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WONDERLIJKE VERHALEN

De SPAANSE MONTERÍA
!

Una historia
totalmente diferente!
Inderdaad, het minste wat je van de Spaanse montería kunt zeggen is dat het zonder meer een
verhaal apart is. De montería maakt onlosmakelijk deel uit van de Spaanse cultuur, net zoals de
stierengevechten. De precieze oorsprong ervan is echter niet meteen bekend. De eerste uitvoerige
beschrijving gaat terug tot de late middeleeuwen, toen de Europese koningshuizen en de adel
de opdracht gaven om de jachtregels in geschriften vast te leggen. Vele van de toen opgestelde
regels zijn tegenwoordig nog steeds van kracht.

Over monterías doen de wildste verhalen de ronde. Sommige
daarvan komen langs op jachtbeurzen waar allerlei bloederige
taferelen bij menig jager de haren te berge doen rijzen. Vaak
heel bloederige beeldverslagen zijn zo gemonteerd dat er aan
de lopende band dieren worden afgeknald. Dat stuit ons, weidelijke jagers, natuurlijk tegen de borst. Maar bij nader onderzoek blijken de grofste verhalen toch verzonnen of op zijn minst
‘van horen zeggen’. Uiteindelijk heeft elke individuele jager de
keuze of hij de vinger kromt, dan wel recht houdt.

SIERRA MORENA
De Spaanse mediterrane wouden, belichaamd door de Sierra
Morena, zijn sinds mensenheugenis het leefgebied van grote
rood- en zwartwild populaties. Het biotoop van de Sierra Morena is dan ook uitermate geschikt voor het wild en biedt zeer
veel dekking, voeding en ontsnappingskansen. Vandaag wordt
er op rood- en zwartwild gejaagd op een typisch Spaanse, traditionele manier, namelijk via monterías.

SYMBIOTISCH SAMENSPEL
Het is een van de meest opwindende jachtwijzen, waarbij persoonlijk contact en kameraadschap één worden met de wildernis en de passie voor de jacht, in vorm gegoten via eeuwenoude
rituelen die in de loop der tijden weinig zijn geëvolueerd. De
montería blijkt vooral een symbiotisch samenspel van verschillende actoren die allen onmisbaar zijn om tot degelijk succes
te komen.

DE LEDEN VAN HET TEAM
De maestro de sierras is verantwoordelijk voor de regie en de
coördinatie van het hele gebeuren. Zijn bijdrage is cruciaal. Het
succes of het falen van de drijfjacht staat of valt immers met
een goede organisatie. De maestro heeft niet alleen een gedetailleerde kennis van het terrein, samen met de parkwachters
beslist hij hoeveel posten er komen en waar ze precies worden
ingepland om het terrein in alle veiligheid af te sluiten.
De postores leiden de jagers van en naar hun jachtpost. Zij merken ook het gestrekte wild zodat het later aan de betreffende
jager kan worden toegewezen.
De secretarios vergezellen de individuele jagers op hun post. Zij
hebben de opdracht om de wildbewegingen en de activiteiten
van de jager te observeren en te registreren.

EL MONTERO
El Montero, de jager, is natuurlijk essentieel voor het resultaat
van de montería omdat het succes van het hele gebeuren afhankelijk is van zijn prestatie en zijn accuraatheid. Van hem
wordt verwacht dat hij iemand is met een groot respect voor
de jacht en de natuur, een verdediger van waarden en tradities, iemand die de geschreven en ongeschreven regels van de
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De perreros sturen hun honden (perros) vanuit verschillende richtingen het terrein op. Vervolgens brengen de honden het wild
voor de geweren van de monteros.

jacht nauwlettend omzet in daden. De veiligheid van zijn post,
de hoffelijkheid en de kameraadschap tijdens de drijfjacht zijn
slechts enkele van de kenmerken van een goede montero.

LOS ARRIEROS OF CARGADORES
Het werk van deze - zeg maar pickers-up - (cargar is Spaans
voor dragen) is natuurlijk even belangrijk als dat van de rest
van de ploeg. Zij zorgen, samen met hun muilezels, voor het
ophalen van het gestrekte wild en brengen het na afloop van
de jacht, zo snel mogelijk naar de junta de carnes, de verzamelplaats waar het tableau wordt uitgelegd.
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LA REHALA
Typisch in de traditie van de monterías zijn de rehalas. Een rehala is een meute van zo’n 10 à 12 honden specifiek voorbestemd
voor deelname aan de montería. De honden dragen het merkteken van hun eigenaar en worden begeleid door de hondenmenner, el perrero of podenquero. De perreros sturen hun honden vanuit verschillende richtingen het terrein op. Vervolgens
brengen de honden het wild voor de geweren van de monteros.
Deze jachtvorm eist bijzonder veel alertheid, aandacht en precisie van de deelnemende jagers.
Tot slot plaatsen de guías de rehalas op het terrein. Zij contro-

leren ook het loslaten van de honden, volgen het verloop van
de jacht zodat die zich afspeelt conform de afgesproken voorwaarden. Zij zorgen ervoor dat de hele organisatie gesmeerd
verloopt.

