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Beste leden,
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Van de voorzitter
Beste leden van de WBE.
We zijn bijna aan de kerst toe en anders niet dan mooi weer gehad.
De tijd “hjalt gjin skoft” en alles gaat door. Inmiddels is alles alweer geploegd en zal de kleur grijs weer op vele percelen de overhand hebben
gekregen. Alleen nog wat nieuw ingezaaide tarwe of graszaad en wintergerst staan boven te komen en zijn voor de ganzen een aantrekkelijke
maaltijd. Om schade te voorkomen zal men echter eerst vlaggen en feest
linten moeten plaatsen alvorens een vrijstelling kan worden aangevraagd bij het SRS/faunafonds dan pas mag de jager actief de ganzen bejagen. Op onze eerste inloopavond hebben we aan dit onderwerp ruim
aandacht besteed. Ook het intekenen van de jachtvelden, het melden
van afgeschoten wild in het FRS en de uitleg over de Collectieven en het
kunstlichtverhaal kregen volop de aandacht van de aanwezigen. Ik dank
de beide sprekers voor hun bijdrage. Mijn dank gaat ook uit naar de bijdrage van medebestuurslid Cees Stoelwinder voor zijn uitleg over de
wildredder. Op de volgende ALV zullen we deze onderwerpen wederom
benoemen en naar de behoefte naar andere activiteiten vragen. Ik wens
u nog een goede jacht en alvast prettige Kerstdagen en een gelukkig
Nieuwjaar 2019.
Jaap Jukema, voorzitter.

Personalia

Aangemeld als nieuwe leden: Marcel Giesen uit Netterden en Bastijn
Hoitsma uit Franeker.

Schietcommissaris
Sierk Schreuder
sierkschreuder@hotmail.com of
0612774600
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Voor uw agenda
De Algemene Ledenvergadering van 2018 zal plaatsvinden op vrijdagavond 15 maart 2018 in
het Wapen van Barradeel, Buorren 32, 8551 EN te Tzummarum. Heeft u een onderwerp wat
ons als leden zal aanspreken, wilt u mij dan daarover informeren?

Faunabeheerplan Winterganzen
Nieuwe ontwikkelingen:
Inmiddels mag genoegzaam bekend zijn hoe de vork in de steel zit. Ik voorzie nog wel wat aanpassingen
om het allemaal wat overzichtelijker en gebruiksvriendelijker te maken en adviezen zullen hierover zeker nog worden uitgebracht aan en door de FBE aan het Provincie Bestuur. De Jagersvereniging heeft
daar op meerdere niveaus haar steentje aan bijgedragen.
-0-0-0Het digitale handboek faunaschade op de site Faunafonds (benaderbaar middels FRS) geeft de adviezen
weer voor het aanbrengen van de preventieve maatregelen. Of deze in de nieuwe setting ook worden
aangepast is nog niet duidelijk. Leg in ieder geval de genomen maatregelen vast om later niet in de problemen te komen bij een eventuele aanvraag tegemoetkoming faunaschade.
links:http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/algemeen/handreiking-faunaschade/
http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/faunaschade-preventiekit-fpk/ganzen/
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Fryske Gea
Verheugd hebben we gereageerd dat t.a.v. de predatie wij in de Fryske Gea gebieden in de gelegenheid
worden gesteld om kunstbouwen voor de vos aan te leggen. We gaan er van uit dat wij hierdoor de vos
gemakkelijker kunnen lokaliseren en daarbij de broedvogels beter kunnen beschermen. Het stokte in de
aanvoer maar we vertrouwen erop dat het plaatsen binnenkort in orde komt.

Van het Bestuur
Op vrijdag 8 november hebben we voor de eerste maal een inloopavond georganiseerd. Gewoon even bijpraten en het laatste bestuurlijke nieuws delen.
Gezien de opkomst en de onderwerpen denken wij wel in een behoefte te voorzien.
Misschien zien wij echter ook wel bepaalde onderwerpen over
het hoofd.
Geef ons uw belangstelling door voor een bepaald onderwerp
of activiteit en we gaan zien wat hieraan kunnen doen.

