Gedragslijn “slipjacht” te paard in Nederland
Inleiding
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 15 juli 2009 aan de
Nederlandse slipjachtverenigingen1 gevraagd om met het oog op de algemene zorgplicht van
de Flora- en faunawet een gedragslijn op te stellen en, door deze na te leven, mogelijke
schending van de zorgplicht te voorkomen. De vier door het Ministerie aangeschreven
verenigingen hebben hieraan gehoor gegeven en onderstaande gedragslijn opgesteld, die thans,
in verband met de invoering van de Wet Natuurbescherming die de Flora- en faunawet
vervangt, is aangepast.
De belangrijkste opgave voor de verenigingen is geweest om de altijd al zorgvuldige organisatie
van de slipjachten op schrift te stellen en waar nodig aan te vullen. De aanvulling heeft
betrekking op de inventarisatie van flora en fauna en de specifieke leefomgeving daarvan. Gelet
op de wijze waarop de “slipjachten” altijd al werden georganiseerd door lokale comités is voor
hen een handleiding voor de uitvoering van de inventarisatie met checklist opgenomen. De
verenigingen zijn ervan overtuigd met deze gedragslijn een alleszins redelijke waarborg in
handen te hebben voor de bescherming van natuurwaarden, zodat zij kunnen voldoen aan de
zorgplicht.
Rijden achter de honden
Het rijden achter de honden, de “slipjacht” achter de meute, is een vorm van ruitersport met een
rijke culturele traditie. Oorspronkelijk werd met de meute op wild gejaagd, maar dat is al lang
niet meer het geval. Sinds de oprichting van de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging in
1919 volgen de honden een door de mens gelegd reukspoor.
Hoewel de terminologie anders doet vermoeden wordt er dus niet met de meute op in het wild
levende dieren gejaagd. Er is dan ook geen sprake van jacht cf. de definitie van jagen van de Wet
Natuurbescherming : jagen: het bemachtigen, doden of met het oog daarop opsporen van wild
alsmede het doen van pogingen daartoe.
Bij de hier bedoelde “slipjachten”, hierna aangeduid als ritten, volgen de honden als meute een
reukspoor dat vooraf door een spoortrekker te voet of te paard wordt getrokken. Hierdoor wordt
optimale sturing van het spoor verkregen en daarmee ook van de route die de honden en de
ruiters zullen volgen. De spoortrekker zal bij het leggen van het spoor zoveel mogelijk de
natuurlijke gedragingen van het wild nabootsen. Door het leggen van lussen en haken of het
doorwaden van water krijgen de honden puzzels voorgeschoteld, die ze zelf moeten oplossen.
De honden “jagen” dus op een kunstmatige prooi.
Afhankelijk van het beschikbare terrein en de bodemgesteldheid bestaat de rit meestal uit 3
gedeelten (“runs”) van ongeveer 6 à 7 km lengte. Na ieder deel volgt een rustpauze, waarna
honden en ruiters naar het begin van het volgende spoor gaan.
Organisatie
Lokale kennis van de terreinen, de eigenaren en gebruikers daarvan is noodzakelijk om een rit
te organiseren. Vandaar dat bij iedere rit een plaatselijk comité van landeigenaren, agrariërs,
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boswachters en andere belangstellenden, aangevuld met een lid van de desbetreffende
vereniging het nodige voorbereidt. Het comité is goed bekend met de plaatselijke
omstandigheden, zorgt voor de noodzakelijke toestemming van landeigenaren en
grondgebruikers om over hun bezittingen te mogen rijden. Hierbij wordt uiteraard terdege
rekening gehouden met de condities die gesteld worden. Heel vaak gaat de rit uitsluitend over
cultuurgronden en zullen kwetsbare gewassen of bodemcondities het spoor en dus de route van
honden en ruiters bepalen. Gaat de rit ook over natuurterreinen dan zal uiteraard ook
toestemming moeten worden verkregen van de beheerder daarvan.
