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Reportage

Jachtreizen

Hunting Adventure,  
een Belgisch jachtbureau

Hunting Adventure wordt geleid door Rob en 
Christa. Zij zijn fier om hun echt Belgisch jachtbu-
reau aan ons voor te stellen. Zij trachten de beste 
keuzes te maken om de jachtdromen van hun 
klanten te verwezenlijken. 

Op hun website, www.huntingadventure.be,  
lezen we op de ‘homepagina’ het volgende:

Droomt u ervan om uw majestueus levenshert 
te strekken? Wil je je grenzen verleggen in de 
eeuwenoude bergen van Kazachstan? Zegt de 
spanning van een Monteria je iets? Zoek je een 
Afrikaans avontuur? Of ga je voor de uitdaging 
van hoge fazanten of de snelle rode patrijzen?
Hunting Adventure heeft het allemaal en uiter-
aard nog veel meer!

Hun aanbod is heel uitgebreid. De landen, waar 
zij op maat uitgewerkte programma’s aanbie-
den, zijn Belarus, Frankrijk, Hongarije, Kazach-
stan, Kroatie, Letland, Polen, Portugal, Spanje 
en Zuid-Afrika. In het nummer van oktober 2015 
van De Vlaamse Jager stond er een reisverslag 
van een jachtreis naar Letland met Hunting 
Adventure. In deze editie willen we een andere 
klant aan het woord laten, die met Hunting 
Adventure naar Hongarije ging. 

Hunting Adventure beschikt in Hongarije over 
een prachtig jachtrevier van 3.400 ha. Dit jacht-
revier ligt 10 kilometer boven het toeristische 
Balatonmeer. 
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Het jachtrevier bezit rood- , zwart- en reewild in vrije 
wildbaan. De jonge bossen en een degelijke watervoor-
ziening bieden voor het rood- en zwartwild een ideale 
levensruimte. De agrarische oppervlakten worden vooral 
gebruikt voor de teelt van maïs, graan en luzerne. Het 
roodwild is, net zoals het reewild, in grote aantallen 
aanwezig. De gemiddelde trofeekwaliteit voor edelhert is 
6-8 kilogram en voor reebokken 250-350 gram. Dankzij een 
goede leefomgeving vind je in het gebied ook een gezond 
zwartwildbestand. Dit revier is perfect geschikt voor zowel 
de individuele jacht, als voor de drijfjacht.

Iets minder bekend bij ons is de jacht op kleinwild in Hon-
garije. Je kan hier mooie jachtdagen met grote tableaus 
reserveren op fazant, eend en patrijs. 

Meer informatie:
Hunting Adventure bvba
Rob Truyers: +32(0)471/74 92 26
info@huntingadventure.be

Jagen met Hunting Adventure in Monoszló: 
een unieke bronstbelevenis in Hongarije
Enkele kilometers ten noorden van het Balatonmeer ligt 
Monoszló, een heuvelachtig landschap van afwisselend 
wouden, wijngaarden en grasvlakten. Een jachtervaring in 
deze omgeving is een unieke belevenis. Wij boekten deze 
jachtreis om samen met Hunting Adventure een hert te 
strekken.

We landden in Budapest en na een rit van 1,5 uur kwamen 
we aan op onze bestemming, Hotel Liszkay. Onze verblijf-
plaats was heel bijzonder, ver van de bewoonde wereld, 
een oase van rust omringd door prachtige wijngaarden.

We werden goed ontvangen door de eigenaar van het 
landgoed en tevens van het hotel. 
Buiten het hotel was er een complete infrastructuur om 
wijn te brouwen, wat eigenlijk de hoofdactiviteit is van de 
eigenaar. Tot mijn grote verbazing sprak hij perfect Neder-
lands, aangezien hij in Nederland was opgegroeid.

Het jachttoezicht in dit gebied is zeer streng en het afschot 
is zeer selectief. Er mag dus enkel wild geschoten worden 
‘zonder toekomst’ of ‘met toekomst achter de rug’ én na 
uitdrukkelijke toelating van de begeleidende boswachter.

Het was half september, bronsttijd. We hoorden de herten 
hun bronst beleven in het woud, het enige geluid in de 
eindeloze stilte. Nog tot diep in de nacht hoorden we deze 
natuurlijke symfonie, tot we in onze dromen verzeilden bij 
de verwachtingen voor de komende dag.

