
             Beren Jacht in het Altai gebergte Siberie!

!
Even voorstellen ik ben Erico vd Broek 47 jaar wonende in Rosmalen Noord-Brabant!
Toen ik in 1999 m’n Jachtakte ging halen had ik al het idee om ooit een Bruine Beer te wil-
len schieten.!
Waarom ....geen idee het trekt mij op de een of andere manier aan om een dier te be-
machtigen dat harder rent dan ik ,sneller in een boom klimt dan ik en veel harder en vooral 
langer dan ik kan zwemmen.!
En hoe kom je dan op Siberie ....dat is toeval , na jaren toch overal te informeren en op de 
jachtbeurs in Dortmund veel met aanbieders te praten komt via Facebook het antwoord.!
Als Facebook vriend van Sergey Tkachenko ,kwam hij met een redelijke aanbieding om 
daar een bruine beer te komen schieten in het prachtige Altai gebergte hoogte ca. 4375 
meter gelegen op een vierlandenpunt Rusland Kazachstan Volksrepubliek China en Mon-
golie.In het Altai gebergte bevinden zich Lariks- en Cederbossen en veel pittoreske meren. 
Er komen veel wildsoorten voor zoals Steenbokken Grijze Wolven Argali schaap en het 
zeer zeldzame Sneeuwluipaard. Het is een zeer dun bevolkt gebied en er leven nomaden 
zoals de Tuva en de Kazakken die volledig verbonden met met hun dieren , grote kuddes 
schapen,geiten, koeien , paarden,en yaks rondtrekken.!
Sergey vertelde me dat de beste tijd voor de beren is in Mei , ik vroeg hem zijn er nog an-
dere soorten open zoals het Maral hert of de Siberische Reebok . Hij liet meteen weten 
dat dat niet zo is en dat het hier geen Afrika is , we gaan voor de beer en dan moet je in 
Mei komen. !
Wel duidelijk dacht ik...verder vroeg ik hem hoe het een beetje gaat lopen en hij vertelde 
mij dat ik acht dagen op een paard zit en het gebied doorkruis.......slik , acht dagen op een 
paard ik heb een keer in m’n leven op een paard gezeten en dat was in Nelson Nieuw-



Zeeland en toen het paard zijn kop omhoog gooide had ik de vleugeltjes van m’n zonnebril 
in mijn neus zitten en nam hevig bloedend afscheid.!
Maar ok ik ben niet voor een gat gevangen mijn dochter rijdt paard en ik melde me natuur-
lijk aan bij de Manege . Les een meteen een uur , na een half uur was ik redelijk afgewerkt 
en dat voelt een paard schijnbaar en die stapt in de overgang van draf naar galop even 
flink opzij en daar lag ik , in een klap mijn lucht uit m’n longen.....maar gewoon weer nieu-
we afspraak gemaakt alles voor het goede doel.!
Ook de sportschool geboekt want ik ben toch 10 a 15 kilo te zwaar na in November te zijn 
gestopt met roken.!
Ik heb nog 3 Maanden voor ik vertrek dus......gas erop!!
De vlucht die ik heb geboekt heb ik moeten omzetten omdat ik in Moskou maar 3 uur had 
om in te klaren naar Barnaul Siberie en dat vond Sergey vrij kort om m’n wapen in te kla-
ren . Dat schijnt daar nogal wat in te houden dus vroeg ik met een geweer van hun te ja-
gen ( dat scheelde een hoop gedoe) maar ook dat werd vrij duidelijk de kop ingedrukt en 
werd mij medegedeeld dat een beer schieten niet zomaar iets is en dat je op je geweer 
moet vertrouwen , nou en dat doe ik mijn Blaser R93 heb ik bijna 10 jaar in bezit en veel 
wild mee geschoten mijn Zeiss Richtkijker met afstandsmeter en ballistische toren komt 
daar natuurlijk goed van pas. Maar Sergey was wel weer duidelijk dacht ik....ze houden in 
Rusland(als je eruit komt wat ze bedoelen) wel van duidelijkheid!!!!!!
                                                      WAT EEN LAND !!!
Maar als ik aankom in Moskou word ik opgevangen door iemand van het Jachtburo en met 
mijn nieuwe vlucht heb ik 7 uur om in te klaren naar Barnaul. In Dusseldorf had ik al 50,00 
euro betaald voor extra bagage geweerkoffer …dus denk je ik ben klaar , niet dus. Sta je 
klaar om je geweer op de band te zetten……Politie !! Nu mocht mijn geweer niet zonder 
Rus naar Barnaul en moest ik een ticket kopen 500,00 euro om Alex mee te nemen en na 
aankomst 20 minuten later weer te laten terugvliegen. Is de wet alleen het Jachtburo had 
het nog nooit meegemaakt ( wat een land!!).!
Ok raar begin maar vooruit nog even 10 formulieren extra invullen,het zal wel aan de crisis 
in de Oekraine liggen.!



