BELBLATT voor VOS en ander ROOFWILD, handleiding NEDERLANDS

1) Inleiding
De Belblatt heeft een verwisselbaar riet voor ree ( E: ROE ) en voor vos ( E: FOX ), deze
handleiding gaat specifiek over het lokken van vos en andere predatoren met desbetreffend
riet, voor het lokken van reewild verwijzen wij graag naar de andere handleiding.
De Belblatt kan door de speciale constructie van het klank-kanaal en het extra fijne gelaserde
riet een bijzonder grote varieteit van paniek-roepen maken die heel goed werken voor
roofwild in het algemeen en vos in het bijzonder.
De rubbers op de Belblatt hebben als enige functie het riet op zijn plaats te houden, het is
belangrijk dat het riet volledig naar achter geduwd zit op het klank-kanaal, tot tegen de stop.
Dit is de basis-positie voor alle paniek-lokroepen, het is niet nodig om de rubbers te
verschuiven voor andere geluiden te maken.
De Belblatt kan heel gemakkelijk gereinigd worden door de rubbers langs de achterkant van
de lokfluit te schuiven, het riet te verwijderen en de onderdelen eens goed te wassen, de
Belblatt is wasmachine-bestendig en door zijn massieve constructie uit ABS eigenlijk gewoon
onverwoestbaar.

2) Bediening.
2A) Algemeen:
De 3 basics voor bediening zijn exact hetzelfde voor ree en vos:
1) Neem de Belblatt in de hand zoals op de foto, duim onder, wijsvinger boven de fluit.

2) Duw het riet zachtjes met de bovenste tanden en/of de bovenste lip volledig naar
beneden op de tip van de lokfluit, tot het volledig plat ligt op de Belblatt. Het riet moet
op deze manier het volledige klank-kanaal afsluiten.
3) Blaas vervolgens zachtjes op de lokfluit uit de keel, niet uit de mond , om het riet
correct te activeren.

2B) Specifiek voor vos:
-

In tegenstelling tot reewild waar je bijna altijd op vaste posities op de lokfluit gaat
blazen, dien je nu de mond te bewegen over de lokfluit, terwijl je blaast conform de
techniek hierboven beschreven.
De regel is hierbij, hoe hoger je op de lokfluit blaast, hoe dieper en zwaarder de klank,
hoe lager je blaast op de lokfluit hoe fijner en scherper de klank.
Als hazenklager roep je op het bovenste gedeelte van de lokfluit.
Wil je eerder een konijn in paniek imiteren, dan dien je op de middenste gedeelte van
de lokfluit te blazen.
Kleinere knaagdieren en vogel paniek-roepen imiteer je op de tip van de Belblatt.
Elke individuele paniekroep hierboven dient niet apart gebruikt te worden om vossen
te lokken, deze roepen kunnen perfect in elkaar lopen wanneer u aan het lokken bent.
Dieren lokken gaat volgens het gevoel en niet via hokjes denken!

-

-

De handen kunnen gebruikt worden om extra intonatie te geven aan de paniekroepen.
Als je de vingers rondom de opening houdt op het einde van het klank-kanaal zorg je
voor een versterking van het geluid. Als je een zachter geluid wil, kan je èèn of 2
vinger zachtjes boven de opening houden ( de opening niet volledig afsluiten ) om het
geluid minder scherp te maken.
Voor extra paniekerig te klinken kan je je vingers of hand continu openen en sluiten
rondom de opening, dit zorgt eveneens voor extra intonatie.
Je kan ook “ hummen “ op de lokfluit om speciale paniekroepen te maken, zie ook de
video voor deze techniek.
De variëteit aan paniekroepen die je kan maken op de Belblatt met het vossen-riet is
eindeloos door de speciale constructie van de fluit in combinatie met het gelaserde,
fijne riet.
De sterkte van het Belblatt concept is dat je nooit “ standaard” klinkt zoals vele andere
vossenlokfluiten, elke lokroep is steeds anders met de technieken hierboven
omschreven.
Maak u geen zorgen welk paniekroep van welk dier u exact gebruikt op welk moment,
het allerbelangrijkste is “paniekerig” te klinken met de Belblatt, het is dit gegeven dat
de vos zal lokken. Roep wel niet te luid in het begin, ga steeds voor zachte lokroepen
in het begin en ga systematisch naar zwaardere en luidere lokroepen als er na een paar
minuten geen roofwild opduikt.

2C) Roofwild lokken met de Belblatt zonder gebruik te maken van de handen.
-

Voor zachte hazen-of konijnenklager kan je onderste tanden onder het onderste
uitsteeksel houden terwijl u op de lokfluit blaast.
Voor een dynamische knaagdier of vogel in paniek kan je de onderste lip net achter
het uitsteeksel houden terwijl u met de bovenste tanden de fluit laat balanceren terwijl
u roept.
Verder kan u de tong steeds vooruit en achteruit duwen op de Belblatt om nog meer
dynamiek in de scherpe tonen te krijgen, wij verwijzen naar de video voor deze
techniek.

2D) Algemene tips en tricks voor vos en ander roofwild.
-

-

Veel is afhankelijk van de tijd van het jaar en het specifieke terrein wat de beste
periode is om roofwild te lokken, het is aan u om te experimenteren daarmee, wij
halen dikwijls het meeste succes in de vroege ochtend en avond, de periode wanneer
het meest rustig is. Op andere, meer afgelegen terreinen hebben wij ook succesvol
vossen gelokt overdag.
Start met zachte, fijne geluiden op de punt van Belblatt, 10 à 15 seconden max. roepen
en anderhalve à 2 minuten niks doen, herhaal dit een paar keer om vervolgens iets
sterkere, zwaardere geluiden te maken. De vos komt meestal in de stille periode. Wij

-

-

-

roepen gemiddeld een 15 à 25 minuten per post, mede afhankelijk van de vegetatie (
veel vegetatie dempt het geluid ) en de grootte van het terrein en/of de dekking.
Bij veel wind kan u luider roepen dan als bij stil weer, roep zeker niet te luid bij stil
weer.
Lokt u jonge vossen, gebruik dan geen te zware of te luide lokroepen, gebruik vooral
de tip van de Belblatt en hogere, fijne tonen, net zoals wanneer u relatief dicht bij een
dekking een vos wil lokken.
Tracht in de ochtend of de avond bij de ( dichte ) dekkingen te roepen waar u denkt
dat de vos overdag verblijft.
Varieer de geluiden op de Belblatt, de variatie aan geluiden die u er kan uithalen met
het speciale vossenriet is eindeloos.
Veel roofwild en zeker de vos heeft dikwijls de neiging om onder wind naar het geluid
toe te komen zodoende ze kunnen ruiken wat er juist aan de hand is. Hou de kant
onder de wind dus extra goed in het ook, het helpt als daar een gracht of een ander
obstakel is om de vos te beletten dat hij onder wind kan komen en u kan ruiken.
Hou u stil, zorg voor een goed camouflage, u kan overigens perfect vossen roepen
vanuit een hoogzit.

Wij wensen u veel succes en plezier met de Belblatt voor vos en ander roofwild en hebben
steeds interesse in uw ervaringen met het lokken van dieren in het algemeen en met onze
producten in het bijzonder, laat gerust eens iets weten, wij horen graag van u!

Succes! Met vriendelijke groeten,

