
eten en drinken, daar zorgen wij voor.” “Ik 
heb twee weken geleden nog een 86 jarige 
gast zijn eerste gems laten schieten,”voegt 
hij er nog trots aan toe. 

Ook voor u binnen handbereik 

We gaan op pad en vertrekken de volgende 
ochtend met de 4x4. Jachtopzichter Michael 
rijdt zo dicht mogelijk langs de plaatsen 
waar de gemzen rondzwerven. Michael ver-
telt: “Ons jachtveld ligt op hoogtes tussen 
de 1200 en 2500 meter en is grotendeels 
zeer toegankelijk. De meeste locaties zijn 
perfect met de auto te bereiken. Zeker aan 
de voet van de bergen, daar waar de weitjes 
overgaan in bos, wordt een groot deel van 
ons afschot vervult. Ik durf te stellen dat een 
gemiddelde outing in Polen voor reebokken 
vergelijkbaar is als je naar de lichaamsin-
spanning kijkt. Let wel op. Er zijn natuurlijk 
wel eens aanbieders die een gemzenjacht in 
Oostenrijk aanbieden voor nog geen €1000,-
Neem van mij aan dat deze jachten zich wél 
afspelen in onherbergzame gebieden waar 
men inderdaad met gevaar voor eigen leven 
op de bergkammen moet klimmen. Zoals jul-
lie zien kun je in de omgeving van Seefeld 
praktisch het gehele jachtrevier met de auto 
bereiken. Dat is de belangrijkste reden waar-
om deze jacht in dit gebied ook zo geschikt 

is voor jagers van alle leeftijden. Bovendien 
is de gemzenjacht in Seefeld in Tirol een be-
taalbare jacht. Overigens is het wel aan te 
raden om minstens twee of drie jachtdagen 
te boeken om zo de kans op een gems te 
vergroten. Het blijft jacht dus 100% garantie 
kan er nooit gegeven worden. Echter bij een 
meerdaagse jacht is de kans op een goede 
gems wel 90%, mits er redelijke eisen aan de 
te schieten gems worden gesteld. Wil men 
bijvoorbeeld persé een gouden medaille bok 
schieten, dan bestaat de kans dat dat niet 
binnen een paar dagen lukt.” 

Hoe ziet zo’n jachtdag er uit?

Uiteraard kennen de vijf jachtopzichters de 
bergen in Tirol op hun duimpje. Michael 
overlegt met ons om te horen wat onze wen-
sen zijn. Op basis hiervan wordt een plan 
gemaakt voor het verblijf. We hebben be-
grepen dat gasten van Laerchenhof gratis 
gebruik mogen maken van de houten jacht-
hutten in de bergen. We stellen dus een mix 
voor, 1 nacht in het hotel en 2 nachten in de 
gezellige berghut. Wanneer je in de berghut 
verblijft, en je dus de hele dag in de bergen 
bent, hoef je je overigens geen moment te 
vervelen. Het voordeel van de gemzenjacht 
is dat deze goed te combineren is met an-
dere jachtmogelijkheden. Gemzen zijn dag-
dieren. Dat betekent dat we de vroege och-
tenden gebruiken voor reebok of roodwild. 
Rond een uurtje of acht ‘s morgens gaan we 
dan op de gems. Tussen ongeveer 11:00 uur 
en 15:00 uur trekken de gemzen zich terug 
om te rusten. Die uren zijn uitstekend om 

de jacht op Murmeltieren voort te zetten. 
Na 15:00 uur vervolgen we de gemzenjacht. 
En bij het ondergaan van de zon eindigt de 
jachtdag. Dan is het tijd voor de stevige 
maaltijd die onze gids in de jachthut klaar-
maakt, vergezeld van een goed glas wijn en 
sterke verhalen. Overigens is het eten in de 
jachthut van tevoren bereid in het hotel. U 
hoeft dus geen honger te lijden.