Aangekomen in Barnaul stond Sergey Tkachenko met mijn tolk al klaar en begon de rit 
naar het laatste dorpje van de wereld zo ongeveer Maralovodka genaamd.Vanaf daar is er 
niets en niemand meer tot Mongolie en tot China!!
Maar zeven uurtjes rijden ( zoals beloofd ) werden er twaalf waarvan 70 procent zandweg.!
Maar we zijn aangekomen ,vrijwel meteen paarden tassen inpakken en morgenvroeg om 
7.00 uur rijden de bergen in….ik weet niet of ik die reis van 33 uur dan al vergeten ben.!



Nou daar gaan we met z’n vieren Sergey gaat niet mee maar waar we overnacht hebben 
is ook de „Gids” Piotr genaamd zijn zoon Jorge gaat ook mee en natuurlijk mijn tolk Oksa-
na. We rijden de bossen in en al snel zijn we bij de Katunrivier en dat is… WAUW!!!
Het rijden in deze woeste omgeving is exclusief en spectaculair , ik denk al snel nergens 
meer aan. Ook niet aan die Beer waar ik speciaal voor hier ben ( dat is toch apart niet?)!!!
                                        WAT EEN BEESTEN ZIJN DAT ZEG!!!
Het heeft ook wel zijn nadelen want we moesten soms mega steil omhoog maar ook naar 
beneden. Verder hadden we maar 1 pas waar we( ivm de sneeuw ) doorgang vonden.!
We moesten van de paarden af en echt een pad maken voor we verder konden . En dan 
zie je hoe sterk dat die beesten zijn ….respect krijg je echt wel voor paarden. Ik noemde 
een paard vroeger nog wel eens een knol , maar dit is echt te minderwaardig.Maar wat 
een beesten zijn dat zeg!!!



We hebben onderweg verschillende Berensporen gezien en ook nog wat wild paar Maral 

herten en een Auerhaan die plots voor je neus wegvliegt . Na een uurtje of zeven paardrij-
den komen we aan waar we ons eerste kamp opslaan tentje kampvuurtje heerlijk.!
Na wat gerust te hebben zijn we in de omgeving gaan rijden ook weer steil en alleen maar 
door het hout heen want paden zijn er niet. Plots stopt Piotr pakt z’n kijker en zegt „ Maral”!



Ik denk …leuk maar die zijn dicht dus kunnen we toch niet schieten zei ik.!
Het antwoord was „ We need the meat in the village”!
.!
Dus ik moest hem schieten ….nou dat laat ik me geen twee keer zeggen .Hij stond zo’n 
500 meter hoog schuin tegen de berg.!
Dus zover de paarden omhoog gingen , rijden we omhoog.!
Daarna flink stuk klimmen , maar door het platgelegen lange gras was het best glad een 
gleed ik veel weg maar boven aangekomen kroop ik achter een rots en probeerde het Ma-
ral hert in mijn vizier te krijgen dat lukte 268 meter , maar doordat er nooit iets of iemand 
zich in die omgeving zich bevindt had de Maral ons meteen door en begon te wandelen, ik 



