Item: Dld002

MENTORAANBOD
Type mentorschap:

Kortdurend mentorschap

Aantal plaatsen:

meerdere plaatsen

Periode:

In overleg de weekenden rond volle maan in 2019

Jachtveld:

Duitsland

Regio:

Rijnland-Palts

Omschrijving:

Grofwildjacht, roofwild

Onkostenvergoeding: Deze mentorjager vraagt geen onkostenvergoeding
Bemiddelingskosten:

€ 60,50 (incl. BTW)

Bijzonderheden:

Duitse Jachtakte vereist!

Toelichting:

Een ervaren Nederlandse mentorjager met een erg mooi en wildrijk jachtveld in de Duitse deelstaat
Rijnland Palts (Eiffel, ca. 3 uur vanuit Utrecht) heeft regelmatig ruimte om enthousiaste jongjagers
kennis te laten maken met de grofwildjacht in Duitsland. Deze jager heeft zijn veld bijzonder goed
georganiseerd met veel luxe slaapkansels, voerplekken, een eigen jachtopzichter en medewerkers
die de voerplaatsen bijhouden. Rood-, zwart- en reewild is standwild in een landschappelijk ook erg
mooi veld met grote bospercelen, akkers, weilanden en boerenerven.
Hij gaat ook zeer zorgvuldig om met zijn veld en verwacht niet anders van jou. Geen schieters en bij
enige twijfel blijft de vinger recht! Je zal goed begeleid worden ter plekke en mocht je dat willen dan
kan geregeld worden dat er gezamenlijk aangezeten wordt. Aanzitten vinden in de ochtend en avond
plaats en vooral gedurende de weekenden van volle maan. Overdag is er vaak de mogelijkheid om te
gaan bersen of eventueel schadelijk wild te bejagen. Betreffende mentorjager is een goede bekende
van Jachtmentor.nl en wij hebben dit veld zelf ook regelmatig bezocht. Wij kunnen daarom ook met
zekerheid zeggen dat je met een bezoek aan dit veld een schoolvoorbeeld krijg van hoe een je een
grofwildjacht in Duitsland in hoor te richten.
Overnachten gebeurt in een erg gezellig en prima betaalbaar Gasthof midden in het jachtveld.
Overnachting en maaltijden zijn voor eigen rekening. Zoals het er nu uitziet zal Jachtmentor ook voor
volgend jaar deze kortdurende mentorplekken kunnen aanbieden aan jongjagers die bij ons
ingeschreven staan. Schrijf je daarom snel in bij Jachtmentor.nl om voor deze erg mooie mentorplek
in aanmerking te kunnen komen!

