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LEDEN TESTEN

Wie een keuze wil maken uit het aanbod in jachtuitrusting ziet al snel door de bomen het bos niet meer.
De keuzemogelijkheden zijn legio, of het nu gaat om
kleding, wapens, optiek of andere jachtaccessoires.
In de rubriek ‘Leden testen’ beoordeelt een
ledenpanel telkens een of meerdere producten die
(onlangs) op de markt zijn verschenen.

De messen zijn beoordeeld op de volgende eigenschappen:
Visueel Wat is de eerste indruk?
Naast eisen aan de kwaliteit wil het
oog ook wat. Wat voor materiaal is
gebruikt? Is er sprake van
oogstrelende vormgeving?
Afwerking Hoe is de aanhechting
van handvat/stootrand? Zijn hier
spleten of groeven waarneembaar
(waar zich vuil of bloed kan
ophopen)? Zijn er slijp- of
schuursporen op het lemmet
zichtbaar? Wat is de kwaliteit van
de eventuele lak?

Jachtmessen

Samenstelling
Reinier Enzerink
foto’s
Lonneke Wiggers
Met dank aan het
testpanel en slagerij
Ter Weele in Oene
voor de medewerking
aan de messentest

Het testpanel bestond uit:
Sandra Boudewijn

Jaagt nu een jaar, op kleinwild op uitnodiging. Ze heeft net haar
eerste mes gekocht, waarbij ze vooral lette op de overgang van het
heft naar het lemmet.

Boaz Bieze

‘Een sterk glimmend mes, met een klein handvat
en een (te) gladde afwerking. Het mes is mooi
afgewerkt’ Boaz Bieze over de Joker

Joker De Monte CX84

Gerber (Gator)

Eka Nordic W12 Wood

Lengte lemmet (mm.)

100

105

95

110

112

Staalsoort

2C27 Stainless Steel

Roestvrij staal 420

Compositie Molybdenum
Vanadium

420 HC Stainless

Sandvik 12C27

Materiaal heft

Geolied berkenhout

Kraton anti-slip rubber

Cocobolo hout

Glassfilled nylon

Bubinga hardwood

Materiaal schede

Koeleder met kunstof insert Heavy-duty Nylon

Bruin leer

Nylon

Kydex

Prijs

€ 112.95

€ 64.99

€ 69,-

€ 125,-
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Gebruiksgemak/handling Ligt
het mes goed in de hand tijdens
het ontweiden? Is er sprake van
een goede balans?

Hygiëne Is het mes goed te
reinigen? Of zijn er plekken waar
zich vuil kan ophopen? Is het heft
gemaakt van goed reinigbaar
materiaal?

Speelde op zijn tiende voor het eerst met een mes, kocht zijn eerste echte mes op zijn
twaalfde. Maakt zelf hobbymatig messen, omdat fabrieksmessen in zijn handen altijd kapot
gingen. Hij gebruikt zijn messen voor het slachten van wild en het kloven en snijden van hout.

Buck Vanguard
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Gebruikscomfort handgreep
Beschikt de handgreep over een
op het gebruik toegespitste
ergonomie?

Sandra Boudewijn over de Buck

Karesuando

€ 99.95

Kwaliteit schede Is gebruik
gemaakt van duurzaam materiaal
waarin het mes veilig kan worden
opgeborgen? Kan de schede
comfortabel aan een riem worden
gedragen?

Scherpte (blijvend) Hoe lang blijft
het mes scherp bij (intensief)
gebruik?

Veiligheid Kan het mes veilig
gehanteerd worden? Biedt de
stootrand voldoende bescherming
bij een vochtige hand of als er veel
kracht wordt gezet?

‘Prettige kunststof nopjes op het handvat voor betere grip en een robuuste
bescherming voor de wijsvinger’

Een jachtmes behoort tot het gereedschap dat in de
uitrusting van geen enkele jager mag ontbreken.
Onmisbaar voor het ontweiden van (grof)wild, het
slachten en panklaar maken van wild, het snijden van
takken voor een geïmproviseerd scherm en nog veel meer.
Het aanbod is gigantisch: er zijn talloze fabrikanten die
messen in alle soorten en maten aanbieden. In deze test
kozen we voor vijf allround jachtmessen, vaststaand, met
een lemmetlengte van rond de 10 centimeter, een drop
point lemmet (praktisch tijdens het ontweiden) en in prijs
variërend van 65 tot 125 euro. Een testpanel van zeven
leden onderwierp ze tijdens een sessie bij slagerij
Ter Weele aan een serieuze test.

Openingsfoto v.l.n.r.

Comfort handgreep Ligt het heft
prettig in de hand? Zitten de
inkepingen op de juiste plek? Is het
mogelijk om met de duim extra
kracht te zetten op de rug van het
lemmet?

Scherpte Is het mes scherp
afgeleverd?

Foto Bart Exterkate

Lonneke Wiggers

Jaagt 2,5 jaar, op klein- en grofwild, waarbij
ze zo’n twintig zwijnen ontweidde. Ze heeft
al doende geleerd dat vooral veiligheid een
belangrijk aspect is bij de keuze van een
mes, ook moet het lemmet niet te klein zijn.
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Nico de Bruin

Nog niet zo lang in het bezit van een jachtakte. Jaagt op kleinwild en in de toekomst
misschien op reeën. Heeft net een universeel mes gekocht.

‘Een mes dat goed in de hand ligt, een mooie
balans. Helaas is het mes niet goed geslepen en
wordt het hout dof na de eerste keer schoonmaken’
Nico de Bruin over de EKA

Hans Vink

Jaagt al 32 jaar, op grof- en
kleinwild. Heeft op dit
moment vijf messen,
waarvan een aantal
impulsaankopen.

Michel Wiggers

Heeft drie messen versleten in de 30 jaar dat hij jaagt, op klein- en
grofwild in Nederland en Duitsland. Bij het kiezen van een mes let hij
vooral op hoe het mes in de hand ligt en of het snijgereedschap scherp te
houden is.

‘Een mooi houten heft en een mooie leren
schede’ Michel Wiggers over de Karesuando
Michael Pallesen

Heeft al 37 jaar jachtervaring, voornamelijk op grofwild in Denemarken. Hij
gebruikt nog steeds het eerste jachtmes dat hij heeft gekocht. Maakt zelf
jachtmessen na het volgen van een cursus.

‘Een heel slechte schede, maar een mooi licht
en scherp mes met een goed handvat’
Michael Pallesen over de Gerber
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Gemiddelde van alle beoordelingspunten
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Conclusie
Karesuando

beoordeling
1 = zeer slecht
5 = zeer goed
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Alle vijf geteste messen bleken geschikt voor allround
jachtgebruik. Ons testteam heeft alle messen op de
proef gesteld door er koeienhuiden mee af te doen en
poulet te snijden van diverse wildsoorten. Ook werd wild
uitgebeend, waarbij de verschillen tussen de messen
zich goed lieten zien. Opmerkelijk zijn de verschillen in de
algehele waardering van de eerste indruk en het gebruik.
Vooral op de punten scherpte, kwaliteit van de schede,
gebruikscomfort en handling lopen de waarderingen
uiteen. Een voor jagers zeer belangrijk punt, de hygiëne
op de lange termijn, laat ook een groot verschil in de
waardering van het testpanel zien.
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