Het verblijf

Voor wat betreft het verblijf hebben we dus 
twee mogelijkheden: na de jachtdag keren 
we terug naar het viersterren hotel Laerchen-
hof, - waar zich al dan niet de rest van het 
gezin of gezelschap bevindt als dat aan de 
orde is-, of we overnachten in een van de 
drie jachthutten in Navis, waarvan de klein-
ste op een hoogte van ongeveer 2800 meter 
hoogte staat, letterlijk op de top van een 
berg. De jachthutten verschillen qua comfort; 
de jachthut onderaan de berg op ongeveer 
1400 meter hoogte is van alle gemakken 
voorzien. De tweede jachthut die op onge-
veer 2200 meter hoogte staat, is comfortabel 
maar eenvoudig ingericht. De enorme hou-
ten hot tub, met zicht op alpenmarmotten en 
gemzen maakt echter veel goed. De jachthut 
op de top van de berg is voor de echte avon-
turier die voor de pure belevenis gaat. Met 
een inrichting van slechts twee bedden en 
een tafel is deze hut Spartaans te noemen. 
Toch zeg je na een verblijf in deze hut “Navis 
is Paradis” want vanwege de ligging op de 
bergtop is de kans zeer groot dat u bij het 
eerste daglicht omringd bent door wel 100 

Blauwe	 luchten,	groene	berghellingen,	flui-
tende	 marmotten	 en	 aanblik	 van	 gemzen.	
Voor	veel	 jagers	een	droom.	Een	droom	en	
een	ver	van	mijn	bed	show.	Het	beeld	dat	
men	van	deze	jachtvorm	heeft,	is	vaak	ver-
tekend	“Je	moet	dagenlang	klimmen	 tegen	
steile	gletsjerhellingen	en	halsbrekende	toe-
ren	uithalen.	Wanneer	je	eenmaal	een	gems	
ziet,	ben	je	buiten	adem	en	moet	je	op	300	
meter	 en	 verder	 schieten.”	Niets	 is	minder	
waar.	Dit	avontuur	is	voor	iedereen	te	reali-
seren.	Sterker	nog,	zelfs	voor	de	oudere	of	
minder	mobiele	jager	is	de	gems	dichterbij	
dan	ooit.

Vraag een ervaren jager welk avontuur hij 
graag nog eens wil beleven, de is kans groot 
dat eland en gems op zijn lijstje staan. Vra-
gen we door, dan blijkt al snel dat men gems 
als een onbereikbare droom heeft afgeschre-
ven. Volgens Luigi Marcati, zelf fanatiek jager 
en eigenaar van o.a. het 4 sterren hotel Laer-
chenhof in Seefeld (Tirol) is het de hoogste 
tijd dat de jagers in Nederland en Vlaande-
ren voor eens en voor altijd het beeld ‘gem-
zenjacht is te zwaar voor mij’ aan de kant 
schuiven. Tijdens onze vakantie vertrekken 
wij naar Oostenrijk om kennis te maken met 
Marcati om te zien of hij gelijk heeft met zijn 
stelling dat deze prachtige manier van jagen 
geschikt is voor jagers van alle leeftijden.

Luigi Marcati stelt zich voor

We zitten nog na te genieten van een heer-
lijke maaltijd (mét onze DSK pup onder de 
tafel, waar mag dat nog) als Luigi goedge-
humeurd aan tafel aanschuift. Eerlijk gezegd 
hadden we een ‘gladde’ zakenman verwacht, 
hij is namelijk een van de belangrijkste ma-
kelaars in onroerend goed van deze streek, 
maar hier zit een jager in hart en nieren. De 
eigenaar van dit jachthotel bij uitstek is half 
Oostenrijks half Italiaans en hij vertelt met 
een grappige tongval vol passie over zijn 
gecombineerde bedrijf: jacht en hotel. Met 
een Italiaanse knipoog biecht hij op dat hij 
vroeger regelmatig woorden met zijn vrouw 
had wanneer hij zich teveel met de privé-
jacht bemoeide en te weinig tijd in zijn hotel 
doorbracht. Volgens Luigi is dit de reden dat 
hij de ruim 3500 ha jachtveld in en rond de 
bergen van Reith en Navis, vlakbij Seefeld 
in Tirol, bij zijn hotel betrok. “Nu kan ik on-
gestoord met mijn gasten op jacht want nu 
heet het werken in plaats van hobby,” gnif-
felt deze sympathieke man die zijn hobby op 
8 jarige leeftijd begon. Als geen ander kent 
hij de leefgebieden van de Tiroolse gemzen. 
Zijn kennis van en ervaring met deze prach-
tige bergdieren wil hij delen met anderen. 
Vandaar dat hij jachtmogelijkheden in zijn 
privé jacht aanbiedt. Marcati vertelt: “Er zijn 
vijf jachtopzichters fulltime in dienst. Een 
jachtgast wordt altijd 1 op 1 begeleid en de 
gids staat 24 uur tijdens het verblijf tot je 

