Het Interview

Jagersvereniging Sint Hubertus;
al 40 jaar op jacht !
Het jachtseizoen zit er al weer bijna op, maar met de
komende feestdagen in het vooruitzicht wordt er nog
heel wat wild geserveerd. Wij dachten eens een verhaal
te schrijven over de jacht en zitten rond de tafel met
Martin Smolders, Bert van de Mierden, Thieu Das,
Karel, Theo en Maria Sanders. Maar toen de verhalen
over het jagen los kwamen, bleek dat er meer bij kwam
kijken dan wij dachten.
Vroeger moesten mensen jagen om te overleven. Ze
gebruikten het vlees om te eten en de huiden bijvoorbeeld
voor kleding. Tegenwoordig is jagen een hobby geworden.
Een jager jaagt in zijn vrije tijd. Hij is graag in de natuur en
zorgt voor het wild. We spreken tegenwoordig ook veel
meer over wildbeheer, in plaats van jacht. Er wordt van
jagers verwacht dat ze de wildstand op peil houden en dat
er zoveel mogelijk wildschade wordt voorkomen. Dat
betekent dat jagers over veel vakkennis moeten beschikken
en pas actief kunnen gaan jagen als zij geslaagd zijn voor
het jachtexamen. De opleiding duurt 1 jaar en wordt
gegeven door de Stichting Jachtopleidingen Nederland.
Tijdens de cursus leer je van alles over de natuur en over de
manier waarop dieren in het wild leven. Je moet
bijvoorbeeld alle eendensoorten kennen. Ook krijg je les
over jachtgeweren en over alle regels van de jacht die in de
wet staan.
Eisen
Naast de vele theorielessen zijn er ook praktijklessen in het
veld en op de schietbaan. Als je het examen goed hebt
afgerond ontvang je het jachtdiploma, maar daarmee ben je
nog niet klaar.
Dan moet je nog in het bezit komen van een
wapenvergunning en een jachtakte (eisen: minimaal 18 jaar,
diploma jachtexamen, WA-verzekerd zijn voor de jacht,
jachtveld tot je beschikking hebben, geen strafblad hebben.)
Pas als je aan alle bovenstaande eisen voldoet, mag je ieder
jaar bij het politiebureau een jachtakte gaan ophalen voor
€ 85,= per persoon en dan mag je weer een jaar lang gaan
jagen. Bijna ieder jaar staat de politie op de stoep om te
controleren of de wapens op de juiste manier worden
bewaard. De wapens moeten achter slot en grendel worden
bewaard en de munitie moet apart van de wapens achter
slot en grendel worden bewaard. Alle wapens staan bij de
politie geregistreerd.

Voorwaarden
Tegenwoordig wordt het steeds moeilijker om aan alle
voorwaarden te voldoen, want de grond waarop gejaagd
wordt, is steeds zeldzamer.
Iedere jager heeft namelijk 40 ha grond nodig om te kunnen
jagen en daarvoor heeft hij toestemming nodig van de
betreffende grondeigenaar (= vaak een boer).
Jagersvereniging Sint Hubertus heeft momenteel 15 actieve
leden in Oerle waarvan er 13 ook op Oerse grond jagen.
Dat betekent dat ze in ieder geval 600 ha in Oerle nodig
hebben. Daarvoor moeten ze in Oerle zo’n 200
grondeigenaren benaderen die allemaal hun goedkeuring
moeten geven en hun handtekening moeten zetten.
De oprichting
Jagersvereniging Sint Hubertus is 21 januari 1965 opgericht
en bestaat binnenkort dus 40 jaar. Destijds jaagden de
Oerse jagers en de jagers van ’t Half Mijl nog apart. Maar
het duurde niet lang totdat zij zich ook aansloten bij de
jagersvereniging. Een aantal jaren geleden kwam ook
Veldhoven erbij omdat de gemeente graag een
aanspreekpunt wilde hebben. De gemeente is namelijk een
van de grootste grondbezitters in Veldhoven dus ook van
hen is toestemming nodig om te mogen jagen.
In Oerle is de grondverdeling als volgt:
Naam:

Grondgebied

Jan Sanders, Adriaan Sander,
Theo Sanders en Karel Sanders

Half Mijl

Wout Das, Bernard Das, Thieu Das en
Martin Smolders

Z-west kant richting
Zandoers

Jan van Loenhout, Jan van Dooren,
Jan Schippers, Stefan vd Mierden en
Bert vd Mierden

N-Oostkant,
Scherpenering /
Habraken

Waarom wordt er gejaagd?
Als we in Nederland de dieren gewoon hun gang laten gaan
komen er teveel dieren van een soort en te weinig van een
andere soort voor. Sommige dieren (ratten, vossen) kunnen
gevaarlijke ziekten overbrengen. En sommige diersoorten
hebben geen natuurlijke vijand meer in Nederland. Reeën,
edelherten, wilde zwijnen, vossen en kraaien worden
bijvoorbeeld niet meer opgegeten door andere diersoorten.
Jagen is ook nodig in verband met de schade die het wild
aanricht aan landbouwgewassen.
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Waarop wordt gejaagd?
Volgens de flora- en faunawet zijn alle in het wild levende
dieren in ons land beschermd. Toch worden er
uitzonderingen gemaakt. Op wild (haas, konijn, fazant,
wilde eend en houtduif) mag op bepaalde tijden worden
gejaagd (nu dus!). Als dieren schade veroorzaken zoals
kraaien, vossen of ganzen, mag met een speciale
vergunning van de provincie gejaagd worden op deze
dieren. Andere dieren, zoals reeën, herten, wilde zwijnen en
moeflons moeten worden beheerd en als er op een bepaalde
plaats teveel dreigen te komen mag er (met toestemming
van de provincie) op worden gejaagd. Wist u dat er in
Nederland naar schatting jaarlijks 4700 reeën worden
gedood in het verkeer? In 1960 telde men nog ± 15.000
reeën en mocht er niet op worden gejaagd. In 1980 werden
er al ongeveer 25.000 tot 30.000 geteld en in 2003 heeft
men er minimaal 57.000 geteld. Daarom mogen er op dit
moment ook 12.000 worden afgeschoten.