Hoewel de organisatie altijd al op uiterst zorgvuldige wijze plaats vond, zal het comité aan de
hand van de handleiding en checklist de extra te beschermen flora en fauna en de leefomgeving
daarvan inventariseren en de route waar nodig aanpassen, zodat thans ook aantoonbaar aan de
zorgplicht van de Flora- en faunawet wordt voldaan.
Het comité onderhoudt de contacten met alle betrokken particulieren, instanties en lokale
overheden. Zij stellen de plaats van vertrek en aankomst vast. Zorgen voor de benodigde
goedkeuring van de route. Zij inventariseren de kwetsbare agrarische percelen en de flora en
fauna. De route wordt te voet verkend en daags voor de rit volledig nagelopen. Mochten er
aanwijzingen zijn dat op de dag van de rit bepaalde percelen toch moeten worden vermeden,
dan wordt de route aangepast. Bij het leggen van het spoor wordt de spoortrekker door het
comité tevoren duidelijk geïnstrueerd en begeleid.
Kort voor de rit wordt door het comité ook de “huntsman”, die de honden leidt, van eventuele
bijzonderheden op de hoogte gesteld. De spoortrekker wordt door leden van het comité begeleid
naar de start van een run. Zij organiseren ook een veilige begeleiding op openbare wegen en bij
het eventuele oversteken daarvan. Zij reguleren het volgverkeer op zodanige wijze dat de
overige weggebruikers zo min mogelijk overlast ondervinden. Tijdens een stop na een run
onderhouden zij de contacten met de “huntsman” en de “fieldmaster” en de aanwezige eigenaren
en grondgebruikers.
Nadat de rit heeft plaats gevonden wordt door het comité de gehele gebeurtenis geëvalueerd,
waarbij ook de eigenaren, gebruikers en beheerders worden betrokken. De tijdelijke
veiligheidsmaatregelen in het terrein worden hersteld cf. afspraak. Geopende afrasteringen
worden weer dicht gemaakt, schriklint wordt verwijderd, etc.
Spoortrekker
De spoortrekker is een van de belangrijkste mensen bij deze activiteit. Hij krijgt tevoren
uitvoerige instructies over het door hem te lopen c.q. te rijden traject. Bij eventuele
onduidelijkheden over de route staat het comité hem bij. Als zich ondanks alle voorbereiding
toch nog onverwachte zaken voordoen, zal hij desnoods telefonisch contact met het comité
opnemen en na overleg met hen naar beste inzicht handelen. Korte tijd voor de honden het spoor
opnemen moet hij van start gaan om een zo goed mogelijk spoor te presenteren en daardoor de
spoorvastheid van de honden te verzekeren.
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Master en equipage
De “Master” is verantwoordelijk voor de leiding tijdens de rit en voor de discipline en de kwaliteit
van de meute.
Hij kan zelf leiding aan de honden geven of dat overlaten aan een professionele “huntsman”,
die doorgaans bij de vereniging in dienst is.
De “huntsman” zorgt voor de honden en traint ze, zodat ze gezamenlijk als meute goed
presteren. Bij de rit wordt de “huntsman” bijgestaan door “whippers-in”, die de honden ook
goed kennen en assisteren bij de training. In het veld is het o.a. de taak van de “whippers-in”
om honden die niet goed meekomen met de meute erbij te houden.
In de traditionele terminologie worden de huntsman en de whippers-in gezamenlijk de
“equipage” genoemd.
Fieldmaster
De Fieldmaster geeft tijdens de rit leiding aan het veld van ruiters dat de honden op gepaste
afstand volgt. Hij instrueert de ruiters die deelnemen aan de rit en kan aanwijzingen geven. De
ruiters zijn verplicht om aan die aanwijzingen gehoor te geven. Bovendien geeft hij in het veld
leiding aan de ruiters, waarbij voldoende afstand tussen de ruiters en de honden wordt gehouden.
Hij geeft de deelnemers aanwijzingen over bepaalde doorgangen in het terrein, om bijvoorbeeld
schade aan gewassen, vegetatie of slootkanten te voorkomen.
