Handleiding villen
Als jager wil je van je taxidermist een mooi geprepareerde trofee terugkrijgen. Als je zelf aan het
villen gaat, dragen de handelingen die je daarbij uitvoert bij tot het succes van het eindresultaat.
Daarom deze handleiding met de te volgen stappen en voorzorgsmaatregelen.
Let op de volgende punten bij het villen voor een schouder montage:
- Maak indien mogelijk enkele foto’s van het gestrekte dier.
- Moet je het dier verslepen, neem het dan vast bij de kop zodat je niet tegen de richting van de
haren ingaat en zo de vacht beschadigd.
- Snij bij het ontweiden niet voorbij het borstbeen en maak geen snede in de keel.
- Beschadig de huid niet en snij geen huid weg.
- Snij de huid op de rug niet te kort af achter de schouders (fig. 1-A). Voor een “shoulder mount”
worden schouders en borst namelijk geïntegreerd in de montage.
- Snij de huid op de voorpoten niet te kort af (fig. 1-B), net boven het kniegewricht is goed.
- Maak een verbinding tussen de snijlijn van de borst en de poten (fig. 2)
- Vil vervolgens de huid tot bij de schedel zonder gaten te maken in de huid (fig. 3-A).
- De kop blijft in de huid.
- Terwijl de huid over de kop hangt, de kop afsnijden net achter de nek (fig. 3-B).
- Tracht te vermijden dat er bloed op het gewei of hoorns komt
- Zo snel mogelijk koel of diepgevroren bewaren.
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Extra maatregelen voor een “full mount” (volledige montage)
- Zelfde procedure als hierboven, maar de huid blijft uiteraard één geheel.
- Naast de kop, blijven ook staart en poten in de huid.
- Beschadig de anus of testikels niet, snij er omheen.
Extra maatregelen voor huiden van exotische bestemmingen
Wanneer de huid van een exotische bestemming moet komen zal men ook de schedel moeten
villen omdat men de huid ter plaatse zal looien. Laat het villen van de schedel indien mogelijk
over aan een hiervoor getraind persoon. Het is in dit geval ook zeer belangrijk dat de maten van
de schedel correct worden opgemeten.
Succes!
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