trek er iets voor en weg was het schot…Treffer!! Hij staat net in de dekking en ik zie hem 
rustig gaan liggen . Ik moet zegen ik test nu ook de Mepablu gehoorbeschermer ,maar wat 
een geluiddemping zeg.En door de gel randen om de oren een super pasvorm. Ja…dit is 
een heel ander verhaal dan de merken die nu op de markt zijn super gewoon!!!
Ik moest meteen naar beneden met Piotr mee want die had een berenspoor gezien dus ik 
werd even op een strategisch punt op post gezet…ik dacht nog maken we zo de foto wel 
met die Maral.!
Verder niets gezien en weer bij het kamp aangekomen zie ik tot mijn verbazing dat mijn 
Maralhert al in 4 grote zadeltassen zat en volledig kort gesneden was nou ja dacht ik de 
geweien zijn eraf nu dus heb toch geen troffee , komt goed het was pas dag 2.!!
Na een nacht van -5 C en een schuine ondergrond op een glad ondermatje met een glad-
de slaapzaak…kwam ik ligt gebroken m’n tent uit.!
Kampvuurtje weer aangemaakt werd er weer thee gezet , volgens Oksana is in de bergen 
thee het beste wat je kunt drinken .!
Dus na wat worst en thee zijn we nog even rond geweest maar niets meer gespeurd. 
daarna werd besloten op te breken en weer verder te trekken. Na weer helemaal afge-
daald te zijn , kwamen we weer bij de Katun rivier aan. Daarna nog een uur of twee gere-
den  het volgende kamp een Berghut ik dacht lekker ……kacheltje erbij , en dat was ook 
zo! !
Ik dacht nog als ze hier geen waterpas gebruikt hebben bij het bouwen lig ik altijd nog 
rechter dan afgelopen nacht maar ik bespaar je de details. s’Avonds weer lekker rond ge-
reden en door de temperatuur wisselingen moet ik zeggen dat mijn kleding die ik test voor 
het merk Pinewood me goed bevalt , daar aan de noordzijde nog sneeuw ligt en wat lager 
aan de zuidkant alles weg is , hebben we warm weer overdag en s’Avonds ijskoud.!



de Pinewood Bear ademt goed als het warm is en isoleert wanneer het kouder word , ik 
heb wel het drie lagen systeem gehanteerd ik heb verder nog een Bamboo onderkle-
dingset dit samen met m’n Hunting cap Kodiak heb ik nergens last van …super goed!!!!
Terug gekomen bij de hut gaan we lekker slapen het is 21.00 uur en morgen weer vroeg 
dag.!!
                                                !!!!!!!
                                                      BERENSPOREN         !
Nadat we s’morgens veel Maral herten gezien hebben en een paar Berensporen gaan we 
in de buurt  van die sporen kamp opslaan . Weer in de tent maar alles voor het goede 
doel. Piotr is de rest op gaan halen bij de hut en een 2 uur later kwam en ze naar de plek 
waar ik lekker even een dutje gedaan had …toch best vermoeiend zoveel paard rijden. 
Maar verbazend genoeg ben ik er niet afgevallen en zelfs niet doorgereden.!



Ook omdat ik van een goede kennis op de Jacht in Duitsland een schapen vachtje heb 
gekregen , nou dat werkt goede tip !! Trouwens we hadden twee hondjes bij en die waren 
vanmorgen achter die Maral herten aangegaan ,maar zijn niet met ons terug gekeerd  
Toen ik ernaar vroeg zij Piotr , als ze de weg niet terug vinden zijn het ook geen goede 
honden. Ik dacht oké …zo kan het ook , net als toen ik vroeg hoe m’n paard hete, werd er 
subtiel verwezen naar zijn achterste waar een brand merk met nr.13 op stond.!

