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Stille drukjacht: een draaiboek 

Stille drukjacht wordt meer en meer georganiseerd. In Wallonië wordt dit reeds vele jaren toegepast. In 

Vlaanderen wordt deze jachtvorm ook toegepast om everzwijnen te bejagen. In dit draaiboek staan een aantal 

tips van deskundigen die jarenlange ervaring hebben met het organiseren van stille drukjachten.  

 
Foto: © Gert Wouters 
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Omschrijving stille drukjacht 

Een stille drukjacht is een manier van jagen waarbij de geweren op een verhoog, verspreid binnen in de 

bestanden staan. Waar de terreinsituatie het toelaat, mag 360° in het rond geschoten worden binnen een 

beperkte afstand. De drijvers bewegen zich in verschillende kleine groepen doorheen sectoren binnen de 

bejaagde zone. Dit doen ze zonder al te veel lawaai te maken. De bedoeling is het wild niet op te hetzen of 

op te jagen, maar in beweging te brengen zonder dat daarbij familiegroepen opgedeeld worden. Doel is 

dat het wild zich trager beweegt en voorbij verschillende geposteerde jagers kan komen. Op deze manier 

kan men op korte afstand een veiliger afschot bekomen van duidelijk aangesproken dieren. Hierdoor 

wordt de kans op gekwetste dieren zo klein mogelijk gehouden. (Bron: INBO) 

 

Voorbereiding 

Plaatsen van drukstoelen 

Een drukstoel is best ongeveer twee meter hoog om de veiligheid te garanderen. De leuning heeft best 

een hoogte van 1,1 tot 1,15 meter opdat de jager zijn/haar wapen comfortabel kan aanleggen. 

Plaats de drukstoelen in de nabijheid van wissels. Doe dit geruime tijd op voorhand, minstens enkele 

dagen. 

De drukstoelen worden geplaatst in het bos, nooit langs een brandgang. Zet ze niet dichtbij een dekking. 

In ideale omstandigheden ziet de jager het naderend wild. Hij/zij is dus niet verrast. 

Foto: Zet een drukstoel niet vlakbij tegen een boom. © René Dahmen, DNF 
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De jager moet een zo groot mogelijk schietveld hebben (ideaal is 360°).  Een stoel die slechts uitkijkt op 

twee bospaden van vijf meter breedte in de natuurlijke begroeiing is nutteloos. Zet de drukstoel ook niet 

vlak tegen een boom, want daardoor valt een hele zone buiten het schietveld. 

In het bos komen soms kleine heuvels voor. Door de drukstoel daar te plaatsen, kan je wat hoogte winnen. 

Dit is bevorderlijk voor de veiligheid.  

Als de stoel geplaatst is, moeten de takken van de omringende bomen afgezaagd worden om het 
schietveld vrij te maken. (René Dahmen, DNF) 
 

 
Foto: © Marc Breys 

Een camouflagenet aanbrengen is een aanrader. Om gevaarlijke schietzones te markeren, kan je een 

rood/wit lint plaatsen. Zo is dit duidelijk gedurende de ganse duur van de jacht. 
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Opmaken plan voor de drukkers 

Maak een plan op per perceel, waarop duidelijk aangegeven waar de drukkers mogen gaan en waar niet. 

Teken op het plan de buitenste lijnen waar ze in moeten drukken. 

 

Uitnodigen jagers 

Vermeld plaats en uur van bijeenkomst. 

 

Wat neem ik mee als jager? 

Vraag dat iedereen een wettelijke radio meebrengt. Een fluovest is een ‘must’, camouflagehandschoenen 

en camouflage voor het gezicht zijn aangeraden.   