Morena. Elke weidelijke jager zou toch eens in zijn leven een
echte Spaanse montería moeten kunnen meemaken. Zo zou
ieder voor zich met kennis van zaken kunnen uitmaken en evalueren hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat.

OP NAAR DE SIERRA MORENA

CONSEQUENT BEHEERDE STAATSDOMEINEN

Oordelen en veroordelen zonder zelf van dichtbij bekeken te
hebben… Het is niet meteen de stijl van uw JAGEN. Vandaar
besloot de JAGEN-redactie in te gaan op de uitnodiging van
Antonio Teruel van IBERHUNTING en werd uw dienaar uitgestuurd om deel te nemen aan een montería in de Spaanse Sierra

Die 6de februari werden wij, Freddy, Boudewijn en ondergetekende, ingekwartierd in het bijzonder luxueuze Golf Hotel in het
Spaanse Torrenuevo. De eerste Spaanse ochtend begon met
een stevig ontbijt, gevolgd door een behoorlijk lange rit naar
het jachtrevier waar we op de junta de carnes werden verwel-
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komd. Het gonsde er letterlijk van de koortsachtige
activiteit en het geblaf van niet minder dan vierhonderd ongeduldige jachthonden. Nadien trokken de
monteros samen met hun secretarios onder begeleiding van de postores naar hun respectieve posten.
De jachtgebieden waar IBERHUNTING actief is, zijn
staatsdomeinen van tussen de 500 en de 1000 ha.
Deze gebieden worden consequent beheerd door
staatsboswachters zodat het wild er alle kansen
krijgt. Slechts om de 3 à 5 jaar wordt in eenzelfde
gebied een Montería georganiseerd. Zo’n 15 à 20
geweren nemen deel aan de jacht en worden verspreid over het hele gebied zodat elke montero een
maximaal schootsveld ter beschikking heeft zonder
andere deelnemers in gevaar te brengen. De vierhonderd honden zorgen ervoor dat het wild in beweging blijft en iedere jager meerdere kansen krijgt
om tot schot te komen.

INTENS
De eerste dag werd ikzelf geposteerd op de flank
van een kleine vallei gedeeltelijk bedekt met halfhoge begroeiing maar met een goed uitzicht in alle
richtingen. Pedro was mijn secretario. Al kort na de
aanvang knalden de geweren overal rondom. Maar
bij ons liet geen enkel stuk zich zien. Even later
dook op de tegenoverliggende flank een klein roedel kaalwild op. Ik koos voor de tweede hinde die
neerging in het schot. De rest van het gezelschap
verdween over de kam. Even later herhaalde zich
hetzelfde scenario. Dit keer bleef een smaldier ter
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plaatse, later volgden nog een tweede hinde, een
kalf en een klein hert.
Als gast had ik er bewust voor gekozen om geen
grote herten te strekken. Na het vijfde, gestrekte
stuk besloot ik dan maar de buks te wisselen voor
de camera. Er kwamen nog verschillende stukken
roodwild voor het vizier die ik dan mooi in beeld
kon brengen en enkele vossen die te vlug weer verdwenen om zich door mijn fototoestel te laten verschalken. Tot mijn frustratie verscheen plots aan de
overkant van de vallei, tussen de lage begroeiing,
een rotte everzwijnen. Te laat om de camera te wisselen voor de buks, maar toch een mooie foto ‘geschoten’ van de zwartjassen. Luttele seconden later
waren de dieren alweer verdwenen.

VRIJBUITERS E.A.
Geen tijd om na te denken want een kleine spitser
die vlakbij uit de bush kwam, liep me haast omver.
In een natuurlijke reflex vraag je je dan af wie op dat
moment het hardst schrikt… Ik had hem alleszins te
pakken met de camera! Heeft dat kereltje even geluk
gehad zeg! Na de jacht lag hij niet op het tableau
dus kan hij de komende drie à vijf jaar gerust zijn!
Ondertussen trok de lucht boven mij vol met gieren,
die vrijbuiters hadden al lang begrepen dat hier beneden wat te rapen viel. Na de jacht troffen wij één
van de gestrekte dieren aan bijna volledig opgegeten door de gieren.
Mijn kameraden hadden die eerste dag iets minder
geluk. Naar verluidt lagen de geleende karabijnen
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Los arrieros of cargadores - zeg maar picker-ups - (cargar is
Spaans voor dragen) zorgen, samen met hun muilezels, voor het
ophalen van het gestrekte wild.

daarbij ten grondslag… Die eerste dag werden in totaal 280
schoten afgevuurd wat resulteerde in een behoorlijk tableau
met vooral roodwild en ook twaalf everzwijnen.

