
Het is daadwerkelijk iets heel bijzon-
ders en de gepassioneerde reebok-
jager moet deze jacht absoluut eens
meegemaakt hebben.
120.000 hectare groot is het jacht-

veld ‚Schumicha‘ in de regio Kurgan. Al
vele jaren jagen wij rond eind augustus
in dit onbeschrijflijk mooie landschap.
Gekarakteriseerd is het jachtveld

door de enorm grote, niet bebouwde
graslandschappen. Een enorm voor-
komen aan flora en fauna bieden ons
altijd weer anblikken, die wij zo in ons
thuisland niet gewend zijn.
Anders als in andere regio’s zorgen

de verantwoordelijken ervoor, dat dit
biotoop in zijn vorm behouden blijft en
niet door de invasie van de snelgroei-
ende berkenbomen overwoekert raakt.

Tot vreugde van de jagers. Daar op de
vrije vlaktes de kans, de uiterst snelle
,Siberische reebok’ succesvol aan te
spreken en te bejagen, zeer hoog is. In
beboste landschappen van andere
jachtgebieden is deze jacht meestal
duidelijk moeilijker.
‚Schumicha‘ wordt oprecht als een

van de mooiste velden voor de bokken-
jacht in Siberië bestempeld.
De winters zijn streng en zo worden

voor het wild koolzaad- en zonnenbloe-
menvelden aangelegd. Het ree en de
eland nemen dit voedselaanbod maar
al te graag aan en trekken hierheen.
Niet alleen het Siberische landschap

is iets erg bijzonders, ook de daar veel
voorkomende Siberische reebok is een
hoogtepunt voor elke jager.

SIBERISCHE REEBOK
Een bijzondere bokkenjacht in Kurgan – Siberië

D e jacht op de Siberische reebok zou elke gepassioneerde
reebokjager eenmaal moeten meemaken. De onbeschrijflijke

vlakten in Siberië, de sterke bokken, een nieuwe jachtcultuur
en de gezellige gastvriendelijkheid van de jagers in deze velden
zijn absoluut eenmalige ervaringen. Kom met ons naar Kurgan
in het jachtveld Schimicha, om tesamen deze adembenemende
jacht te beleven.



In groote overtreft de ‚Siberische ree-
bok’ het Europese ree duidelijk. Deze
bereiken schouderhoogten van een
meter en romplengten von 1,5 meter.
De ‚Siberische reebok’ kenmerkt zich
door een krachtig gebouwd lichaam en
gespierde hals. Ook bij het gewicht is er
duidelijk verschil. De ‚Siberische reebok’
brengt ontweid 30 tot 40 kg aan de
weegklok.
Het expressieve hoofd draagt een

sterk gewei met gewichten tussen 800
en 1.000 gram. Hoog kapitale bokken
bereiken doorgaans over 1.000 gram.
In het jaar 2018 strekte een van onze
gasten een recordbok met 1.225 gram.
De Siberiër neigt naar veel eeden aan

het gewei en zo vinden wij naast de re-
guliere 6-ender vaak 8- en ook goed
verekte 10-enders. Geweistangen met
tot 40 cm zijn normaal, het gewei kan in
sommige gevallen zelfs 45 cm hoog zijn.
Erg goede rozen, edele parels en de
donkere kleuring zijn verdere merkma-
len van deze buitengewone trofeeën.
Reis met ons in de late zomer naar

Siberië en beleef jij deze eenmalige
jacht in een kleine groep met meerdere
gelijkgezinde jagers.
Wij vliegen met een tussenstop in

Istanboel, Helsinki of Praag naar Jekate-
rinburg. Dat klinkt omstandelijk, maar is
de meest ongecompliceerde weg, om
met onze wapens naar Siberië te reizen.
In Jekaterinburg ontvangen ons een

tolk en een verantwoordelijke uit het
jachtveld. Het papierwerk wordt door
hen snel afgewerkt. Met de auto rijden
wij in 4 tot 5 uur de 350 km tot onze
accommodatie in het jachtveld. Het is
misschien iets of wat ver, maar de tijd
loont zich voor de jachtbelevenis, die
voor ons ligt.
Wij accommoderen aan een groot

meer, direct in het jachtveld. Ons staan
drie jachthuizen ter beschikking. Een
biedt accommodatie voor drie jagers,
de anderen hebben plaats voor elk
twee jagers. Elk huis beschikt over een
eigen douche en toilet. Ook is er een
sauna. De maaltijden worden in het

hoofdhuis bereid. De inrichting is van
normale standaard, maar functioneert.
En de gastvriendelijkheid in deze laag
bevolkte regio is onovertroffen.
Dan gaan wij erop uit. Nadat wij de

