
Slipjacht
door de bossen ten oosten en ten zuiden van Hilversum.

De slipjacht startte op het landgoed "Monnikenberg” aan de Soest-

dijkerstraatweg te Hilversum In het G H Cronebos werd de meute

losgelaten (toegangsbepalingen van dit bos(Natuurmonumenten):
verboden toegang voor mensen met onaangelijnde honden(!!), verbo-

den voor hen die een paard berijden(!!), verboden zich buiten de

paden te begeven(!!) Daarna werd de meute weer aangebonden tot

het landgoed "Einde Gooi” Terreinen van de stichting "Gooisch

.Natuurreservaat” werden vermeden met uitzondering van de dag-
camping "Zwarte Berg".

De jachtstoet werd in het oog gehouden door twee agenten van de

bos- en heidedienst van de gemeentejolitle van Hilversum, twee

boswachters van het "Gooisch Natuurreservaat” en door een lid

van de "Gooise Natuurwacht”. Van Natuurmonumenten was niemand

aanwezig( l ).

Waarom dit geschrijf over deze slipjacht in een blad van een

vogelwerkgroep? -Wel, een slip jacht "brengt weliswaar een prettige
sfeer in het bos en daarom heb ik ook niets tegen een slipjacht
als zodanig, maar waarom moet ze nu juist zo laat in het seizoen

gehouden worden. De broedtijd van de vogels is al aangebroken, ter-

wijl ook de konijnen al met jongen kunnen zitten. Hoe kan een ver-

eniging als Natuurmonumenten toestaan dat er in deze tijd een slip-

jacht door haar terrein wordt gehouden?

E.P. Klomp

Op zaterdag, 24 april j. l., werd er door de jachtvereniging

“Soestdijk” een slipjacht gehouden in de bossen ten oosten en ten

zuiden van Hilversum. Gekleed in rode of zwarte jasjes en witte

broeken en voorzien van een meute schitterende jachthonden trok-

ken 30 à 4O dames en heren te paard door het bos.

Wat is een slipjacht? Bij een slipjacht wordt er door het bos een

reukspoor van een stuk wild getrokken, b.v. met de huid van een

haas of een konijn. Nu is het de bedoeling dat de meute(= koppel
jachthonden) dit spoor volgt, terwijl de ruiters op hun beurt de

meute volgen. Op druk bezochte plaatsen in het bos en op punten
waar de meute gevaar loopt door b.v. het verkeer, wordt rustig

gereden en zijn de honden vaak twee-aan-twee met elkaar verbonden

met een ketting. Men noemt zo’n rustige rit een “kill”. Als in

een wilde vaart het spoor gevolgd wordt, spreekt men van een “run”.

Tegenwoordig wordt er bij een slipjacht niet meer op wild gescho-
ten. Het is louter om de ruitersport en de oude jachtromantiek
te doen.
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