dat geschoten is. Jagers gaan meestal met z’n tweeën of met
meer personen jagen. Meestal gaat er ook nog een drijver
mee die het aangeschoten wild mag dragen.
De jagersvereniging
De jagers uit Oerle gaan tijdens het jachtseizoen gemiddeld
1 keer per week jagen. Soms is dit maar een paar uurtjes,
maar over het algemeen gaan ze een hele zaterdag op pad.
Ze vertrekken dan rond 8.30 uur en eten tussen de middag
bij iemand thuis. Na het eten gaan ze weer jagen en rond
16.00 uur stoppen ze ermee en drinken dan een paar borrels
bij iemand thuis. Soms gaan ze ook met ergens anders
jagen, zoals in Duitsland bijvoorbeeld. Daarvoor moeten ze
ook weer een speciale akte aanvragen. Gedurende de rest
van het jaar hebben ze eens per jaar een gezellige
feestavond en tot voor kort werd na Sint Hubertus altijd
gevierd. Op 3 november werd er dan een speciale mis
georganiseerd waarbij ook alle dieren mee naar de kerk
mochten komen.
Sint Hubertus
Wie is Sint Hubertus eigenlijk precies? Hubertus is de
patroonheilige van de jagers en van de honden. De legende
wil dat hij tijdens de jacht was afgedwaald toen hij achter
een groot hert aanjoeg. Het in het nauw gebrachte dier
keerde zich plotseling om, waarbij er een verlicht kruis
tussen het gewei verscheen. Hubertus werd hierdoor
bekeerd. De wonderen die hij daarna verrichte en het
mirakel met het hert waren redenen genoeg om hem heilig
te verklaren.

Wildbeheereenheden
Jagers werken tegenwoordig samen in wildbeheereenheden;
WBE’s genoemd. Deze WBE’s zijn ruim 5.000 hectare
groot. Omdat een jager nooit zo’n goot gebied alleen kan
overzien, werkt hij samen met buurjagers. Samen stellen zij
een wildbeheerplan op. In dit plan staat o.a. welke dieren in
het jachtveld voorkomen, hoeveel er van elke soort
voorkomen en hoeveel ze van elke soort schieten.
Zo kunnen ze zien of bepaalde diersoorten in aantal
achteruit gaan. De Wildbeheereenheden voeren de volgende
taken uit:
• verbeteringen aanbrengen in het veld waardoor de
leefomgeving (biotoop) van het wild en andere dieren
beter wordt;
• jachtveld in de gaten houden; stropers bestrijden;
• wildakkers en schuilbosjes aanleggen (goed voor vlinders,
insecten en vogels);
• wild tellen; aan de hand hiervan wordt een afschotplan
gemaakt;
• voorkomen en bestrijden van landbouwschade;
• zorgen dat de natuur schoon blijft (zwerfvuil verwijderen).
Jachtuitrusting
Als de jagers op pad gaan moeten ze er voor zorgen dat ze
alle belangrijke materialen bij zich hebben. Ze hebben
speciale jachtkleding aan die warm en waterdicht is en
weinig geluid maakt. Vaak hebben ze een hoed op en
handschoenen aan. Een speciaal klein zakflesje met daarin
een (alcoholisch) opkikkertje mag ook niet ontbreken. En
natuurlijk hebben ze een goed jachtgeweer bij zich en
hebben ze altijd de jachtakte en wapenvergunning op zak.
De jachthond gaat ook altijd mee. Jachthonden zijn er om
wild op te sporen en om wild binnen te halen (apporteren)
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Het haasje
De jagers uit Oerle kunnen waarschijnlijk avonden vullen
met al hun verhalen, maar ons verhaal is al zo lang. Wat ze
nog wel graag willen vertellen is dat ze eens ooit ongeveer
6 kilo aan drugs in het bos hebben gevonden. En het
verhaal over de haas in de fietstas mag niet ontbreken.
Dat ging als volgt: Sjef Wilgers had een haas geschoten en
Jan Mol had hem stiekem in z’n fietstas gestopt. Toen
Sjef Wilgers omkeek was de haas tot zijn grote verbazing
weg! Jan Mol zei: Ik heb ooit gehoord dat hazen wel eens
in fietstassen springen. En toen Sjef in de fietstas keek zat
daar de haas in en hij kon er gelukkig hard om lachen.

V.l.n.r.: Jan Sanders, Noud Wilgers, Harrie Sanders,
Maria Sanders, Piet Vervest, Theo Sanders,
Jan Heeren en Cornelis Sanders.
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