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Geachte leden,
Na het mooie, warme voorjaar en een goede zomer gaan we weer richting de
herfst. Afgelopen periode was er vrij veel zon met geregeld wat regen. Mooie
omstandigheden voor de natuur.
In het veld is weer volop actie zichtbaar. De hazenstand lijkt goed maar ook in en
om het water zijn volop eenden te zien.
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Afgelopen periode hebben wij 2 geslaagde activiteiten gehad voor onze leden.
Op 19 juni hebben we een hengeltje uitgegooid en op 27 juli een morgen in de
kraaien met als resultaat een mooi tableau aan kraaien en kauwen.
Volgens ons wel voor herhaling vatbaar. Maar misschien vinden jullie als leden
wel een ander tijdstip beter of hebben andere aanvullingen. Dan horen wij dat
graag!
Op vrijdag 29 november houden we weer een inloopavond in Wijnaldum. Daarin wordt het nieuwe Fauna Reewild plan uitgelegd envoor degene die het WBE
lidmaatschap op tijd hebben betaald is er gelegenheid om hun pas te ontvangen. Vanaf deze plaats wens ik een ieder een goed jacht seizoen toe.

Jaap Jukema
Nieuwe lay-out
Onze WBE-website is van een nieuwe lay-out en een nieuw menu voorzien. Bekijk het
https://www.wbe-tuskenwaedensted.nl.

Personalia:

Verzoek bij wijzigingen van uw adres—telefoon—email dit ook in het FRS
te wijzigingen en door te geven aan de secretaris
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Beperking predatie door vossen
Uit de praktijk blijkt dat naast de gebruikelijke aanzit, de kunstlichtontheffing en het gebruik van aardhondjes, een kunstburcht/klepval een aanwinst kan zijn voor predatiebeheer van de vos. Hoewel de vos
niet laat weten waar hij zijn onderkomen gaat maken, weet de jager vaak wel deze plekjes te vinden.
Van de door vossen zelf gegraven holen beschikken wij niet over een plattegrond. Middels sponsoring
van een tweetal ANV’n en het Fryske Gea/SBB zijn een aantal vallen geplaatst. Dank aan Siert Hoekstra
die de jagers assisteert met het gebruik en installeren van de door de WBE gesponsorde SMS-melder.

Bijzondere vondst
Op de A31 bij Franeker werd een bijzonder vondst gedaan. De melding
komt van Floris Sinnema. doodsoorzaak verkeer. Wel gemeld in het
FRS. Voor zover wij weten is dit de tweede melding binnen de WBE van
een das. Vorig jaar was de eerste.
Blijf melden.

Contributie & lidmaatschapbewijs
Bij het verlengen van de akte afgelopen heeft een ieder kennis kunnen nemen van een andere werkwijze
verstrekken jachtakte. Een ieder zal voortaan zelf een afspraak (digitaal) moeten maken met het bureau
Korpschefzaken. Ook zal voortaan strakker naar een bewijs van lidmaatschap WBE worden gekeken. Het
Bestuur heeft besloten daarop in te spelen en een ieder vroegtijdig te voorzien van een lidmaatschapbewijs met jaartal. Om op tijd iedereen van dit bewijs te voorzien gaat het verzoek van de contributiebetaling half oktober de deur uit. Op twee momenten kan men dit bewijs verkrijgen: op 29 november tijdens
de inloopavond en op een nog nader te bepalen datum in januari.

Inloopavond WBE 29 november Wijnaldum
Wegens succes geprolongeerd. Even bijpraten, wat nieuwtjes delen, misschien nog een spreker maar niet
te lang.
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Voor uw agenda:
De ALV 2020 is op vrijdagavond 13 maart 2020 de locatie wordt het Gemeenschapshuis in Minnertsga.
Heeft u een bepaalde spreker of onderwerp wat u graag nader belicht wilt zien—laat ons dat dan weten.
ALV Provinciale Jagersvereniging KJV 14 november in Leeuwarden, Hotel van der Valk. Tijd voor een snabbel en een babbel — een update van wat gaande is binnen onze Provincie en daarbuiten.
Via You Tube—NLJAAGT—nieuwtjes en andere zaken die u als jager zeker zullen interesseren.

Kleiduivenschieten WBE-dag 2019
Onder hete zomerse omstandigheden, hebben enkele enthousiaste
leden onder leiding van onze schietfanaten Sierk Schreuder en Richard
Plat weer twee teams deelgenomen aan de WBE kleiduivenschietdag
op 14 augustus te Suameer. Verheugend was het zien van een aantal
nieuwe gezichten. Het was gezellig en zeker
ook goed voor het onderhouden van de
schietvaardigheid. Dit jaar vielen beide teams
niet in de prijzen, maar waren er dichtbij—We
hadden gewoon onze dag niet. Wel wisten de
leden de meeste worsten te veroveren.
Overigens: denk u ook wel eens aan het controleschot van uw kogelgeweer. Zie verder in
deze nieuwsbrief.

