
Individuele drijfjacht met jachtvrienden, naar de oude Pool‐
se traditie. Gezellig en altijd uiterst spannend.

Jacht in
de beste
jachtvelden rondom
Opole in gezellige, kleine
kring met jouw
jachtvrienden.

KLEINE DRIJFJACHT

Zo werd er in Polen van ouds af aan gejaagd – snel, geluids-

loos en zeer actief. Met onze kleine drijfjachten halen wij de

goede oude tijden terug en blazen deze gezamenlijk met

jullie nieuw leven in. Vijf tot tien jagers, twee tot drie drijvers,

een paar goede jachthondjes en een jachtleider, die zijn

jachtterrein op zijn duimpje kent en weet in welke delen van

het jachtgebied hij zijn wild moet zoeken.

Zo kunnen wij met deze kleine groepen goed overzienbare

bosstukken en dekkingen in driften van mixmaal een half

uurtje, effectief bejagen. Elke jachtdag lukt het ons, zeven

tot twaalf van deze snelle, actieve driften door te

voeren, bij welke de drijvers het hun goede honden de

jagers het wild toedrijven.

De jachtleider geeft dagelijks voor het specifieke jachtveld

het te bejagen wild vrij. Jij kunt ervan uitgaan, dat daaronder

ook geweidragers vrij zijn. Edelherten en mits aanwezig ook

damherten, natuurlijk word ook kaalwild, vrouwelijk reewild

en zwartwild alle klasse vrijgegeven.

Vanaf 1 oktober tot en met 15 januari bieden wij kleine groepen
naar individuele afspraak van data de mogelijkheid, met ons de
klassieke Poolse drijfjacht te herbeleven en deze nieuw leven in
te blazen. Dagelijks worden vele kleine, wildrijke dekkingen in
korte tijd uitgedreven. Het is een zeer actieve jacht, bij welke het
aan de onderlinge gezelligheid zeker niet te kort zal komen.
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Gejaagd word soms vanuit drijfjachtkansel en grote hoog-

zitten, maar vaak ook vanuit tactische posities waarbij wij

naast de hoofdwissels van het wild op de grond geposteerd

worden en hier goed op moeten letten op het wild.

Het aanstellen van de schutters word met terreinauto’s

gedaan, dit gaat snel en is geluidsarm. Na de drift word het

gestrekte wild meteen meegenomen op de laadvlakte van

de auto’s. Hier wordt het gewaardeerd, als de jagers een

handje meehelpen, dit hoort bij de gezamenlijke jacht

belevenis. Alle deelnemers en de organisatie werken hier

als één team samen.

Om wat aan te sterken is er rond het middaguur een korte

maar gezellige jager picknick in het bos en nog voordat het

donker wordt, leggen wij volgens de geleefde jachttraditie

het tableau. In kleine kring, maar niet minder emotioneel.

Het verschil tussen de kleine drijfjacht en onze jaarlijks

grote fix-prijs drijfachten is, naast de groote van de groep,

de flexibiliteit bij de planning. Niet alleen met de blik op de

te kiezen jachtperiode, maar ook op de vorm van de in te

plannen jachtdagen gaan wij graag op individuele wensen

van de kleine groep in.

Naast de basisaanbieding, de gehele dag kleine driften te

doen, bestaat er ook de mogelijkheid, enkel tot het middag-

uur als groep te jagen en na de pauze en het eten in de

accommodatie, de namiddag voor een optionele, indivi-

duele jacht vanaf de aanzit te genieten.

Een bijzonder hoogtepunt is de optionele mogelijkheid voor

een nachtjacht op zwartwild. Dit kunnen wij tussen de drijf-

jachtdagen in, voor jou organiseren. Met jouw persoonlijke

beroepsjager zal jij hier een spannende bersjacht beleven.

De voor deze jacht benodigde nachtzicht apparatuur stellen

wij jou graag ter beschikking, mits jij dit wenst.