Nog voor het krieken van de dag stond Istvan, de bos-
wachter, ons op te wachten. Het was amper vijf uur  
’s morgens. Met een jeep trokken we, als een team, naar 
het pikdonkere woud. We stapten uit, wachtten en luister-
den. Bij de eerste tekenen van zonsopgang hoorden we 
in de verte het burlen van een hert. Deze eerste roep werd 
beantwoord vanuit een andere hoek van het woud en 
nadien door meerdere herten op diverse plaatsen. 
De boswachter gaf het sein om op stap te gaan. Ik volgde 
in de duisternis de voetsporen van Istvan. Dit is zijn ge-
bied, zijn wereld en hij herkende de herten aan hun roep 
alsof het zijn eigen dieren waren.

In de verte zagen we een roedel van twaalf dieren en slo-
pen voorzichtig in hun richting. Ik genoot van de spanning 
en de schoonheid van dit schouwspel. We zagen vier jarige 
herten en één ouder. Een hinde spitste de oren en keek 
in onze richting. Een wip en een sprong en de hele groep 



De Vlaamse Jager  •  juni 2016 47

Jachtreizen

draafde weg. We berustten in de schoonheid 
van dit moment en reden terug naar het hotel 
voor een weldoend ontbijt.

’s Middags reden we naar het Balatonmeer en 
genoten tijdens de lunch van het panoramisch 
zicht over het meer en bespraken onze ervarin-
gen van die ochtend.

Om vijf uur in de namiddag zaten we op een 
kansel, tegen een vlakte die langs de hellingen 
omringd was door bossen. De zon ging lang-
zaam onder en in de verte weerklonk de eerste 
bronst. Enkele reeën kwamen uit de dekking 
en in de schemering zagen we een paar jonge 
herten. Deze naderden tot dicht bij de kansel. 
Wanneer het duister werd, hoorden we dichtbij 
de bronst van een ouder hert, maar we kregen 
hem niet te zien. Al onze hoop ging dan naar de 
volgende ‘outing’ morgenvroeg.

Als we bij het ochtendgloren de bronst hoor-
den van een groot hert, verkoos Istvan op een 
kansel te kruipen, naast een brandweg, in het 
bos. We hoopten dat het hert bij zonsopkomst 
de brandweg zou passeren, om in de hoger 
gelegen bossen te gaan schuilen. Het wachten 
duurde lang, de bronst speelde zich af achter 
ons. Rond half zeven zagen we eerst een hinde 
op de brandweg, daarna een hert ‘met toe-
komst’ en hielden de vinger van de trekker. 
Om zeven uur, toen we wilden inpakken, hoor-
den we plots het gebrul van een ander hert ach-
ter ons. Ik had nog maar net het geweer klaar 
en het hert kwam, in draf over de brandweg. 
Istvan maakte een bronstige gil, het hert stopte 
voor de bosrand en keek recht naar de kansel. 
‘Shoot!’ zei Istvan. Na een half uur gingen we 
kijken in het bos, waar het hert afgesprongen 
was. Tot onze verbazing vonden we enkel bloed 
en geen hert. Dit was werk voor de zweethond.

Een professioneel nazoeker werd gecontac-
teerd en om negen uur werd de zweethond 
aangezet. In de overtuiging dat we het hert bin-
nen de 200 meter zouden vinden, waren we het 
bloedspoor bijster. De goed getrainde zweet-
hond wist echter beter en bleef volharden.
Na meer dan drie kilometer zweetwerk, 
dachten wij het op te geven tot we plots aan 
de hond zagen dat hij nerveuzer werd. In de 
dekking lag het hert. De hondenbegeleider gaf 
het genadeschot, zodat we het hert met respect 
konden groeten en boden een laatste ‘beet’.

Ik kan ook nog meegeven dat er dit weekend 
uiteindelijk 3 bronzen medailles op tableau 
lagen, gerealiseerd door 3 jagers. 

Zoekt u een nieuw of een gebruikt wapen? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren of onze 
toonzaal te bezoeken.

• Nieuwe wapens kal 12-16 en 20 
Express geweren en met grendel

• Gebruikte wapens in kal 12 en 20, Anson 
systeem, met platine of superpose.

Wij staan ook tot uw dienst voor herstellingen 
van uw wapens.

Aug. Lebeau-Courally
4000 Liège, rue Saint-Gilles 386

Tél. +32.4.252.02.11
guns@lebeau-courally.com 




