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“Als enthousiast zwartwildjager
ben ik natuurlijk direct geboeid door

verhalen over grote keilers in jachtvelden
van 100.000 hectare en meer.”

ZOmERsAfARi OP 
tuRKsE KEilERs

“Jagd und Hund” in Dortmund is een be-
langrijke ontmoetingsplaats voor diverse 
jachtreisagenten, werkzaam in verschil-
lende landen. Uiteraard zijn wij ook van de 
partij. Op een van de avonden tijdens een 
etentje raak ik in gesprek met murat, onze 
agent in Turkije. Als enthousiast zwartwild-
jager ben ik natuurlijk direct geboeid door 
zijn verhalen over grote keilers in jachtvel-
den van 100.000 hectare en meer. Al snel 
maken we afspraken voor een reisje naar 
Turkije om dit zelf te beleven. gelet op de 
rest van de agenda voor het seizoen 2011 
kiezen we voor de volle maanperiode in de 
maand juni.

Woensdagavond 8 juni: twee enthousiaste 
klanten en ik vertrekken vanaf Schiphol rich-
ting Turkije. Het inchecken en de controle 
van de wapens en munitie verloopt vlekke-
loos en snel. De volgende ochtend om 07.30 
arriveren we in Ankara waar keurig onze kof-
fers en wapens klaar staan op een karretje 
richting douane. Aysun, een medewerkster 
van Murat, helpt ons door de Turkse wa-
pencontrole. Er zijn in Turkije maar een paar 
jachtreisbureaus die toestemming hebben 
om klanten met kogelwapens in Turkije te 
laten reizen.

Na een rit van bijna drie uur arriveren wij 
bij ons hotel, rustig gelegen midden in een 
soort park. Wij slapen een paar uur om daar-
na uitgerust op het terras plaats te nemen. 
Hier hebben we het eerste contact met onze 
jagers voor de komende dagen. Het gebied 
waar wij gaan jagen, is circa 200.000 hec-
tare groot en bestaat voor een groot deel uit 
een sterk heuvelachtig landschap met heel 
veel natuurlijk bos. Onze agent heeft hier 
al 7 jaar een concessie om varkens te beja-
gen. Op varkens en jakhalzen na mogen de 
andere wildsoorten zoals reewild, roodwild, 
bruine beren en wolven hier niet bejaagd 
worden. 
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“Deze actieve manier van jagen is alleen mogelijk in dit soort grote gebieden.”

voerplaats, circa 70 meter verderop en met 
handen en voeten maakt hij mij duidelijk 
dat hij hier een grote keiler heeft gezien. Wij 
wachten hier bijna een uur totdat het volledig 
donker is, maar er komt niets. We rijden weer 
een stukje. Inmiddels is de maan goed zicht-
baar, we stappen uit en bersen de weg verder 
af. Plotseling stopt Sharif en wijst vooruit. 
Half in het maanlicht en half in de schaduw 
zie ik een (voor mijn begrippen) enorm var-
ken op een meter of 80 voor me staan. Ik 
zet de schietstok snel klaar en voorzichtig 

leg ik de Mannlicher Luxus Take Down kali-
ber 9,3x62 erin. Als ik door de Zeiss richtkij-
ker kijk, meen ik houwers te kunnen zien bij 
het varken, dus het is een keiler. Het schot 
is vrijwel onmiddellijk weg. Verblind door de 
mondingsvlam zien we even niets meer. Sha-
rif doet zijn lamp aan en begint te lopen. Na 
circa 40 meter zien wij in het schijnsel van de 
lamp een enorme grote keiler liggen, althans, 
dat vond ík. Hij wordt geschat op 150 kg. We 
binden een paar linten om het beest, zodat 
de beren en wolven er niet aan komen. Terug 

in het hotel blijkt dat ik die avond de enige 
ben met waidmannsheil. 

De volgende dag struin ik met Sharif alle voer-
plekken in de bergen af en zie op sommige 
plekken enorme prenten staan van varkens. 
Overal in deze prachtige bossen met beuken, 
eiken en naaldhout zijn er wissels en sporen 
van varkens en deze bestuderen we uitge-
breid. De natuur is prachtig en heel groen. We 
rijden naar de plek waar ik de avond tevoren 
de keiler geschoten heb. Nu het helder dag-

De jagers die ons begeleiden zijn in dienst 
bij Murat en zij reizen door heel Turkije. Ze 
bereiden de jacht voor en beginnen een aan-
tal dagen voor de komst van de gasten met 
het maken van tientallen voerplekken in de 
heuvels. Ik noem het ‘voerstraten’, want ze 
rijden met de auto de boswegen af en voe-
ren maïs op de plekken waar wissels zijn. De 
volgende dag kijken ze waar er van het voer 
gevreten is en aan de hand van de prenten 
wordt duidelijk waar de grote keilers voor-
komen.

Vervolgens kan men bij deze voerplekken 
aanzitten. Hoogzitten bestaan hier niet. De 
gast vertrekt ’s avonds met zijn jager, ruim 
voor dat het donker is, naar de eerste voer-
plek. Hier zit u aan totdat het echt donker is. 
Komen er geen varkens, dan rijdt u naar de 
volgende voerplek om deze voorzichtig aan 
te bersen. Staan er geen varkens, dan wordt 
er soms nog een half uurtje gewacht. Is er 
dan nog niets, dan gaat u naar de volgende 
voerplek. Deze actieve manier van jagen is 
natuurlijk alleen mogelijk in dit soort 

grote gebieden. Gemiddeld bezoekt u op een 
avond drie tot soms wel vijf voerplekken. Vrij-
wel iedere avond worden er grote keilers ge-
zien, maar deze zijn bijzonder alert, of soms 
is het licht zo slecht, dat een goed schot af-
geven niet mogelijk is. Overigens is het ge-
bruik van nachtzichtapparatuur in Turkije wel 
toegestaan.