Tijdens de kleine drijfjachten rondom Opole, begeleid jullie

Max van Amelsfoort of Darek Lisowski van het TTA team.
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Actieve drijfjacht in uitgezochte jachtterreinen in
kleine kring met vrienden (5 tot 10 jagers)

Im prijs inbegrepen:
• 5 Reisdagen – 4 Overnachtingen – 3 Drijfjachtdagen

• Accommodatie in goed hotel met volpension

• Jachtorganisatie voor alle jachtdagen

• Poolse jachtlicentie

• Lekkere traditionele jager picknick in het jachtveld

• Afschot van al het vrijgegeven roofwild

• Uitkoken en bleken van de trofeeën

• Alle transporten tijdens de drijfjacht op het jachtterrein

Niet in prijs inbegrepen:
• Afschot van wild volgens prijslijst

• Enkelkamer per persoon per nacht ................................................................ 55,00 €

• Niet jagend persoon per nacht met volpension .......................................... 125,00 €

• Jachtverlenging op 4 jachtdagen inclusief jachtorganisatie .................. 495,00 €

• Alcoholische dranken in het hotel

• Fooien voor de jachtleider en de drijvers

Betalingsvoorwaarden:
• Aanbetaling bij reservering, na ontvangst rekening .................................. 750,00 €

• Restbedrag contant of per mobiel bankieren voor terugreis.

Hier gelden onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Optionele jachtouting mits gewenst ‘s middags of ‘s nachts:
Tijdens de kleine drijfjacht bestaat de moegelijkheid om ‘s middags een

individuele aanzitjacht of een bersjacht bij nacht te beleven.

• Afschoten van wild volgens prijslijst

• Jachtorganisatie incl. beroepsjager per outing ....................................... 95,00 €

• Bezinekosten jachtleider per outing (tot 4 uren) .................................. 40,00 €

Kleine drijfjacht Opole – Prijs 1.490,00 €
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Afschotprijzen edelhert:
• Tot 2,00 kg .......................................................................... 650,00 €
• 2,01 – 2,49 kg ................................................................... 1.090,00 €
• 2,50 – 2,99 kg ................................................................... 1.350,00 €
• 3,00 – 3,49 kg ................................................................... 1.450,00 €
• 3,50 – 4,99 kg .................................................................... 1.650,00 €
• 4,00 – 4,49 kg .................................................................... 1.800,00 €
• 4,50 – 4,99 kg .................................................................... 1.950,00 €
• 5,00 – 5,99 kg .................................................................... 2.050,00 €

elke 10 g over 5,00 kg ...................................................... 5,05 €
• 6,00 – 6,99 kg ................................................................. 2.550,00 €

elke 10 g over 6,00 kg .................................................... 10,50 €
• 7,00 – 7,99 kg ................................................................... 3.590,00 €

elke 10 g over 7,00 kg ....................................................... 14,14 €
• Vanaf 8,00 kg ..................................................................... 4.990,00 €

elke 10 g over 8,00 kg ....................................................... 24,50 €
• Hert aangeschoten en niet gevonden ........................... 1.250,00 €

Afschotprijzen damhert:
• Tot 1,49 kg ........................................................................... 790,00 €
• 1,50 – 2,49 kg .................................................................... 920,00 €

elke 10 g over 1,50 kg ........................................................ 5,05 €
• 2,50 – 2,99 kg .................................................................... 1.420,00 €

elke 10 g over 2,50 kg ....................................................... 8,16 €
• Vanaf 3,00 kg ...................................................................... 1.820,00 €

elke 10 g over 3,00 kg ...................................................... 24,50 €
• Damhert aangeschoten en niet gevonden ..................... 1.000,00 €

Beoordelingsbasis voor edel- en damherten is het hele schedel met
bovenkaak, gewogen 24 uur na het afkoken, zonder aftrek.

