VILLEN VAN GROFWILD
Handleiding voor de jager
Schouder preparaat
U vilt het dier zelf aan de hand van onderstaande foto’s en brengt de huid
met kop er nog in vers of diepgevroren bij ons.
Belangrijk is dat wij voldoende huid hebben om mee te werken. Dit wil
zeggen tot halfweg de buik! Maak vooral geen keelsnede.
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1. U maakt een snede rond de buik, ruim voorbij de schouder. 2. U snijdt de poten door in het kniegewricht. 3
tem 5. U vilt de huid naar beneden. 6. U vilt de huid zo diep mogelijk in de nek, tot net achter de kop (indien
mogelijk). 7. U snijdt de nekspieren door zonder de huid te raken. 8. Het hoofd is los van het karkas. U kan het
karkas inwikkelen met vershoudfolie en in de koeling bewaren. De huid met kop kan u invriezen (in een plastic
zak) tot u deze bij de taxidermist kan brengen. Let op! Gebruik geen zout op de huid als u deze gaat invriezen.
Zout vertraagt het vriesproces.
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VILLEN VAN GROFWILD
Handleiding voor de jager
Volledig preparaat
Kleine dieren (tot grootte vos) worden altijd door de
taxidermist gevild. Ze worden vers of diepgevroren bij de
taxidermist gebracht. Het invriezen van dieren dient, zeker
op warme dagen, zo snel mogelijk na de dood te gebeuren.
Groot wild wordt meestal door de jager ontweid en gevild.
De manier van villen is naargelang hoe het dier zal worden
geprepareerd. Bij het ontweiden mag er nooit huid (anus of
testikels) worden weggesneden. Alle huid is immers nodig
om een dier te prepareren en dient intact te blijven.

Het villen van een volledig dier wordt bij voorkeur uitgevoerd door een persoon die hier ervaring mee heeft,
idealiter een taxidermist.
Meestal is het aangewezen om het dier te villen met een buiksnede zoals op onderstaande tekening. Wees zeer
precies en nauwkeurig bij het maken van de snedes. Probeer ze zo symmetrisch mogelijk te maken. Maak zeker
geen keelsnede!
Indien u de mogelijkheid heeft om de huid diepgevroren te bewaren, vil dan de kop niet uit, maar laat deze in de
huid zoals weergegeven op voorgaande pagina. Steek de gehele huid (met kop) netjes gevouwen in een plastic
zak en vries deze in. Let op! Gebruik geen zout op de huid als u deze gaat invriezen. Zout vertraagt het vriesproces.
Indien u op safari bent in het buitenland en genoodzaakt bent om het dier volledig te villen en de huid te zouten
en drogen, dan neemt u best even contact op met ons. Wij zullen u dan de correcte informatie geven om uw
trofee zo goed mogelijk te kunnen behandelen.
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