De honden
De honden vervullen de hoofdrol in deze sport. Het is dan ook bijzonder belangrijk dat de honden
goed getraind op de plaats van samenkomst verschijnen. De honden zijn geselecteerd op de juiste
eigenschappen en goed getraind om als meute het reukspoor uit te werken. De meute laat zich
door de huntsman en de whippers-in dirigeren. Omstanders zijn vaak verbaasd hoe deze honden
bij presentaties of het verplaatsen naar de volgende run gedisciplineerd bij de huntsman blijven.
De honden die worden gebruikt zijn zonder uitzondering brakken, meestal oude rassen, die al
heel lang zijn gefokt om met de neus het spoor te volgen en niet op zicht. De meute die op het
spoor zit geeft geluid. De leidende honden beginnen daar mee en de anderen volgen. Een
afdwalende hond die het spoor kwijt is, wordt door het geluid van de honden die wel op het spoor
zitten aangespoord om bij hen het spoor weer op te pakken en te volgen.
De deelnemers
Aan de rit wordt deelgenomen door ruiters die lid zijn van de organiserende vereniging of
genodigden daarvan. De deelnemers worden gezamenlijk aangeduid als “het veld”.
De ruiters zijn gehouden aan de regels van een strikte etiquette. Deze is vrij uitgebreid en omvat
o.a. gedragingen ten opzichte van de Master, de equipage, de honden, andere deelnemers,
eigenaren, gebruikers en derden. Ter voorkoming van misverstanden worden de deelnemende
ruiters geïnformeerd over de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming.
Kortheidshalve wordt hier verwezen naar de bijlage.
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Het terrein
De terreinen waarop de ritten worden gehouden zijn zeer divers qua karakter. Eerder is al
aangegeven dat cultuurgronden het overgrote deel van het traject van de verschillende
terreinen uitmaken. Echter ook bossen en natuurterreinen maken regelmatig deel uit van het
traject. Dit gebeurt echter uitsluitend met instemming van de eigenaar c.q. beheerder en
uiteraard volgens de afgesproken route.
In verband met de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming worden alle terreinen en dus ook
de cultuurgronden tijdig door middel van een ecologische analyse geïnventariseerd en
vastgelegd. Daags voor de rit wordt de beoogde route nogmaals fysiek geïnventariseerd en
worden de uitkomsten van de inventarisatie geactualiseerd. Waar nodig worden beperkingen in
plaats en tijd toegepast.
Ter relativering van de invloed van onze activiteit op het terrein is van belang te wijzen op het
feit dat een rit doorgaans slechts 1 x jaar in de onderscheiden terreinen plaatsvindt en dan nog
meestal slechts ‘s middags, van ca. 13.00 tot 17.00 uur.
Wellicht ten overvloede wijzen de verenigingen erop dat al jarenlang deze ritten worden gereden
en heel vaak op dezelfde terreinen, zonder dat daardoor ooit werkelijke schade is aangericht aan
flora en fauna. Geconstateerd mag worden dat het rijden van deze goed voorbereide ritten geen
reële nadelige gevolgen voor flora en fauna heeft gehad en dus ook in de toekomst niet zal
hebben.
Inventarisatie
Het plaatselijke organiserende comité zal zelf in samenwerking met een ecoloog de beoogde
route inventariseren.
De keuze van de verenigingen om de inventarisaties te laten uitvoeren door de plaatselijke
comités is logisch omdat zij zich hier al feitelijk mee bezig houden. De korte handleiding met
checklist geeft structuur aan de inventarisatie op flora- en faunagebied en aan de eventueel te
nemen maatregelen. Indien tijdens de uitvoer van de slipjacht er zich een situatie voordoet
waarbij mogelijk toch verstoring plaats vindt worden terstond maatregelen getroffen ten einde
overtredingen te voorkomen.
Deze gedragslijn vervangt de op de Flora- en Faunawet gebaseerde Gedragslijn slipjacht te
paard in Nederland van 8 december 2009, aldus overeengekomen en vastgesteld op de
vergadering van de vier verenigingen op 6 juli 2018 te Amersfoort.
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