Afschotprijzen keiler naar tandenlengte:
• 140 - 159 mm ....................................................................... 810,00 €
• 160 - 199 mm ...................................................................... 910,00 €

elke mm over 160 mm ....................................................... 20,89 €
• Vanaf 200 mm ......................................................................1.725,00 €

elke mm over 200 mm........................................................ 25,40 €

Afschotprijzen zwartwild naar gewicht:
• Tot 29,99 kg ............................................................................ 130,00 €
• 30,00 - 39,99 kg .................................................................. 245,00 €
• 40,00 - 49,99 kg .................................................................. 290,00 €
• 50,00 - 69,99 kg................................................................... 430,00 €
• 70,00 - 79,99 kg .................................................................... 490,00 €
• Vanaf 80,00 kg ...................................................................... 595,00 €
• Zwartwild aangeschoten en niet gevonden ...................... 245,00 €
• Zeug over 60,00 kg, prijslijst ............................................. + 20 %

Afschotprijzen kaalwild:
• Roodwild hinde / kalf ............................................................. 140,00 €
• Damwild hinde / kalf .............................................................. 140,00 €
• Reegeit / kalf ........................................................................... 70,00 €

Afschot van vrijgegeven roofwild is kostenloos.
Essentieel voor de mogelijkheid voor een afschot van de hier voorko‐
mende wildsoorten is de vrijgave door de jachtleider van het jacht‐
terrein.

Opties voor de afrekening:
Jullie kunnen zelf op voorhand met de vriendengroep beslissen, hoe
jullie het bij de afrekening van het geschoten wild tijdens de
kleine drijfjacht wensen.
1. Elke schutter betaald zijn volledige afschoten zelf.
2. Afschoten van trofeedragers betaald elke schutter zelf,

alle andere afschoten worden in de volledige groep gedeeld.
3. Alle afschoten, inclusief de trofeedragers, worden

gezamenlijk door de groep gedeeld.

Wij verheugen ons op spannende jachtdagen en gemoedelijke
uren in uitgezochte terreinen in Schlesien, rondom Opole.
Een welgemeend Waidmannsheil, Max van Amelsfoort

Afschotprijzen – Kleine drijfjacht met vrienden

Actieve drijfjacht met jachtvrienden, 5 tot 10 jagers. In
uitgezochte terreinen in Schlesien, rondom Opole.
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Voor de aanmelding van
jouw jacht benodigd de
boswachterij een kopie/
scan van de onderstaande
documenten

In kopie/scan bijgevoegde
documenten:

Legitimatiebewijs

Jachtakte

Europese vuurwapenpas

Aanmeldformulier

Hierbij reserveer ik de volgende aanbieding:

Kleine drijfjacht-combi in Schlesien met 3 jachtdagen – Prijs 1.490,00 €

Jachtverlenging op 4 jachtdagen incl. jachtorganisatie (495,- €)

Drijfjacht voor de middag, na de middag optionele individuele aanzitjacht

Optionele nachtjacht gewenst voor ____________ nachten

Gewenste reisperiode:

Aankomst op: Terugreis op:

Opmerkingen:

Gewenste kamerindeling: TWEEPERS. EENPERS.

Gegevens van de jager:

Achternaam:

Voornaam:

Geboortedatum:

Straat:

Postcode/Woonplaats

Tel. nummer:

E-Mail:

Aantal niet jagende personen (graag met namen):

Datum/Handtekening

Met afgifte van deze reservering bevestid u, dat u onze algemene bedrijfsvoorwarden gelezen en

geaccepteerd heeft. Uw contractpartner is Biuro Polowań TTA Sp. z o.o., ul. Opolska 12a, 46-024 Brynica,

Polen.

Alle in de aanbieding benoemde prijzen gelden voor het jachtseizoen 2023/24.

Wij verheugen ons nu al op een succesvolle jacht met veel Waidmannsheil en een overgetelijke

tijd met u in Schlesien, rondom Opole.
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