
De weidelijke en selectieve jacht die
onze partner ter plaatse doorvoerd
zorgt ervoor, dat wij jaarlijks enkele
goede tot zeer kapitale beren kunnen
strekken. Bemetingen tussen 300 en
400 CIC punten zijn er de regel en gou-
den medailles komen er vaak voor. De
recordbeer met over 600 CIC punten
en 357 kg werd hier in 2018 gestrekt.

Jaarlijks begeleiden wij in maart en
oktober onze gasten in deze oerige
jachtregio. Ongeveer 1,5 uur autorijden
van zagreb accommoderen wij in het
jachthuis midden in het gebied. Daar
staan ons drie dubbelkamers ter be-
schikking. Jij kunt direct met de auto
aanreizen of naar Zagreb vliegen. Daar
halen wij jou graag op. Aldaar kan jij
echter ook een huurauto nemen, zo

ben jij zelf wat mobieler. Mooie be-
zoekjes in de omgeving bieden zich in
dit prachtige land voldoende aan.

Toch nu wordt er eest gejaagt. Onze
partner kent de beren in zijn jachtveld.
De loederplaatsen worden goed beke-
ken en zo kan jij er als jachtgast zeker
van zijn, dat jij op jouw gewenste beer
begeleid wordt.

In de late namiddag gaan wij erop
uit. Luchtdichte en geisoleerde aanzit
kansels staan aan de loederplaatsen.
Hier trekken de beren ‘s nachts heen.
De beroepsjager weet, wat de beer
graag vreet en biedt hem hier veel lek-
kers te vreten aan. Echter de beer is
zeer waakzaam. Met zijn fijne zintuigen
neemt hij, over vele kilometers afstand,
elke onregelmatigheid in zijn territori-

BRUINE BEER
De spannende jacht in de Kroaatse bergen

K roatië heeft een sterk beren voorkomen. De bergregionen van
Jasenak bieden met hun ruwe biotoop, de bruine beren de

meest ideale leefgebieden. Ook de wolf en links behoren hier tot
het standwild, deze zijn echter niet bejaagbaar. In dit dun bevolkte,
bijna onberoerde landschap ligt het jachtveld, in welke jij met ons
op de Europese bruine berenjacht kan jagen.



um waar. Wij mogen geen fouten
maken, anders wachten wij hier nog
lang en tevergeefs.

Het kan lang duren, maar ooit moet
hij komen – de beer. Zo geruisloos als
even mogelijk openen wij het raampje
van de hoogzit. In Kroatië mag met
warmtebeeld- en nachtzichtapparatuur
gejaagd worden, dat maakt het aan-
srpeken gemakkelijker. Als alles past en
een beetje geluk aan onze zijde is, kom
jij hier tot schot. De beer ligt. Maar de
spanning is nog niet voorbij. Wij moeten
de beer nu nog verzorgen en mogen
ons aan de loederplaats niet al te lang
ophouden, om het jachtsucces te vie-
ren. Het is namelijk niet uitgesloten dat
er nog een beer in de omgeving is zo-
doende het doorgaans gevaarlijk kan
worden.

De volgende ochtend nemen wij ons
dan de tijd om het grote succes van
onze prachtige jacht te bewonderen.
Wij maken van de gelgenheid gebruik,
om indrukwekkende herrinneringsfo-
to’s van beer en jager te nemen.

Nog op diezelfde dag wordt de beer
officieel beoordeeld. Lichaamsgroote,
gewicht, haar- en nagellengtes en nog
enkele andere parameters worden hier
opgemeten. In het gebid zit een heel
kleine tand, aan de hand van het labo-
ratorium, verdere levenservaringen van
de beer kan halen. Zo laat zich bijvoor-
beeld de precieze leeftijd vastleggen en
bij vrouwelijke beren krijgt men uitsluit-
sel over de aantal draagperioden en
aantal jongen.

Heeft de jager een mannelijke beer
gestrekt, kan hij zich nu al van een bij-
zondere trofee verzekeren – het penis-
botje. De schedel en het vel behoren
natuurlijk ook tot de trofee van jouw
beer. Het vel wordt naar wens als vol-
preparaat of als tapijt met geprepareer-
de kop en klauwen door een prepara-
teur naar jouw wens geprepareerd. Va-
nuit Kroatië kan jij het berenvel meteen
meenemen. Alle exportdocumenten
zijn nog voor jouw terugreis gereed. Dit
kan echter enkel als jij met de auto reist.

De transport van de trofeeën bieden
wij jou graag aan, in het geval jij hier
geen mogelijkheden toe zou hebben.
Onze preparateur, hier in Polen, maakt
prachtige, levensechte volpreparaten.
Hij werkt zeer snel, zo dat jij jouw prepa-
raat al na maximaal tien maanden bij
jouw thuis bewonderen kan.

De beer is gestrekt en er blijft nog
wat tijd tot aan de terugreis. Wat is er
dan nog interessanter, om jouw jacht
nog iets uit te breiden. Direct in hetzelf-
de jachtgebied bestaat de mogelijkheid
op zwartwild en roodwild (ook hert) te
jagen. En aan de wonderschone Adria-
kust kan jij op een bijzondere moeflon
ram jagen. Hier liggen de beste en ook
meest geliefde moeflon jachtgebieden
van Europa.

