Jagen in
de beste jachtvelden
rondom Opole met
vorstelijke accommodatie in de 'Hubertus
Hunting Lodge'.

KEILERJACHT
De actieve nachtjacht – inclusief leenwapen met
nachtzichttechniek.
De keilerjacht is altijd een bijzondere belevenis en met be‐
hulp van moderne warmtebeeld- en nachtzichtapparaturen
zijn de vooruitzichten op jachtsucces erg hoog. Neem onze
aanbieding aan en maak jouwzelf met de nachtjacht in onze
jachtvelden vertrouwd. Mits nodig staat een leenwapen met
moderne techniek kostenloos tot jouw beschikking.
Ambitieuze zwartwildjagers maken graag gebruik van iedere
gelegenheid, om een sterke keiler te kunnen strekken.
Echter iedereen weet, dat deze jacht niet gemakkelijk is.
Bij volle maan is het licht toereikend, maar het zwartwild
blijft dan vaak in de bossen en laat zich nu zelden op de
open velden blikken. In de donkere nachten is het voor het
jagersoog te donker. Het aanspreken van het wild en het
afgeven van een zeker schot is met een normale verrekijker
of richtkijker zeer moeilijk of in veel sitaties zelfs onmogelijk.
Nachtzicht- en warmtebeeldtechniek kan in deze situaties
de juiste hulp bieden, echter het inzetten van nachtzichtapparatuur op het wapen is in vele landen nog altijd verboden.
Zo niet hier bij ons in Polen - vanaf de zomer van 2019 is het
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moderne techniek te bejagen. Daarom bieden wij geinteresseerde jagers de moegelijkheid gedurende spannende

paraturen te verzamelen. Leenwapens en goede nacht-
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optiek staan onze gasten voor gebruik te berschikking.
Natuurlijk kan jij ook jouw eigen apparaturen meenemen en
deze voor jouw jachtnachten op zwartwild inzetten.
Het meest succesvolle is de jacht op het zwartwild na de
maïsoogst, de rottes trekken nu op de enorme velden en zijn
aldaar goed te bewonderen en aan te spreken. Vanaf
november wordt het bijzonder interessant, de ‘rauschtijd’
begint en de keilers gezellen zich tot de vrouwlijke stukken.
Soms ziet men één keiler bij de rotte, soms ook twee of drie.
Per nacht hebben wij vaak rond 20 tot 100 stuks zwartwild
in aanblik, telt men de andere wildsoorten daarbij op,
komen wij vaak gemakkelijk op 600 stuks wild. De ongelooflijke wilddichte en enorme veelzijdigheid wordt voor ons in
de duistere nacht nu pas echt goed zichtbaar. Dit is een
adembenemend en niet alledaags natuurschouwspel.
Rond 21:00 uur ‘s avonds gaan wij op pad. Vanaf het
afspreekpunt starten wij met onze jachtbegeleider. Wij
jagen volgens twee basismethoden, die wij afhankelijk van
het succesinzicht inzetten of combineren. Één vermelding
vooraf, wij jagen niet vanaf de aanzit. De nachtjacht bij ons
is een actieve jacht, waarbij het ons zeker niet koud of saai
zal gaan worden.
Met de terreinauto rijden wij de geasfalteerde en leidende
veldwegen af en zoeken het wild met onze warmtebeeld in
de bosranden en op de velden. Vinden wij zwartwild, dan
wordt eerst de wind nagekeken. Tegen de wind in bersen wij
de rotte aan. Doen wij het stil en goed, komen wij vaak tot
op zelfs 20 meter bij het zwartwild vandaan. Dit zorgt voor
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pure spanning! Een absolute ‘must’ is geruisloze kleding,
dunne camouflagehandschoentjes en heel belangrijk, stille
schoenen die niet piepen en of kraken! Geluidsloos wordt de
schietstok neergezet en de nachtapparatuur ingeschakeld.
Het schot kan nu zeker en precies afgegeven worden en het
stuk zwartwild wordt gestrekt.

Keilerjacht Hubertus Hunting Lodge
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De tweede methode loopt iets anders af. Wij hebben in onze
jachtvelden erg veel, goed verzorgde voerplaatsen, die door
het zwartwild graag aangenomen worden. Wij parkeren de
auto op een veilige afstand en bersen de voerplek aan.
Met een beetje geluk treffen wij hier op een rotte zwartwild.
Is hier geen zwartwild op de voerplek aanwezig, verdoen wij
hier geen tijd en rijden of bersen gelijk door naar de volgende plaats. Treffen wij op een rotte, die niet van een of meerdere keilers vergezelt wordt, kunnen wij vanzelfsprekend
ook overlopers en biggen strekken. Met schotafstanden van
20 tot 150 meter is het altijd mogelijk, twee tot vijf stuks
zwartwild per nachtjacht te kunnen strekken.
Geheel naar zin en conditie van de jager, kunnen wij de
gehele nacht door jagen. Terug in de ‘Hubertus Hunting
Lodge‘ wacht ons een heerlijk ontbijt en een zacht bed.
Wij gunnen ons zo iets of wat rust en dromen van de belevenissen van de afgelopen nacht, om ‘s avonds vol goede
moed de volgende nachtjacht in te gaan.
Als extra optie kan jij op jouw aankomstdag of terugreisdag
nog een extra jachtouting reserveren, om bijvoorbeeld de
jacht op kaalwild te kunnen genieten. Graag stellen wij voor
jou een volledig naar wens opgemaakt jachtpakket samen,
als jij een combinatie van een keilerjacht en de jacht op
andere wildsoorten zoals vrouwelijk roodwild, damwild,
reewild zou willen combineren. Ook is er vaak nog afschot
van geweidragers mogelijk. Vraag het ons gerust na.