Contributie 2019
Namens het Bestuur mag ik u mededelen dat de contributie voor het jaar 2019 niet zal worden verhoogd.
Een mail voor het betalen van de twintig euro zal u begin januari worden toegezonden.
U kunt de penningmeester helpen door de vereiste gelden binnen veertien dagen over te maken.
Voor degene die al willen betalen volgt hieronder het rekeningnummer:
bankrekening nummer (REGIO BANK te ST-Anna-Parochie) IBAN-CODE : NL51 RBRB 0841 3246 38 t.n.v
WBE Tusken Waed en Stêd te Menaam.
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SBB-Nieuws
Staatsbosbeheer nieuws:
Evenals het Fryske Gea heeft ook Staatsbosbeheer aangegeven te
willen helpen investeren in het bescherming van de weidevogels
met name In het natuurgebied “DE BLIKKEN”.
Onlangs is er een kunstbouw vos afgeleverd en deze zal op korte
termijn in gebruik worden genomen. Ook heeft de boswachter ons
voorzien van een grondgebruikersverklaring waarmee wij door tussenkomst van De Collectieven “Westergo” en de “Waadrâne” een
ontheffing kunnen aanvragen voor het gebruik van kunstlicht. Onze
faunacoördinator is momenteel bezig voor de gehele WBE deze
kunstlichtontheffing weer toe te wijzen. Ons doel is zoveel mogelijk
gebieden hiermee te bestrijken.

Reewild
Na raadpleging van de Vereniging Het Reewild heeft het Gewestelijke Bestuur van de Jagersvereniging in
het overleg met de gedeputeerde Johannes Kramer aangegeven dat veel WBE’s geconfronteerd worden
met meer reeën (tellingen geven dit aan), meer valwild en minder loodjes voor afschot. Indien de provincie waarde hecht aan de verkeersveiligheid, dan zal in het nieuwe Faunabeheerplan het toegewezen afschot in overeenstemming moeten worden gebracht met het doel de populatie reewild niet verder te
laten groeien. Gedeputeerde Kramer heeft aangegeven te hechten aan verkeersveiligheid en dit aspect
mee te nemen in de uitwerking van het nieuwe Faunabeheerplan.

Jachthondenopleiding
Jagen zonder een hond heeft zo zijn risico’s, velen vinden het ook niet
weidelijk om te jagen zonder jachthond. Al jaren worden daarom in
onze provincie Jachthonden-opleidingen gegeven o.a. onder de vlag van
de Jagersvereniging uit Amersfoort. We kennen in Friesland twee
groepen t.w. Zuid Oost Fryslȃn en Noord West Fryslȃn. In de opzet van
het hebben en houden van een goede jachthondenopleiding zal in de
toekomst weinig veranderen, alleen dat beide groepen mogelijk een eigen vereniging cq stichting vormen om daarmee de belastinginspecteur
tegemoet te komen en beroepshalve acterende hondenopleidingen niet
in de wielen te rijden. De Jagersvereniging zal zorg dragen voor advies en assistentie daar waar nodig.
Mocht ik over meer info beschikken dan zal ik u hierover informeren.
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Afzet ganzen
Van meerdere kanten wordt aangegeven dat de afzet van ganzen stokt, met name als het gaat
om grotere aantallen. WBE’n hebben meerdere keren al aangegeven in ieder geval geen ganzen te schieten voor de kliko. Wat de afzet van de geschoten ganzen betreft heeft in het overleg met de provincie,
het Gewestelijk Bestuur aangegeven nog eens samen met de Provincie te kijken naar de mogelijkheden
voor afzet van geschoten ganzen. Daarbij wordt ook ingehaakt op de samenwerking die de Jagersvereniging landelijk heeft gevonden met de branchevereniging Eurotoques en Dutch Cuisine. Deze horecaorganisatie maken zich sterk voor de promotie en afzet in hun keten van wild en dan met name de gans.

Mentorschap—inzet “junior” jagers Herinnering
Zijn er “senior”jagers die het zien zitten om met een “junior” jager op pad te gaan en deze
de fijne kneepjes van het vak uit te leggen? Zijn er “junior” jagers die op de kunde van een “senior”jager
een beroep zouden willen doen?
OPROEP: spreekt dit u aan, stuur dan een mailtje naar de redactie.
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