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Van  de  voorz i t ter  

Geachte leden, beste medejagers, 
 

Nu het jaar 2020 is afgesloten wil ik hier graag nog even op terugblikken. 
De Corona maatregelen maakte het niet een gemakkelijk jaar. Het beheren en 
oogsten van het jachtveld stond onder druk. Het mocht niet of in beperkte mate . 
Ook werd ons gebied getroffen door de vogelgriep. Dit heeft ons veel meer in-
spanningen gekost als jagers. Toch denk ik dat we het goed doen. Echter blijft het 
zaak als jagers om bij de les te blijven. 
 
Er is een nieuw beheersplan uitgerold van het Ree. Het lerend beheren zal een 
dynamisch proces zijn en vraagt onze flexibiliteit om hiermee te leren omgaan. 
  
Een woord van dank wil ik uitspreken aan Jaap Jukema. Jaap heeft besloten om 
zijn  functie als Voorzitter neer te leggen. Ik wil hem danken voor het leiding geven 
aan onze vereniging en respecteer zijn keuze. 
 
Als bestuur hebben we kritiek mogen ontvangen over ons functioneren. 
Wij nemen dit ter harte en zullen hieraan gaan werken. Wij zijn er immers voor u! 
Als bestuur zijn er aangaande het financiële beleid een aantal wijzigingen gaande. 
Onze gezonde financiële positie geeft ons de mogelijkheid om een financiële be-
groting op te stellen voor de komende periode. Hierin zal ruimte zijn voor projek-
ten en indien goed onderbouwd wil de WBE meedoen in de sponsoring hiervan.  

Voor wat betreft de Algemene ledenvergadering, hebben wij deze tot nader orde 
uitgesteld. De maatregelen laten het niet toe om bij elkaar te komen. Zodra dit 
weer kan ontvangt u van ons de uitnodiging. 
Graag wil ik u als tijdelijke voorzitter nog iets meegeven. Zou u het leuk vinden om 
mee te beslissen in de projecten ten aanzien van het nieuwe financiële beleid of 
vindt u dat u past in een bestuursfunctie neemt u dan contact met ons op. Het 
klankbord van u als leden is belangrijk en daar hechten wij waarde aan. 
Met een vriendelijke groet, 
 
Cees Stoelwinder 
Ad-interim Voorzitter 

Beste leden,  

Hierbij ontvangt u  

onze nieuwsbrief 

Voorjaar 2021 
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Nieuw lid: 

Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: de heren J. Hoogslag uit Amsterdam, H.J. Talma uit Wierum, A 
van Gelder uit Hilversum, E van der Wilt uit Loosdrecht en J. Dekens uit Reduzum. 

Indien geen bezwaren van de leden worden ontvangen zullen de boven genoemde heren  worden opge-
nomen als lid van onze vereniging.  

Activiteiten: 

We merken het aan den lijve, de Corona houdt  je van de straat. Ook enkele leden hebben het virus niet 
kunnen ontlopen. Bij sommigen liep het met een sisser af , anderen hebben er behoorlijk last van gehad 
en zijn nog niet de oude. Als laatste noem ik ons bestuurslid Jan Helvrich. BETERSCHAP JAN en ook ande-
ren waarvan het Bestuur het niet weet “Blijf gezond”  

Al met al hebben deze beperkingen  er toe geleid dat de geplande ALV  op 13 maart geen doorgang kon 
vinden, We hopen voor de toekomst dat we niet zolang hoeven te wachten als verleden jaar maar garan-
ties zijn op dit moment niet te geven. 

Zolang wij dus onder het juk van dit virus moeten leven zijn ook andere activiteiten niet te plannen. 

Individueel kan natuurlijk veel, maar dat zult u toch zelf moeten regelen. 

Ganzen 

Als er één vogel is die ons de laatste jaren weet bezig te houden dan is dat wel de gans. In onze WBE valt 

de schade veroorzaakt door de gans  nogal mee. Ook de aantallen geschoten ganzen  wegen niet op  te-

gen de aantallen die in de rest van de provincie worden geschoten. Nieuwe periode alleen grauwe gans 

vanaf 1 april tot 1 november: Geen verplichting preventieve middelen. Lokmiddelen toegestaan (geen 

elektronische).  De secretaris heeft enkel jachthouders in randgebieden al voorzien van een machtiging. 