dienst. Dit betekent dat je ook van zijn dien-
sten gebruik kan maken wanneer er niet ge-
jaagd wordt. Wil je een dagje naar Innsbruck, 
dan is hij je gids en chauffeur. Wil je een 
mooie bergwandeling maken met je gezin, 
dan zal hij je op de mooiste plekjes wijzen.”

Jachtopzichter Michael vertelt

Inmiddels is onze gids er bij komen zitten. 
Hoofdjachtopzichter Michael Feiersinger 
werkt al 11 jaar voor Marcati. “Mijn mede-
jachtopzichters en ik hebben maar één doel 
voor ogen: de klant een onvergetelijke erva-
ring bezorgen. Van gemzen is bekend dat zij 
meestal hoog in de bergen leven, bij voor-
keur op steile hellende vlaktes. Vaak zijn ze 
te vinden rondom de boomgrens, soms tot 
wel meer dan 3000 meter hoog, alhoewel 
dit wel vaak afhangt van het gebied en het 
weer. Gemzen zijn dol op alpenweitjes maar 
komen zoals gezegd ook voor in de lager 
gelegen bossen of weides, zeker in deze re-
gio. De gemzen lopen hier overal; net buiten 
het dorp, op weitjes langs de snelweg, in de 
bossen halverwege de bergen of helemaal 
bovenin op de kale rotsvlaktes. Afhankelijk 
van wat de jager fysiek aan kan, en welk 
type jacht men graag doet, besluiten we 
waar de jacht plaatsvindt. We rijden in 4x4 
terreinauto’s en verzorgen alle benodigde 
spullen. Het enige wat je als jager mee hoeft 
te nemen, zijn persoonlijke spullen en bij-
voorbeeld een verrekijker. Geweren, munitie, 
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Een droom is verwezenlijkt.

Hoofdjachtopzichter Michael

Op avontuur in Tirol Op avontuur in Tirol
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Wilt u meer informatie over de jacht op gems in Seefeld, neem 
dan contact op met mr. Luigi Marcati  
e-mail: jagd@marcati.at
telefoon: +43.676.843004430 
of kijk op www.marcati-jagd.com of 
www.hotel-laerchenhof-seefeld.com

Wilt u Mr. Luigi Marcati en zijn jachtopzichter Michael graag per-
soonlijk ontmoeten, kom dan naar Wild und Hund in Dortmund 
en maak kennis met deze gepassioneerde jagers. 

Goed om te weten

Gemzen die in de omgeving van Seefeld ge-
schoten worden, moeten in maart van het 
volgende jaar op de trofeeënshow in Seefeld 
getoond worden, dit heet toonplicht. Dit be-
tekent dat uw trofee in Oostenrijk blijft tot 
na de show of u neemt uw trofee mee naar 
huis maar stuurt deze in februari retour voor 
de show, waarna u deze uiteraard weer te-
rugkrijgt. n

gemzen. Overigens is deze laatste jachthut 
niet geschikt voor de minder mobiele jager 
omdat, op het moment dat de weg ophoudt, 
er met de jachtbagage nog een behoorlijk 
eind geklommen moet worden. Voor de an-
dere twee jachthutten is dat geen probleem, 
daar kan men met de auto voor de deur par-
keren. Kies je er voor om ’s avonds terug te 
keren naar het hotel, dan kun je genieten 
van de luxe en het comfort dat het hotel 
te bieden heeft; grote, ruime kamers, een 
gezellige bar waar ze bekend zijn met de 
nodige schnapps en een restaurant met een 
kaart om je vingers bij af te likken. Het per-
soneel is zeer vriendelijk en kende ons al 
na een dag bij naam. Natuurlijk kan dat ook 
komen vanwege onze nogal onstuimige pup 
die regelmatig het meubilair beklom. 

Partner, kinderen en honden 
welkom!

