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Een damhert in Kroatië
▶ Tekst: Willy Vandervelpen - foto’s: Hunting Adventure bvba

Damwild, een prachtige hertensoort, die toch wel een beetje in de vergeethoek is geraakt door de Vlaamse
jager. En dit misschien wel omdat wij het al te vaak vergelijken met parkwild in onze achtertuin en dit is
echt onterecht!

Alhoewel de bronst van het damhert minder imposant
is dan deze van het edelhert, is het zeker en vast de
moeite waard om dit in de natuur te beleven. Ik heb al
meerdere malen de jacht tijdens de bronst op het edelhert meegemaakt in Polen en Hongarije. Ik wilde ook
graag eens een damhert bejagen tijdens de bronst.
Daarom ging ik te rade bij het Belgische jachtbureau
Hunting Adventure BVBA en stelde de vraag aan Rob
Truyers waar ik het best naar toe zou gaan om een
mooie trofee van een damhert te kunnen strekken. Er
werden verscheidene mogelijkheden opgesomd: Polen,
Hongarije en Kroatië. Maar wat Rob betrof, was Kroatië het land bij uitstek voor een zware trofee!
Zo besloot ik dan een jachtreis te boeken naar Kroatië
en op 15 oktober 2017 vertrokken we samen, met de
wagen richting Kroatië. Het zou een reis worden van
1.500 km enkel. Eens aangekomen in Vinkovci, bij de
grens van Servië, konden wij al gauw genieten van het
prachtige domein van om en bij de 10.000 hectare,
met zijn luxueuze verblijf.
De eerste outing betrof een verkenning van het domein en al gauw was het duidelijk dat er veel wild aanwezig was. Damwild, zwartwild en moeflons, waarvan
vooral het damwild de bovenhand had. We hadden
geluk! Bij aankomst was het volop bronst en ook het
weer viel goed mee.
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Zo trok ik er samen met mijn stalker op uit, maar al
snel bleek dat damwild iets moeilijker aan te bersen is
dan roodwild. Na een aantal pogingen kwam er toch
een damhert tot stilstand. Volgens de stalker was dit
een heel mooie trofee, echter ik aarzelde toch even
en wachtte tot ik het dier goed kon observeren. Maar
eens ik door mijn kijker keek dacht ik wel van ‘wauw,
dat is toch wel een hele grote trofee’ en besloot hem
te strekken.
Ik moest schieten vanop zo’n 120 meter. Er was zeer
weinig plaats tussen al die bomen om goed te kunnen
mikken, maar ik had ergens toch een opening van 20
cm, waar hij zou voorbijkomen… Ik hield hem in het
vizier en zag zijn hoofd voorbij deze opening komen.
Plots stopte hij… hét moment voor mij om de trekker
over te halen. Hij viel ter plaatste neer. Een perfect
nekschot!
Hoe dichter wij bij het dier kwamen, hoe groter dit
werd… ik kon mijn ogen niet geloven. Dit is toch wel
een heel grote trofee, dacht ik. Na de quotering bleek
dat ik het nationaal record van Kroatië had geschoten!
En mijn trofee zou op de 10de plaats op de CIC-wereldranglijst staan. Ik had aan Rob gevraagd om een grote
trofee, maar zo groot had ik hem nooit verwacht. 

