
Jachtreglement

Jager en Genodigde

Tijdens de jachtdag draagt de Partenaire de verantwoordelijkheid voor zijn Invité.

Jachtverlof
Elke jager of genodigde moet in het bezit zijn van een VLAAMS en WAALS 
jachtverlof en een geldige jachtverzekering, en deze bij aankomst aan de 
verantwoordelijke (Jachtheer of beëdigde jachtwachters) vertonen. De Jager dient het 
Jachtverlof en identiteitskaart bij zich te dragen. Tevens wordt bij aankomst het 
jachtreglement gedateerd en gesigneerd. Indien het Vlaams of Waals jachtverlof 
ontbreekt, dient dit op voorhand aan de Jachtheer of jachtwachters gemeld te 
worden. Eventueel kan vooraf (tweetal weken) een daglicentie aangevraagd worden.

Verantwoordelijkheid
Wij hebben een jachtverzekering “Organisator jachtpartijen” afgesloten, waardoor 
trackers en derden ook verzekerd zijn.

Honden
Invités kunnen een hond meebrengen, indien vooraf aangegeven. Men heeft nooit 
een goede hond te veel op de jacht. Een slechte evenwel, …

Reglementering

Veiligheid
Elke jager is verantwoordelijk voor zijn schot en zijn daden tijdens de jacht.

Elke jager of drijver voorziet zich minimum van een fluoricerende band om zich 
zichtbaar te maken. Drijvers dragen een fluoricerende vest tijdens de driften.

Elke jager of drijver verbindt er zich toe op het jachtveld de richtlijnen van de 
Jachtheer en beëdigde jachtwachters nauwkeurig op te volgen.

De jachtdag  en eventueel elke drift wordt aangeblazen door 1 jachthoornstoot en 
afgeblazen door 3 korte jachthoornstoten. Voor of na deze signalen wordt onder geen 
beding geschoten. Beter zelfs om enkel het geweer te laden tijdens de drift.

Elke jager verbindt er zich toe zijn wapen te ontladen bij het nemen van een 
hindernis of verplaatsing  tijdens of na afloop van de jachtpartij. (patronen UIT het 
geweer).

Het schieten in de drift (battue, track) is ten alle tijden verboden.
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Jachtwetgeving
Elke jager verbindt er zich toe de geldende jachtwetgeving  te kennen en te 
respecteren. Waaronder Hagellading: Staal (Vlaanderen), Lood (Wallonië), alsook de 
toegelaten te bejagen wildsoorten.

Schade
Om schade te beperken dienen tijdens bepaalde driften de instructies van de 
Jachtheer of Jachtwachter op te volgen. Dit specifiek voor het schieten in de (soms 
verre) richting van huizen of vooral, de meer en meer voorkomende, zonnepanelen.

Boetes
Alle wild, geschoten in gesloten tijd of niet volgens afspraak van de dag, minimum 50 
euro gaande tot 500 euro. Eventueel een schorsing  door het comité voor een nader te 
bepalen duur. De opbrengsten van de boetes kunnen naar goeddunken aangewend 
worden door Jachtheer of Jachtwachter.

§ Fazanthen - 50 euro

§ Haas - 50 euro

§ Vos aangeschoten maar niet binnen (op tableau) - fles champagne

Een schutter die een gevaarlijk schot plaatst, zal door de Jachtheer of Jachtwachter 
gevraagd worden om het geweer te breken en zal voor de rest van de dag  uitgesloten 
worden om te schieten.

Beloningen
Niet enkel Boetes maar ook Beloningen voor de goede jager of weidelijke schutter:

§ Eerste Patrijs, Fazant, Haas van het seizoen - fles champagne

§ Vos geschoten en binnen (op tableau) - fles champagne

Organisatie

Jachtdag
De chapeau (de hoed) per genodigde bedraagt € 50 voor de jachtdag  (ontbijt, belegd 
broodje ‘s middags, avondeten en alle consumpties inbegrepen). Bij een grote 
jachtdag met uitgebreid diner bedraagt de hoed € 95.

Jacht leidraad
Om het jachtrevier van binnenuit ook beter te leren kennen voorzien wij dat elke 
Partenaire minstens één drift als tracker meeloopt. Dit helpt hem dan om later als 
geweer de drift beter aan te voelen.
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Weidelijke Jacht

Jachtwild
Haarwild moet lopen, veerwild moet vliegen vooraleer men schiet.
Te dicht geschoten wild wordt verplicht door de betreffende schutter aangekocht aan 
de gangbare prijzen !

Jachtwijze
Altijd op lijn jagen, nooit de groep verlaten en alleen jagen.
Geposteerde geweren blijven ten alle tijde op hun afgesproken plaats.
Het getroffen wild binnenhalen alvorens men verder jaagt.

Wees sportief, en schiet het wild niet voor de lopen van een medejager.

Respect
Elke jager verplicht er zich toe de lege patronen, op te rapen en bij te houden tot na 
de afloop van de jachtdag.

Jachttradities

Wij houden aan de jachttradities.

De Ronde
We organiseren onze jachtdag met een ronde ‘s morgens en een groet aan het wild na 
afloop van de jachtdag.

Engelse Stijl
We jagen tijdens de patrijzen en grote jachtdagen in Engelse stijl. Bij de opening 
graag met das. Voor het diner graag “Tie & Jacquet”;

Tableau
Na de jachtdag  wordt het wild uitgelegd op het tableau. Iedereen aanwezig  uit respect 
voor het wild.
Elk geweer heeft recht op 1 stuk wild na de jachtdag. (afhankelijk van tableau).
Elke betrokkene kan een stuk wild aankopen aan de gangbare prijzen. Zich wenden 
bij de Jachtheer of de jachtwachters.
Houtsnip is aan de Présidente, duif aan het geweer.

Après-chasse
Om dit gezellig moment organisatorisch optimaal te laten verlopen, vragen wij jullie 
elk initiatief, welke ook de hoedanigheid, (bv aanbieden van een drankje of hapje, 
grap, etc… ) ten laatste bij het ontbijt mede te delen aan de Jachtheer.
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