 

Wildverwerking 

Contacteer eventueel een wildverwerkingsbedrijf en geef plaats en tijd van ophalen door. 
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Uitvoering 

Doel  

De stille drukjacht slaagt indien je een minimumaantal stoelen op de juiste plaats zet, er voldoende drijvers 

aanwezig zijn en de jagers gedisciplineerd zijn. (René Dahmen, DNF) 

 

Briefing jagers 

Het is aangeraden om jagers aan te geven dat ze de drukladder controleren vooraleer ze erop gaan. Soms 

kunnen er zich defecten voordoen waardoor het gevaarlijk is om deze te betreden. Tevens kunnen de 

sporten van de ladder door de weersomstandigheden bijzonder glad zijn.  

Zorg dat alle jagers duidelijke instructies krijgen (zowel mondeling, als op papier).  

Meld wat wel en wat niet mag gestrekt worden. 

Bezorg iedereen markeringsmateriaal om na het strekken van wild aan te duiden waar het wild ligt. Dit is 

heel handig om na de jacht het wild op te halen. 

 

Veiligheid, veiligheid en nog eens veiligheid  

 

Foto: © Marc Van Olmen  

Zowel bij het betreden van een drukladder, als bij het verlaten van de drukladder dient het wapen steeds 
ontladen te zijn. Bij een grendelgeweer moet de grendel open staan. Een wapen mag pas geladen worden 
als je boven op de drukladder staat. 
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De jagers dienen bij de aanvang van de drukjacht goed te oberserven waar dekkingen of andere 

gevaarlijke plaatsen zijn. In die richting mag zeker nooit geschoten worden.  

Wanneer er geschoten wordt, moet de jager steeds ervoor zorgen dat zijn kogel begraven wordt. Bomen, 

dekking, struikgewas, wegen, stenen (rotsen) en alle andere harde waarneembare objecten zijn absoluut 

geen eindbestemming van kogel en kogelresten. 

 
Foto: Dekking op de achtergrond, dus niet schieten. © Jürgen Schiersmann 
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Foto: Schiet nooit in een dekking: levensgevaarlijk. Drijvers kunnen erin staan. 

Een dier kan nooit als eindbestemming van onze kogel en kogelresten aanzien worden. Denk nooit 

wanneer er drijvers voorbij gekomen zijn, er geen veilige eindbestemming kogel en kogelresten meer 

moet zijn. Drijvers kunnen op elk moment uit alle richtingen tevoorschijn komen. 

 

Een kogel mag alleen gelost worden wanneer men duidelijk ziet dat die in alle veiligheid kan begraven 

worden. 

De beste houding die een jager aanneemt op de drukstoel is zittend, zoals tijdens een aanzitjacht.  Beweeg 

zo weinig mogelijk.  
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Stilstaand of langzaam voortbewegend wild strekken 

Everzwijnen strekken die snel lopen is zeer gevaarlijk. Men komt dan snel in zones terecht waar de 

kogelvang niet OK is. Je kan proberen te fluiten om wild tot stilstand te laten komen, al is dit bij 

everzwijnen niet steeds succesvol.  

Jagers mogen enkel schieten op everzwijnen die langzaam voorbijkomen of stilstaan. Op lopend wild 

wordt niet geschoten. Deze komen wel langzaam door bij een volgende drukstoel.   

PS: Tijdens een stille drukjacht in Wallonië kan er ook op ree en edelhert gejaagd worden. Hierbij is de 

regel dat dit wild stilstaat vooraleer er geschoten wordt.  

 

Streefdoel is: 1 schot = 1 stuk gestrekt wild. 

 

Foto: Hier kan een veilig schot geplaatst worden. ©Luc Jansen 
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Verplaatsen naar de drukstoelen 

Een aantal begeleiders brengen de jagers naar hun drukstoelen, in volledige stilte. 

Bezet eerst de buitenste drukstoelen en als laatste de drukstoelen die middenin de percelen staan. 

Een aantal jagers op verdere afstand plaatsen op drukstoelen, zelfs 500 meter verder, is aangewezen. Wild 

verplaatst zich verder dan je denkt en komt daar vaak heel rustig en zekerend langs.  