Op de eerste avond vertrek ik met Sharif in 
een Lada Niva de bergen in. Na circa een half 
uur rijden, zetten we de auto stil en gaan we 
te voet verder. Een minuut of 10 later komen 
wij bij een stapel boomstammetjes aan waar 
we een zitje van maken. Sharif wijst naar de 
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Mooie vergezichten in een fris groen landschap.

Aanleggen van voerplaatsen.

Zeg maar gerust voerstraten.

Het zitje voor de avond.



“Het is absoluut een aanrader voor jagers die van uitdaging houden.”

dagen drijfjacht met een groep van 8 tot 12 
jagers. Vaak bestaat 30% of meer uit grote 
keilers.

Bijzonder is dat men ook op steenbokken 
kan jagen in Turkije. Deze worden Bezoar 

genoemd. Vaak wordt deze jacht gecombi-
neerd met de jacht op keilers. Jaarlijks heeft 
onze agent hier circa 30 licenties voor. Deze 
jacht is ook mogelijk voor jagers die een fy-
siek mindere conditie hebben. Onze agent 
heeft hiertoe de beschikking over circa een 

1 miljoen hectare gebied, verspreid over het 
zuiden en oosten van Turkije. Sommige ge-
bieden zijn erg steil en bergachtig, andere 
zijn weer veel toegankelijker. Het is absoluut 
een aanrader voor jagers die van uitdaging 
houden en willen jagen op een prachtige 
wildsoort met een bijzondere trofee.

Voor de maand februari 2012 bieden wij de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een 
drijfjacht op varkens in Turkije. In sommige 
gebieden zijn de maanden januari en febru-
ari de beste maanden voor drijfjacht. Voor 
deelname, zie verdere informatie elders in 
dit blad.

Jacob Konter

Met dank aan:
Limpopo & Diana Jachtreizen
Gönye Hunting Activities
Jachthuis Leimuiden n

licht is, maken we nog een paar foto’s. Ver-
volgens kappen we de houwers en haderer er 
uit en laten we het vlees van de keiler achter 
voor de beren, wolven en jakhalzen. In een 
mohammedaans land is er geen afzet voor 
varkensvlees.

Overigens zijn onze jagers niet zo strikt in hun 
geloof als het aan komt op het gebruik van 
alcohol. Dat stellen we ’s avonds vast als we 
bij elkaar zitten en een whisky of cognacje 
drinken.

Diezelfde avond ga ik met een andere jager, 
Ismael genaamd, op pad. Wij rijden ander-
half uur voordat we gaan zitten bij de eerste 
voerplek. Hier blijven we ruim een uur maar 
we zien niets. Ook bij de andere voerplekken 
hebben we geen succes. Terug in het hotel 

blijkt dat mijn medejagers Leen en Martin 
wél varkens gezien hebben. Martin heeft een 
fantastische keiler geschoten welke wordt 
geschat op circa 200 kg. 

De volgende dag krijgen wij uitgebreid de 
kans om van deze keiler een paar prachtige 
foto’s te maken. Ook deze dag brengen wij 
weer door met het bezoeken van de voer-
plaatsen en speuren naar prenten om te zien 
wat waar komt. Die middag eten wij in een 
plaatselijk Turks restaurant en het eten is 
zeer goed. Heerlijk vers Turks brood, soep 
en omelet met lekkere gekruide worst van 
schapen- en rundvlees.

De laatste avond schiet ik een keiler van 
ruim 200 kg. Ook Leen schiet deze avond 
een exemplaar van ruim 200 kg, nadat ze 
eerst een bruine beer van de voerplaats met 
de zaklamp hebben verjaagd. Martin spant 
echter de kroon; na een lange nazoek komt 
hij thuis met een keiler van naar schatting 
300 kg. 

Tijdens deze vierdaagse jachtreis schieten 
wij met drie jagers in totaal 10 grote keilers, 
met houwers van 16,4 cm tot bijna 25 cm. De 
afgelopen jaren hebben wij meerdere klan-
ten in Turkije gehad voor de varkensjacht en 
iedereen heeft tot nu toe minimaal 1 grote 
keiler geschoten. De meesten schieten er 
echter twee of drie. De keilerjacht is het ge-
hele jaar mogelijk, met voorkeur tijdens volle 
maan. Ook bieden wij hier drijfjachten aan 

vanaf oktober tot eind februari. De resulta-
ten op de drijfjachten zijn wisselend. Per dag 
worden er meestal drie grote driften gedaan. 
Sinds onze agent ook voor de drijfjachten 
voert, zijn de resultaten sterk verbeterd. Ze 
garanderen minimaal 25 varkens tijdens 5 
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Het is belangrijk om met de schietstok overweg te kunnen.

De auteur met zijn keiler. Jager en gids, een geslaagde stalk.

De sfeer is prima.

Een keiler van naar schatting 300 kg.