Seefeld en omgeving heeft meer dan vol-
doende te bieden voor het hele gezin. Om-
dat we niet alle dagen jagen, gaan we op 
een mooie heldere zonnige dag op pad in 
het gebied. Wil je niet op pad, dan beschikt 
het hotel over meer dan voldoende afleiding. 
Als wellness resort is het ideaal voor de 
vrouw om zich een dagje te laten verwennen 
in de massagesalon, de sauna en onder de 
zonnebank. Kinderen kunnen naar hartenlust 
zwemmen in het binnenbad. Seefeld en om-
liggende dorpen zijn, mede door het toeristi-
sche karakter en de vele activiteiten een ide-
ale uitvalsbasis voor vermaak. Paardrijden, 
(vlieg)vissen in de Inn, wandelen, fietsen, 
golfen; het kan er allemaal. In de bossen en 
bergen in de omgeving van Seefeld kunnen 
de viervoeters hun hart ophalen. “Wij willen 
dat iedereen met een tevreden gevoel huis-
waarts keert, niet alleen de jager”, eindigt 
Marcati zijn verhaal. Wel, we kunnen dat be-
vestigen. Met een meer dan voldaan gevoel 
zijn wij na drie dagen huiswaarts gekeerd. 

bereikbaarheid

Seefeld is zowel per auto als per vliegtuig 
prima te bereiken. Na een autorit van on-
geveer 9 uur is men op de plaats van be-
stemming. Vliegt u liever, dan bent u vanaf 
Brussel, Amsterdam en Rotterdam in onge-
veer 1,5 uur in Innsbruck. Vanaf daar is het 
nog 15 minuten naar het hotel. Men kan met 
het hotel afspreken om op het vliegveld in 
Innsbruck opgehaald te worden. Een andere 
optie is om met de trein van Innsbruck naar 
Seefeld te gaan. 

Op avontuur in Tirol Op avontuur in Tirol
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Gastheer Luigi Marcati



Op avontuur in Tirol Op avontuur in Tirol

Een gecombineerde vakantie met het gezin. Een geslaagde 
trip voor iedereen.

Het indrukwekkende bergmassief lijkt eindeloos. 
In september is het nog groen en aangenaam.

Amper een half uur onderweg en we spotten de eerste 
gemzen. Deze geit met haar twee jaarlingen kijkt ons 
nieuwsgierig aan.

Op weitjes langs de bosranden wordt een groot deel van 
het afschot vervuld.

Rond het middaguur spotten we deze groep rustende gemzen. 
Alle leeftijdsklassen zijn vertegenwoordigd.

Dergelijk natuurschoon wordt niet alleen door jagers 
gewaardeerd. Hier is het op en top genieten.

Gemzen? Het Swarovski CTS 85 spectief is onmisbaar en 
bevestigt onze vermoedens.
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Op avontuur in Tirol Op avontuur in Tirol

De jachthut in het revier ‘Navis’. Niet voor niets dat onze gids 
zegt ‘Navis ist Paradis’

Uitzicht op het jachtveld. Van de bosrand tot bovenin de 
bergen kunnen we gemzen, reewild en roodwild verwachten.

Michael heeft de bouw van een Murmeltier ontdekt. De .222 
is vanzelfsprekend mee voor deze leuke afwisseling.

Na amper een dag onderweg heb je het gevoel dat je elkaar 
al jaren kent. Samen één met de natuur.

Voor de dapperen onder ons. In deze kleine hut kunnen twee 
mensen slapen. De kans dat je ‘s morgens tussen de gemzen 
wakker wordt is 90%.

On top of the world. Onvoorstelbaar eigenlijk dat we op nog 
geen 10 uur afstand van dit paradijs wonen.
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Op avontuur in Tirol Op avontuur in Tirol

Deze ochtend moet het gebeuren. Om 05:00 uur zijn we 
vertrokken richting de fourageergebieden.

Een oude geit wordt vrijgegeven, op voorwaarde dat ik 
kogelvang heb. De minuten duren uren.

Opeens verschijnt een steenarend en verdwijnen alle gemzen, 
op een jaarling na. ‘Deine letzte Chance’ sist Michael.

Michael kijkt mij vreemd aan wanneer ik er op sta dat ik mijn 
eerste gems zelf naar beneden draag. Op weg naar de hut 
hebben we het avontuur nog vele malen herbeleefd.
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