Hoe belangrijk het dragen van geluidsloze
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kleding is beschrijven wij in onze blogpost
over de juiste jachtuitrusting. Klik daarvoor
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De actieve nachtjacht op zwartwild inclusief
leenwapen met nachtzichtapparatuur.
Keilerjacht – Prijs 1.145,00 €
In prijs inbegrepen:
• 5 Reisdagen – 4 Overnachtingen – 3 Jachtnachten
• Luxe accommodatie in de ‘Hubertus Hunting Lodge’ met volpension
• Gratis bewaakte parkeerplaats
• 3 Nachtjachten met 1:1 jachtbegeleiding
• Poolse jachtlicentie en jachtorganisatie
• Uitkoken en bleken van de trofeeën
• Leenwapen en nachtzicht apparatuur

Niet in prijs inbegrepen:
• Verschoten munitie voor het leenwapen, normale winkelprijs
• Benzinekosten jachtleider per volledige nachtjacht .................................. 70,00 €
• Enkelkamer per persoon per nacht ............................................................... 55,00 €
• Niet jagend persoon per nacht met volpension .......................................... 125,00 €
• Extra jachtdag inclusief jachtorganisatie en volpension ......................... 295,00 €
• Alcoholische dranken in het hotel
• Fooien voor jouw jachtleider en personeel in het hotel

Afschotprijzen keiler naar tandenlengte:
• 140 - 159 mm .................................................................................................. 790,00 €
• 160 - 199 mm ................................................................................................ 890,00 €
elke mm over 160 mm ...................................................................................

20,00 €

• Vanaf 200 mm .............................................................................................. 1.690,00 €
elke mm over 200 mm ..................................................................................

24,90 €
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De nachtjacht is met behulp van moderne techniek
altijd heel erg succes versprekend en openbaard
een onvoorstelbaar wildrijkdom.
Voortzetting afschotprijzen nachtjacht:
Afschotprijzen zwartwild naar gewicht:
• Tot 29,99 kg ....................................................................................................... 125,00 €
• 30,00 - 39,99 kg ............................................................................................. 240,00 €
• 40,00 - 49,99 kg ............................................................................................. 280,00 €
• 50,00 - 69,99 kg.............................................................................................. 420,00 €
• 70,00 - 79,99 kg .............................................................................................. 480,00 €
• Vanaf 80,00 kg ................................................................................................. 590,00 €
• Zwartwild aangeschoten en niet gevonden ................................................ 200,00 €
• Zeug over 60,00 kg, prijslijst........................................................................... + 20, %

Afschotprijzen kaalwild:
• Roodwild hinde / kalf ........................................................................................ 135,00 €
• Damwild hinde / kalf ......................................................................................... 135,00 €
• Reegeit / kalf ...................................................................................................... 70,00 €

Betalingsvoorwaarden:
• Aanbetaling bij reservering, na ontvangst rekening................................. 750,00 €
• Restbedrag contant of per mobiel bankieren voor terugreis.
Hier gelden onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Wij verheugen ons nu al op spannende jachtdagen en de vele gemoedelijke uren
met jou bij ons in de ‘Hubertus Hunting Lodge’.
Een welgemeend Waidmannsheil, Max van Amelsfoort
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Hierbij reserveer ik de volgende aanbieding:
Aanmeldformulier

Keilerjacht – Prijs 1.145,00 €

Stuks

Afschot gewenste wildsoorten

Leenwapen
Abendpirsch am Anreisetag (95,- €)
Morgenpirsch am Abreisetag (95,- €)

Voor de aanmelding van
jouw jacht benodigd de
boswachterij een kopie/
scan van de onderstaande
documenten

Gewenste reisperiode:
Aankomst op:

Terugreis op:

Opmerkingen:

In kopie/scan bijgevoegde
documenten:
Legitimatiebewijs

Gewenste kamerindeling:

Jachtakte

Gegevens van de jager:

Europese vuurwapenpas

Achternaam:

TWEEPERS.

EENPERS.

Voornaam:
Geboortedatum:
Straat:
Postcode/Woonplaats:
Tel. nummer:
E-Mail:
Aantal niet jagende personen (graag met namen):

Datum/Handtekening
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Met afgifte van deze reservering bevestid u, dat u onze algemene bedrijfsvoorwarden gelezen en
geaccepteerd heeft. Uw contractpartner is TTA Jagdreisen B.V., Beerseweg 5, 5087 TP Diessen, Nederland.
Alle in de aanbieding benoemde prijzen gelden voor het jachtseizoen 2022/23.
Wij verheugen ons nu al op een succesvolle jacht met veel Waidmannsheil en een overgetelijke
tijd met u bij ons in de 'Hubertus hunting Lodge'.
Aanmeldformulier Keilerjacht Hubertus Hunting Lodge
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