DE TWEEDE DAG KONDIGDE ZICH
MINDER GOED AAN
Het weer was druilerig en daarna viel de regen lange tijd horizontaal. De enige dekking die ik op het terrein had, was een
schraal boomstammetje van tussen de 15 en de 20 centimeter. Dat bood echt niet veel bescherming tegen regen en wind.
Juan, mijn secretario, zat stoïcijns weggedoken onder zijn parka
en bewoog nog nauwelijks. De Spaanse zon was nergens te bespeuren. Ik zag verschillende roedels roodwild passeren maar
kwam, wegens beregende bril of richtkijker, nooit tot schot. Dus
voor mij die dag geen afschot, ik had echter wel een prachtige
(natte) dag beleefd.

Boudewijn strekte zijn allereerste geweidrager en kreeg van
de organisatoren een prachtige doop cadeau. Een doop die
hij samen met nog een andere ‘geluksvogel’ lijdzaam maar
fier onderging.

Na afloop van onze tweede montería-dag werden alle genodigden nog verrast met een heerlijke, ter plaatse bereide
Spaanse lunch.
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De lucht boven ons trok vol gieren. Die vrijbuiters hadden
al lang begrepen dat hier beneden wat te rapen viel. Na de
jacht troffen wij één van de gestrekte dieren aan bijna volledig
opgegeten door de gieren.

STERKE VERHALEN
Freddy en Boudewijn daarentegen hadden die dag dan weer
meer geluk. Freddy wist een andere buks te bemachtigen en
kwam daarmee tot een behoorlijk afschot van drie geweidragers. Boudewijn strekte zijn allereerste geweidrager en kreeg
van de organisatoren een prachtige doop cadeau. Een doop
die hij samen met nog een andere ‘geluksvogel’ lijdzaam maar
fier onderging.
Na afloop van onze tweede montería dag werden alle genodigden nog aangenaam verrast met een heerlijke, ter plaatse
bereide Spaanse lunch. De sterke verhalen waren nooit uit de
lucht en de uitgelaten stemming was om van te snoepen.

U VINDT ONZE PRODUCTEN
BIJ EXCLUSIEVE SPECIAALZAKEN EN
ONLINE OP WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

WAT EEN ERVARING!

Antonio en Mercedes Teruel van Iberhunting, opperbeste
gastheer en gastvrouw.

Dat is het minste wat je kan zeggen van de Spaanse montería,
een indrukwekkend samenspel van mens en dier dat stevig geworteld is in de Spaanse cultuur. Het is inderdaad de vrijheid
van de individuele jager om al dan niet de vinger te krommen
of recht te houden. Laat dat de essentie zijn van de Spaanse
montería. Voor ons was dit eens te meer een unieke jachtervaring waar wij nog vaak zullen aan terugdenken.
De volgende ochtend verlieten wij, met een tikkeltje weemoed
in het hart, ons fantastische Golf Hotel. Mercedes, de echtgenote van Antonio Teruel, bracht ons met die andere Mercedes,
richting Murcia voor de jacht op het manenschaap in de adembenemende Sierra Espuña. Maar dat verhaal kon u al eerder
lezen in JAGEN nr. 53 (pag. 12-16). n

IBERHUNTING
Hunting & Holidays in Spain

Contact Antonio
0034 664/28 35 12
iberhunting@iberhunting.com

www.iberhunting.com

Z6(i) FAMILIE

TREFZEKER IN
ELKE SITUATIE
Bersjacht. Jacht in de bergen. Drijfjacht. Safari. Aanzitjacht. Elk type jacht is bijzonder,
spannend en aantrekkelijk op zijn eigen manier. Met de Z6(i) ben je voorbereid op elk
van deze scenario’s. Dit meesterwerk van SWAROVSKI OPTIK heeft een revolutie
teweeggebracht in de manier waarop we richtkijkers gebruiken. Met zijn 6x zoom garandeert
hij zowel een indrukwekkend gezichtsveld bij lage vergroting als belangrijke details tijdens
het kijken bij een hoge vergroting. Je hebt de keuze uit maar liefst acht verschillende modellen,
die stuk voor stuk dezelfde hoogwaardige optiek combineren met de nodige verﬁjnde i
nstelmogelijkheden. Perfect voor elke situatie en nu al meer dan 100.000 keer naar volle
tevredenheid getest en uitgeprobeerd. SWAROVSKI OPTIK – Wanneer elke seconde telt.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

