doden. 

Jachtongelukken komen regelmatig voor. Een 

paar voorbeelden. 

Ernstig letsel bij jachtongeluk 
door bh-beugel voorkomen
De beugel in een bh van een toeriste in de Duitse 

plaats Gadebusch heeft haar mogelijk het leven 

gered. De vrouw werd per ongeluk getroffen 

door een kogel van een jager. Deze ketste af 

op een beugel van haar bustehouder. De vrouw 

maakte met haar man een fietstocht in de deel-

staat Mecklenburg-Voor-Pommeren. Tijdens een 

rustpauze voelde ze plotseling een scherpe pijn 

in haar borstbeen. Ze bleek door een kogel te 

zijn geraakt, afgevuurd door een jager die op 

een nabijgelegen akker op wilde zwijnen aan 

het jagen was. De jacht werd direct stilgelegd. 

Het geweer van de jager en de munitie zijn door 

de politie in beslag genomen. De jager wordt 

aangeklaagd voor het veroorzaken van lichame-

lijk letsel.

Bron: NOS 

Jager ziet hondje aan voor vos 
Een jager heeft in het Noord-Hollandse Zuider-

meer vermoedelijk een hond doodgeschoten. 

‘Hoe stom kun je zijn?’, vraagt eigenaar N. Ca-

talani zich af. Meerdere getuigen zagen hoe een 

jager zijn hond Truusje neerschoot. Catalani is er 

kapot van. Helemaal omdat hij vermoedt dat het 

lijkje is weggemoffeld. De jager houdt vol dat hij 

een vos heeft doodgeschoten en geen hondje. 

De eigenaar van de hond heeft aangifte gedaan 

bij de politie van de verdwijning van zijn hond.

Bron: Dichtbij
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Kleine Melanen 
Jaap van der Voort, voorzitter van Hengelsport-

vereniging De Rietvoorn klaagt over de ganzen 

die daar al jaren in de Kleine Melanen in Bergen 

op Zoom verblijven. Ze eten gras, poepen alles 

onder en vervuilen het water. Vervuild water is 

een probleem voor de vereniging, omdat dat kan 

zorgen voor blauwalg in het viswater. En dat zou 

weer slecht zijn voor de vissen. De wereld op 

zijn kop. Sportvissers zijn niet alleen een gevaar 

voor de vissen, maar ook voor de watervogels. 

Hengelaars vervuilen zelf het water onder meer 

door grote hoeveelheden lokvoer in het water te 

gooien. Rokende vissers gooien hun peuken ‘ge-

woon’ in het water. Medewerkers van Dierenam-

bulances en Vogelasielen weten hoeveel vogels 

er worden binnengebracht die gewond raakten 

door haken en visdraad die door vissers werden 

achtergelaten.

Bovendien kunnen vissen ziek worden van de 

verwondingen die ze oplopen nadat ze aan de 

haak zijn geslagen doordat daardoor de huid 

wordt beschadigd. Een gewonde vis heeft min-

der weerstand, heeft veel last van stress en is dus 

vatbaarder voor ziektekiemen en parasieten.

Bron: BN De Stem

In Argus 2013-2 besteedden we aandacht aan 

Vogelklas Karel Schot, waarin ook de schade 

die haken en ander vissersgerei veroorzaken aan 

vogels aan bod kwam. Het artikel is ook te lezen 

via www.faunabescherming.nl/fb_argus/2013/

Argus2013_1%2824-29%29.pdf.

Jacht op Nijlganzen in 
Groningen van start
De provincie Groningen biedt jagers alle ruimte 

om nijlganzen te schieten. Het is toegestaan om 

daarbij lokganzen te gebruiken. De provincie 

heeft daarvoor een aanwijzing gegeven op basis 

van de Flora- en faunawet. De provincie telt naar 

schatting enkele honderden broedparen, die 

vooral te vinden zijn rond de meren in Midden-

Groningen en in de nabijheid van steden en 

dorpen. Hoewel de schade die deze soort aan 

de landbouw aanricht heel beperkt is, is de soort 

toch vogelvrij verklaard. De reden daarvoor is 

de zorgen die er zijn over het dominante gedrag 

van deze exoot, aldus de voorzitter Jan Willem 

Bos van de wildbeheereenheid Duurswold. Ze 

verjagen andere inheemse soorten uit de omge-

ving en dat is de jagers en boeren een doorn 

in het oog. Vreemd, want ze zouden daar juist 

blij om moeten zijn! Een paartje nijlganzen is 

het beste middel om schade aan de gewassen 

door andere soorten te voorkomen! Het maakt 

ook nog eens de jacht op schadetoebrengende 

ganzen overbodig. Zo makkelijk kan de oplos-

sing zijn.

Op internet is te lezen hoe jagers over de nijl-

gans denken (http://wbesusterengraetheide.nl/

faunabeheer/ganzen/nijlgans/). De nijlgans is 

een sterke vogel met een dik verenpak en is niet 

makkelijk te doden. ‘Een jager die bij moeder 

de vrouw aankomt met een nijlgans wacht een 

warm onthaal.’ Het vlees van de nijlgans vinden 

ze een delicatesse.

Bron: Dagblad van het Noorden

Een dode nijlgans (Foto: Task Force 

Jachtmisstanden)