Ook het belonen van een paard zoals het in Nederland geleerd word werd lacherig weg-
gewuifd …nee gas erop en verder geen gezeik.!
Toch wat anders daar , huisdieren kennen ze niet , alles heeft een doel of nut!!!
Maar na de avond outing werden ook Piotr en Jorge een beetje moedeloos , normaal als 
ze in deze omgeving op de Maral herten aan het jagen waren zagen ze gewoon 5 of 6 be-
ren . Maar we kregen ze niet in het vizier . En Piotr besloot iets nieuws te gaan proberen, 
de volgende dag gingen we terug naar de Katun rivier en hij gesloot na een uur of 6 te 
paard de laatste paar uur terug te rijden naar zijn huis. Want wij hadden geen bereik met 
mijn satelliet telefoon hij bleek door Rusland niet geactiveerd , door welke wazige reden 
ook weer. Piotr ging een bevriend Imker bellen Dimitri . Die had een boot , en dan gingen 
we de laatste paar dagen in de buurt bij zijn bijen Beren schieten dat was nog wel even 
twee uur volgas op de Katun rivier verder….ik dacht da’s top daar zullen ze wel zitten. En 
dat bleek ook wel diezelfde dag zagen we s’Avonds al 9 beren, een mannelijk  ,twee 
vrouwelijk met jongen ,de een drie kleintjes de ander twee grote jongen. Dus het plan was 



morgenvroeg kijken wat we zagen en dan die aan gaan bersen. Maar alles was 1500 tot 
2000 meter hoog ….pffff En de moeders met jongen vielen natuurlijk af.!

!!
                                              COME COME…….NOW!
Maar na een goede nacht bij de Imker in een huisje gingen we weer kijken en wat denk je 
….niets!! Nou dan word het wel kort dag we hadden nu alleen de avond nog want morgen 
vroeg vertrokken we weer.!
Maar s.middags om drie uur besloten Piotr en ik toch tegen over de Hut van Dimitri de 
berg te gaan beklimmen .!
En kleine drie uur verder kregen we via een Portofoon te horen dat de Beer toch versche-
nen was dus we moesten schuin richting die beer bersen. De hoogte hadden we een heel 
eind bereikt maar nu nog er naartoe.Hoe hoger we kwamen hoe langer de pauzes ,het 
was heel zwaar maar door m’n training kon ik toch redelijk goed volgen!
Plotseling hoorde ik Piotr , hij zei come come….now. Nou dan word je even vlug en kan je 
veel meer met een vat vol adrenaline en schreeuwende longen voegde ik me naast hem 
tegen een rotsblok aan. Ik schouder mijn geweer en ja hoor geweldig je eerste beer in je 
geweerkijker. Maar ik druk mijn knopje in voor de afstand en toen schrok ik even….429 
meter.!
Maar het voelde goed mijn hart ritme is weer terug op normaal en ik lag super stevig en 
vast , ik draaide mijn ballistische toren van mijn Zeiss kijker naar 350 meter. Dat is een 
heel eind max en hielt hem iets hoger aan.Ik dacht ik doe het …..en weg was de kogel 
maar dat duurt dan best lang voor die kogel zijn doel treft.!
Paf recht voor de beer ik schat 15 cm voor zijn borst langs in een steen ik zag heel goed 
de stof opvliegen….ik dacht shit te weinig rekening gehouden met de zijwind, want die 
stond er best wel.!



Piotr dacht uitschot te zien en wist niet wat ie zag op die afstand , maar ik wist wel beter 
dat was die steen . De hoogt was goed maar…………Helaas !! s Avonds om half negen 
waren we pas weer beneden wat een klim wat een avontuur na alles in m’n reisboekje op-
geschreven te hebben wil ik u dit avontuur toch niet onthouden . Het is me een reis ge-
weest vol avontuur emoties en spanning kort samen gevat „ DIT IS OOK JACHT’’