Algemene Machtiging ganzen
Er kan nog steeds (einddatum 31 oktober) een Algemene Machtiging grauwe gans en brandgans worden
aangevraagd bij de secretaris. Zorgt u er wel voor dat de machtigingen op de juiste wijze worden gebruikt
en u op tijd de registratie-maatregelen uitvoert. Bij weinig/geen activiteit kunt u beter de machtiging op
non-actief zetten. Hiermee voorkomt u dat de machtiging aflopend/ cq geschorst wordt. Gezien de nieuwe weg die de Provincie wil inslaan en nog een lopende beroepszaak is het vervolg nog niet
helemaal duidelijk. Het kan dus geen kwaad om af en toe eens op de vernieuwde site van de
FBE Friesland te kijken. Wordt vervolgd.
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Ontheffing kunstlicht vos
Vanaf december 2017 is de kunstlichtontheffing schadebestrijding vossen van
kracht. De aanvraag loopt via de Collectieven. De ontheffing is inmiddels afgelopen en nieuwe ontheffingen zijn in de maak. Volgens het FRS zijn er bij ons
32 vossen geschoten. Niet allemaal met kunstlicht maar toch. Voor de inzet
zijn de collectieven bereidt om weliswaar niet kostendekkend een kleine vergoeding te geven. De fauna-coördinator Koos Herbrink zal leading zijn bij de
verstrekking van de nieuwe vergunning/vergoeding. Wat wij graag zouden
zien is de bereidheid tot een gebiedsdekkende gezamenlijke aanpak. De provincie is gevraagd om de gebieden van aanpak te vergroten. In ons geval de
gehele WBE.

Status Faunabeheerplan Ree
telgebieden

Na de totstandkoming van het rapport Resultaten draagkrachtberekening ree met GIS versie 23-11-2017
werd het tijd om de werkplannen op te stellen die moeten leiden tot een nieuw Faunabeheerplan Ree.
Inmiddels is het conceptplan tot tweemaal toe met de WBE’s besproken en zal het op details mogelijk nog
enigszins wijzigen. Misschien afsluitend zal hierdoor nog een derde hoorzitting plaats vinden.
Het doel moet zijn de populatie niet verder te laten groeien om daarmee het aantal aanrijdingen te voorkomen. Het uitgangspunt schijnt te worden een zg “hotspot” beheer met als vertrekpunt de 1234 uitgegeven wildmerken voor afschot.
In de praktijk tellen wij de laatste jaren meer dan 200 reeën in de WBE en het percentage valwild ligt fors
hoger dan gemiddeld in andere WBE’s.
Op de inloopavond in november zullen meer details bekend worden gemaakt.
http://friesland.faunabeheereenheid.com/ree/.
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Jachtveld perikelen
Als jachthouder verwachten wij dat u uw veld intekent in het FRS. Het is verheugend te melden dat er
nog maar 1 jager is die om onbekende redenen dit niet heeft gedaan. Ik beschouw deze actie nu als beëindigd. Over de dubbelingen kan ik melden dat allen voor wie dit geldt een schrijven heeft ontvangen en
is gevraagd contact op te nemen met de buurjager. In de helft van de gevallen is de situatie nu gewijzigd
en was er sprake van een misverstand. Een aantal andere zaken zijn nog lopende.
U als jachthouder weet welke velden u toebehoren. en zo staat dat bij u ook op papier.

Forel for All & de Zwarte Brigade
In het kader van het organiseren van wat activiteiten voor de leden stond op 19 juni vanaf zes uur savonds een bont gezelschap van twintig jagers met een hengel gewapend aan de waterkant bij de forellen vijver in Sint Annaparochie. U raadt het al de beste visser staan aan wal. De eigenaar Klaas liet af en
toe een extra visje in het water liet vallen, wat sfeer verhogend werkte. Er werd door praktisch iedereen
wel wat gevangen, maar je hebt altijd bazen boven baas. De combinatie Visser&Plat wist met speels gemak een leuk aantal aan de haak te slaan. Mede door de gehaktballen en de versnaperingen was het aan
het water goed toeven. Op 29 juli was de gehele zwarte brigade in rep en roer. Links en rechts door de
gehele WBE werd er driftig op deze pap-kameraden gejaagd met aan het einde nog een gezellig samenzijn. Volgens de insiders zeker ook voor herhaling vatbaar.

Kogelschieten
Op zondag 17 november tussen 09.00-12.00 uur wordt u door ons bestuurslid Cees de gelegenheid aangeboden om op de overdekte schietbaan, het Kalverdijkje te Leeuwarden met een kogelgeweer te schieten. Op 6 schietpunten kan men onder begeleiding van instructeurs met een eigen wapen nog eens de
richtmiddelen controleren en tevens zijn er een aantal kogelgeweren van diverse kalibers beschikbaar om
mee kennis te maken en om af te vuren. De kantine is geopend en beschikbaar voor een gezellig onderonsje voor het geval je nog niet aan de beurt bent of om na te praten. De officiële uitnodiging volgt .
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