 

Radiocontact tijdens de stille drukjacht 

Enkel de organisator van de jacht geeft instructies door. Benadruk dat de radio’s niet bedoeld zijn om een 

levensverhaal te vertellen.  
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Drijvers met of zonder honden 

 
Foto: Veilige kledij, zowel voor de drijver als voor de hond. © Gert Wouters 

Enerzijds wandelen een aantal drijvers zonder honden door de bestanden. Deze krijgen op voorhand een 

grondplan om aan te geven welke bewegingen zij moeten maken.  
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Foto: Honden aan de leiband. © Gert Wouters 

Anderzijds lopen een aantal drijvers met honden mee.  De honden worden aan de leiband gehouden. De 

drijvers worden dankzij hun hond naar wild geloodst. Doordat de hond aan leiband wordt gehouden, gaan 

zij het wild niet achterna zitten komt het zo rustig bij de jager voorbij.  
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Hoe drijvers inzetten? 

Drijvers die geen ervaring hebben met het gebied, kunnen op een grondplan zien waar ze moeten 

drukken.  

 

Voorbeeld 1 

Rode vlakken moeten gedrukt worden, alleen de dreef oversteken waar je auto staat, verharde weg nooit 

oversteken. Wit zijn open bossen of vlaktes waar jagers op drukstoelen staan. Eerst kan je beginnen met 

enkel blok A te drukken en een volgende keer A en B. 

Best is altijd dezelfde drijvers in dezelfde sector te laten drukken zodanig ze deze goed leren kennen en 

later kan je dit uitbreiden naar een grotere sector. Een kompas kan een hulpmiddel zijn. 
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Voorbeeld 2 

Wanneer er geen duidelijke afbakening is, zijn er nog andere hulpmiddelen. Grote dekking beginnen aan 

verharde weg, enkel open bos oversteken naar andere dekking waar rood-wit lint hangt. Windstreken 

kunnen hier een hulpmiddel zijn. Voor de investeerders: een technologie om van het éne gps-coördinaat 

naar het andere te lopen. 
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Nazorg 

Na een schot 

Indien een gestrekt stuk wild ter plaatse ligt, geeft de jager deze plaats door aan de organisator. Best is 

een lint te hangen aan de kant van de drukstoel waar het wild ligt. Indien mogelijk brengt de jager het stuk 

tot aan de drukstoel, na de drukjacht. Indien dit te zwaar is om alleen te verplaatsen, hangt de jager een 

rood-wit lint aan de drukstoel, aan de kant waar het stuk wild ligt en een tweede lint waar het wild ter 

plaatse ligt. Dit vergemakkelijkt het ophalen van het wild.  

Indien het stuk wild nog gaan lopen is na het schot, brengt de jager een rood-wit lint aan de drukstoel aan, 

aan de kant waarin het stuk wild gegaan is. Eventueel kan na de jacht de jager even gaan kijken of er zweet 

ligt, maar hij zal nooit zelf verder dan 20 meter zoeken en nooit op het zweetspoor lopen. Ieder schot dient 

aan de organisator gerapporteerd te worden.   

De organisator van de stille drukjacht zorgt ervoor dat steeds nazoek kan gedaan worden door een 

nazoekteam met zweethond. Elk schot wordt gecontroleerd.  

 

Ophalen gestrekte wild 

Zorg dat alle jagers die een stuk gestrekt hebben naar de debriefing komen op een afgesproken punt. 

Ieder schot dient gerapporteerd te worden. Ieder schot zal gecontroleerd worden.  

Tijdens het ophalen worden tevens alle rood-witte linten verwijderd. 

Ontweiden 

Zorg voor de te respecteren regels tijdens het ontweiden, zoals aangeleerd tijdens de cursus 

Gekwalificeerd Persoon (GP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Dirk Graind’Orge, Marc Van Olmen 