wapens ingeschoten hebben, starten
wij de eerste avond al met jagen. Met
terreinauto’s rijden wij door het voor
grotendeels wegenloze landschap.
Hebben wij een bok gevonden, bersen
wij deze te voet aan. Nu moet de beslis-
sing vallen. Daar wij morgen dezelfde
bok aan deze plaats zeker niet nog een
keer gaan zien. De Siberiër legt grote
gebieden af en is niet zo plaatsver-
trouwd als wij het van onze Europese
bokken kennen.
De verdere vier dagen staan ‘s och-

tends en ‘s middags in het teken van
spannende outings. Een goede jager
kan in deze tijd doorgaans twee tot vijf
edele bokken strekken. Prachtige zon-
sop- en ondergangen over bont bloei-
ende, geurende grasvelden omramen
deze belevingsvolle dagen.
Is de tijd voorbij en de terugreis moet

aangetreden worden, pakken wij onze
koffers. Ook de trofeeën moeten daarin
plaats vinden. Afgekookt, gebleekt en
goed verpakt nemen wij deze bewijs-
stukken van onze succesvolle jacht ge-
lijk mee naar huis.
De terugreis doen wij nu in omge-

keerde volgorde als de heenreis. Vlucht
vanaf Jekaterinburg over Istanboel, Hel-
sinki of Praag terug naar onze thuis-
luchthaven.
Ga nu met ons op deze spannende

reis. Jij wordt vanaf de eerste tot en met
de laatste dag persoonlijk door ons
begeleid. Geheel naar jouw wens be-
staat ook de mogelijkheid dat wij met
jou samen zullen gaan bersen.
Breng naast jouw bijzonder sterke

trofeeën veel herrinneringen aan on-
vergetelijke momenten mee naar huis.
Wij verheugen ons, als jij er ook bij bent.

Ein welgemeend Waidmannsheil

Peter en Max van Amelsfoort
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Enkele woorden over de uitrusting:
Het klima is eind augustus begin sep-

tember zoals in onze late zomer erg
aangenaam. Overdag is met tempera-
turen van 15° C tot 20° C te rekenen,
‘s nachts wordt het niet kouden dan
5° C tot 10° C.
Voor de ochtendouting bevelen wij

jachtlaarzen aan, anders zijn goede
bergschoenen toereikend. Met goed
gecamoufleerde jachtkleding, die jou
ook tegen regenwater beschermd, ben
jij perfect uitgerust. Denk eraan een af-
standsmeter, een goede verrekijker en
eventueel een spectief mee te nemen,
zodoende jij het wild goed kan aanspre-
ken. Ook een felsje muggenspray mag
niet vergeten worden.

Heb jij een reefiep? Deze moet jij
absoluut meenemen. Een schietstok
mag ook niet vergeten worden, daar
met afstanden van 100 tot 200 meter
gerekend moet worden. Neem voor
deze jacht ook de juiste kogels mee. Wij
raden aan tot maximaal 40 stuks muni-
tie op deze reis mee te nemen.
Wij raden de normale kalibers zoals

.30-06, 7x64, .308 winchester, .300 win-
chester magnum, 7 mm remington ma-
gnum en soortgelijke kalibers aan.
Aansluitend vindt jij een samenvat-

ting van alle datums en andere factoren
van toepassing op deze geweldige reis.
Ook vind jij navolgend het aanmeldfor-
mulier. Deze moet met de jouw juiste
gegevens ingevuld worden.

Max van Amelsfoort
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In prijs inbegrepen:
• 7 Reisdagen – 5 jachtdagen
• Luchthaventransfer vanaf Jekaterinburg en terug
• Accommodatie met volpension in het jachtgebied
• Tot 10 jachtoutings met 1:1 jachtbegeleiding
• Jachtlicentie, jachtorganisatie en tolk
• Alle transporten tijdens de jacht in het jachtveld
• Verpakken van de trofeeën

Niet in prijs inbegrepen:
• Afschot van Siberische reebokken en eland
• Luchthavenkosten voor meenemen van het wapen
• Persoonlijke aanreis naar de startluchthaven
• Alcoholische dranken in de accommodatie
• Fooien voor jouw persoonlijke jachtleider
per gestrekte bok .........................................................50,00 €

• Afkoken en bleken per trofee .....................................5,00 €
• Kosten voor heen- en terugvlucht ...................ca. 500,00 €
• Visumkosten incl. verwerkingskosten .................. 300,00 €

Beoordelingsbasis is het schedel met bovenkaak gewogen 24 uur na het
afkoken, zonder aftrek.