De moeflon ram is gemaakt voor het
ruwe, steenachtige landschap aan de
Adriatische kust. Hij ontwikkelt zich in
dit levensbiotoop enorm goed. De kans,
om een kapitale ram met meer dan 80
cm slakkenlengte te strekken, is zeer
hoog. Bejaag jij liever een geringere
ram, is dit natuurlijk ook mogelijk. Laat
ons het alsjeblieft weten wanneer jij aan
deze optie geïnteresseerd bent, wij re-
serveren de jacht dan in vooraf voor
jou, zodat er altijd een afschot voor jou
beschikbaar is.

Wij verheugen ons, als jij erbij bent en
wij tesamen gemoedelijk op de enorm
mooie Europese bruine beer kunnen
gaan jagen.

Een welgemeend Waidmannsheil
Peter en Max van Amelsfoort

P.S. denk voor de jacht op de Europe-
se bruine beer aan een passend kaliber:
De beer is schothard en om hem een
zekere kogel aan te dragen, adviseren
wij jou kalibers zoals .300 Winchester
Magnum, 9.3x64 of .375 Holland & Hol-
land.

Graag adviseren wij jou hierover
meer en staan jou ten alle tijden te
woord.

Max van Amelsfoort
Tel.: +48 698 493 914
info@tta-jagdreisen.com
www.tta-jagdreisen.com

ul. Opolska 12a
46-024 Brynica
Polen

Bruine beerjacht Kroatië pagina 2

https://www.tta-jagdreisen.com


In prijs inbegrepen:
• 7 Reisdagen – 6 overnachtingen – 6 jachtnachten
• Accommodatie met volpension in jachthuis
• 6 Jachtnachten met 1:1 jachtbegeleiding
• Kroaatse jachtlicentie en jachtorganisatie
• Strekken van een bruine beer tot 349,99 CIC punten
• Alle transporten tijdens de jacht in het jachtgebied
• Voorpreparatie van de trofeeën
• Afschotpapieren en dierenarts certificaat

Niet in prijs inbegrepen:
• Enkelkamer per persoon per nacht .........................25,00 €
• Extra dag met nachtjacht incl. VP .......................... 235,00 €
• Luchthaventransfer Zagreb, heen en terug ........ 300,00 €
• Persoonlijke aanreis naar en van Kroatië
• Alcoholische dranken in de accommodatie
• Fooien voor jachtleider en keukenteam

Extra afschotprijzen bruine beer over 349,99 CIC Punten:
• 350,00 – 399,99 CIC punten ........................... + 2.000,00 €
• 400,00 – 449,99 CIC punten ........................... + 4.500,00 €
• 450,00 CIC punten en daarover .................... + 9.750,00 €

Betalingsvoorwaarden:
• Aanbetaling bij reservering .................................. 500,00 €
• Restbetaling cash of per Mobile Payment voor afreis.
Hier gelden onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

BRUINE BEERJACHT IN KROATIË
Inclusief strekken van een bruine beer
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Incl. bruine beer tot 349,99 CIC punten – Prijs 6.650,00 €

H et jachtseizoen voor de bruine beer is in Kroatië van 1 maart
tot 15 mei en van 16 september tot en met 15 december.

Beoordelingsbasis voor de afrekening bij het afschot van een
bruine beer zijn de bemetingen van de beer naar CIC punten.
Voor het afschot van een beer over 349,99 CIC punten, komen de
onderstaande extra afschotkosten in vraag. Een aangeschoten beer
wordt na de door de jachtbegleider ingeschatte groote afgerekend.
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Reistijd: (Datums in overleg op aanvraag)

Aankomst op: Terugreis op:

Opmerkingen:

Gewenste kamerindeling: TWEEPERS. EENPERS.

Gegevens van de jager:

Achternaam:

Voornaam:

Geboortedatum:

Straat:

Postcode/Woonplaats:

Tel. privé:

Tel. mobiel:

Email:

Aantal niet jagende personen + naam:

Datum/Handtekening

Met afgifte van deze boeking bevestigd u, dat u onze algemene bedrijfsvoorwaarden gelezen en
geaccepteerd hebt. Uw contractpartner is TTA Jagdreisen B.V., Beerseweg 5, 5087 TP Diessen, NL.
Alle in de aanbieding geschreven prijzen zijn van kracht voor het jachtseizoen 2021/22.
Wij verheugen ons nu al op een succesvolle berenjacht, met veel Waidmannsheil en een
onvergetelijke tijd met jou in Kroatië.

Voor de aamelding van uw jacht
benodigd onze partner een
kopie/scan van de onderstaande
docuementen.

In kopie/scan bijgevoegde
docuementen:

Paspoort

Jachtakte

Europese vuurwapenpas
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Bruine beerjacht Kroatië

Aanmeldformulier

Hierbij boek ik de volgende aanbieding:

Afschot van een Europese bruine beer in Kroatië

Ongeveer gewenste klasse volgens CIC punten __________________
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