Wij adviseren u voor de juiste info de website van de FBE Friesland er op na te lezen. Heeft u schade of 

dreigt er schade dan kunt u via de secretaris worden voorzien van een Algemene machtiging voor de 

grauwe gans. De brandgans valt nog onder de vrijstelling tot 1 juni. Een ontheffing/vrijstelling kolgans 

hebben we niet gekregen 
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Reewildtelling 2020 

Om de reewildpopulatie in beeld te brengen  heeft de faunacommissie in  het weekend van 12/13  maart 

een avond-ochtend-avondtelling georganiseerd . De telling is uitgevoerd door 

23 tellers in 11 sectoren. Het was slecht weer en de reeën lagen veel in dekking. 

Er werden 252 stuks reewild geteld. Wat opviel is dat in bepaalde telsectoren 

bijna geen reeën zijn geteld, terwijl we weten dat  ze er wel degelijk zijn. Een 

forse aanwas in Oud Barradeel en veel minder in omgeving Het Bildt. Er zijn ook 

plekken waar al langere tijd minder reeën worden waargenomen hier wordt ge-

dacht aan  eventuele stroperij. Zeker weten doen we het niet. Al met al constateren we een lichte daling 

van –2,7% daar waar een groei werd verwacht.  Gezien de berekende draagkracht verwachten we de in-

stemming van de FBE over het gevoerde beheer. De wildmerken zijn inmiddels uitgereikt  

ALV 13 maart 2021 te Minnertsga 

Nog steeds wordt het  bestuur geconfronteerd met opgelegde beper-
kingen rondom de uitbraak van het Corona virus. In overleg met de 
beheerder van het MC Te Minnertsga is daarom opnieuw de vergade-
ring gecanceld. 

Nu de  maatregelen voor samenkomsten lijken te worden versoepeld 
gaan we nadenken hoe we dit jaar de ALV alsnog wel kunnen laten 
doorgaan. 

De Jagersvereniging heeft zich daar in haar blad en de nieuwsbrieven 
al over uitgesproken. Wettelijk hebben we 4 maanden uitstel gekre-

gen. Een voorstel zou kunnen zijn om dit te doen ergens in oktober. 

De jaarstukken blijven hetzelfde, een aangepaste agenda krijgt u op 
het moment dat we meer weten 
per mail toegezonden.  

U mag er van uitgaan dat Min-
nertsga de locatie zal zijn.   

Dit alles hangt af en samen met 
hoe de omstandigheden rondom 
het virus zich zal gaan ontwikke-
len.  
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Ontheffing kunstlicht vos 

De beperkende maatregelen rondom het virus hebben  grote invloed op het 
uitvoeren van de geplande acties. Veel kameraden zijn geen familie van el-
kaar en mogen/kunnen zich niet houden aan de 1,5 m regel. Ook de avond-
klok helpt niet mee om effectief op te treden. Al met al stemt dit niet tot 
vreugde.  

Misschien dat later de beperkingen  nog wat soepeler worden  

N i e u w s b r i e f :  v o o r j a a r  2 0 2 1  

Registratie van valwild wordt door vele WBE’s verschillend behandeld. Er is aangegeven aan de FBE/
Provincie, om in de Faunabeheerplannen uit te werken hoe deze binnen onze provincie het beste tot uit-
drukking kan worden gebracht en welke instanties zich daarbij moeten gaan bemoeien. Benoemd tot val-
wildcoordinator is de Hr Titus Sijmonsma. Totdat deze regeling er echt is vraag ik een ieder valwild te 
melden  bij de meldkamer (0900-8844) en/of bij het WBE valwild@xs4all.nl) Daarmee helpt u ons en de 
provincie het beleid te optimaliseren en meer inzicht te geven in aantallen getroffen valwild. 

Intern kunt u terecht bij Rutger Jonker—of de secretaris. Wij  gaan bekijken welke jager hoort bij welk 
veld waar de ree is aangetroffen cq naar toe is gevlucht. Rol voor de leden: vindt u een dode ree, deze 
graag in FRS (valwild) invoeren.  

“De Zwarte Brigade” 

Tijd voor actie: 

Kraaien en kauwen mogen het hele jaar worden bejaagd, omdat ze op de landelijke vrijstellingslijst staan. 
Als echte cultuurvolgers, profiteren kraaien optimaal van de aanwezigheid van de mens in het landschap. 
Ze komen dan ook in het hele land voor, ook in onze WBE. 

Het zwaartepunt van de kraaienjacht ligt in het vroege voorjaar en de nazomer. In het voorjaar vanwege 
de ingezaaide gewassen en de legsels van weidevogels. In het voorjaar weten de kraaien al heel snel de 
legsels en jonge kuikens van de weidevogels en andere kwetsbare bodembroeders te vinden.  

U weet inmiddels dat door de beperkingen er geen collectief georganiseerde kraaiendag wordt gehouden  
Dit hoeft  u er niet van te weerhouden om er nog eens op uit te trekken. 

Valwild 
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