Afschitprijzen Siberische reebok:
• tot 650 g .................................................................. 900,00 €
• 651 – 800 g ............................................................. 1.050,00 €
• 801 – 900 g ............................................................. 1.250,00 €
• 901 – 1.000 g .......................................................... 1.450,00 €
• 1.001 – 1.100 g ....................................................... 1.600,00 €
• 1.101 – 1.200 g ...................................................... 1.800,00 €
• 1.201 – 1.300 g ...................................................... 2.100,00 €
• 1.301 g en daarboven .......................................... 2.300,00 €
• Reebok aangeschoten en niet gevonden ........ 900,00 €

Afschotprijzen Europese eland:
(De eland kan vanaf 1.09. bejaagd worden)
• tot 9,99 kg ............................................................... 2.600,00 €
• 10,00 kg en daarboven ........................................ 2.650,00 €
elke 100 g over 10,00 kg extra ........................... 30,00 €

• Eland aangeschoten en niet gevonden ............ 2.600,00 €

SIBERISCHE REEBOK
Kurgan – Siberië
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Reisverloop:
1e Dag Nachtvlucht vanaf thuisluchthaven naar

Jekaterinburg over Istanboel, Helsinki of Praag.
2e Dag Autorit van Jekaterinburg in jachtveld ‚Schumicha‘

350 km, 4 tot 5 uur.
Proefschot, daarna eerste jachtouting.

3e Dag Jachtdag met twee outings.
4e Dag Jachtdag met twee outings.
5e Dag Jachtdag met twee outings.
6e Dag Jachtdag met twee outings.
7e Dag Terugvlucht vanaf Jekaterinburg over Istanboel,

Helsinki of praag naar thuisluchthaven.

Betalingsvoorwaarden:
• Aanbetaling bij reservering .................................. 500,00 €
• tot 31 dagen voor reisbegin .................................3.099,00 €
(Basiskosten - aanbetaling + 1.800,00 € voor 2 bokken)

• Restbetaling incl. de fooien voor afreis in cash in Siberië.
• Luchthavenkosten in geval TTA deze voor jou boekt.
Hier gelden onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Siberische reebok
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Reistijd: (Datum in overleg op aanvraag)

Aankomst op: Terugreis op:

Opmerkingen:

Gegevens van de jager:

Achternaam:

Voornaam:

Geboortedatum:

Straat:

Postcode/Woonplaats:

Tel. privé:

Tel. mobiel:

Email:

Aantal niet jagende personen + naam:

Datum/Handtekening

Vult u alstublieft ook het bijliggende formilier in, het is voor de Russische jachtorganisatie bestemd.
Let er alstublieft op, dat alle ingevulde gegevens met jouw werkelijke documenten overeenstemmen.
In het bijzonder bij het wappennummer is uiterste oplettendheid gevraagd. Transporteer geen munitie
in jouw jachtkleding.
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 bokkenjacht, met veel Waidmannsheil en een
onvergetelijke tijd met jou in Siberië.

Voor de aanmelding van uw jacht
benodigd de Siberische jachtbond
een kopie/scan van van de
onderstaande documenten.

In kopie/scan bijgevoegde
documenten:

Paspoort (moet na het einde van
de reis nog min. 6 maanden geldig zijn)

Jachtakte

Europese vuurwapenpas

Leto op!
Jij benodigd voor de aanvraag van
jouw visum een buitenlandse
ziektekosten verzekering. Deze
moet geldig zijn voor Rusland!

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

ul. Opolska 12a
46-024 Brynica
Polen
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Aanmeldformulier

Hiermee boek ik de volgende aanbieding:

Jacht op de Siberische reebok ________ stuks gewenst afschot
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Jachtgebied: Schumicha
Jachtdatum: van tot

Het onderstaand gevraagde graag heel precies zoals in jouw paspoort en Europese vuurwapenpas invullen.)

Achternaam:

Voornaam:

Straat/Huisnummer:

Postcode/Woonplaats:

Land:

Paspoort nr.: Geldig tot:

Geboortedatum: Nationaliteit:

EU vuurwapenpas nr.: Datum van afgifte:

Plaats van afgifte: Geldig tot:

1. Wapen (alsjeblieft heel precies loopnummer met vuurwapenpas controleren.)

Merk: Type:

Caliber: Wapennummer:

Munitie: Suks kogels: Stuks hagelpatronen:

2. Wapen (alsjeblieft heel precies loopnummer met vuurwapenpas controleren.)

Merk Type:

Caliber: Wapennummer:

Munitie: Suks kogels: Stuks hagelpatronen:

Afschot gewenste wildsoort: Aantal:

Afschot gewenste wildsoort: Aantal:

Visum wordt uitgesteld in: •Zürich •Warschau •Amsterdam•Wenen •Salzburg •Berlĳn •München•Bonn •Brussel •Budapest •Bratislava

Heenvlucht datum: Vluchtnummer: Aankomsttijd:

Terugvlucht datum: Vluchtnummer: Terugvluchttijd:

Tolk: •Duits •Engels •niet gewenst

Datum: Handtekening:

Jachtreisaanmelding


