Item: Dld003

MENTORAANBOD
Type mentorschap: Langdurend mentorschap
Aantal plaatsen: 1
Periode: per direct voor 1 jaar
Jachtveld provincie: Duitsland
Regio: Rijnland Palts
Omschrijving: Grofwildjacht
Onkostenvergoeding: € 450,Bemiddelingskosten: € 350,-

(incl. BTW)

Toelichting:

Een ervaren grofwildjager die pachter is van een jacht in Duitsland van zo’n 375 ha. biedt een (in
Nederland woonachtige) startende jager een unieke kans om een jaar lang mee te lopen in een fraaie
en goed georganiseerde grofwildjacht. Gedurende dit jaar kan je alle facetten van de grofwildjacht
zelf gaan ervaren. Aanspreken, onderhoud aan veld, veldinrichtingen en voerplaatsen, contacten met
de Jagdgenossenschaft en omwonenden, de aanloop na het schot en wildverwerking. Deze mentor
zoekt dus ook wel iemand die aanpakken wil in het veld en niet te beroerd is om zelf de handen vies
te maken. Maar ook iemand die open staat voor de kennis en ervaring die hij dan graag aan je zal
willen overdragen. Het veld heeft een eigen onderkomen en de volgende soorten zijn standwild
(tussen haakjes de gemiddelde jaarlijkse tableauverwachting): roodwild (5), zwartwild (20-40),
reewild (15), wasberen (30), vossen (20) en dassen.
Hij zal je gedurende het mentorschap goed begeleiden en duidelijke afspraken met je maken zodat je
weet waar je aan toe bent. Maar na verloop van tijd, en bij bewezen geschiktheid, zal hij je ook meer
vrijheden gunnen in zijn veld. Daarbij hoort ook dat je dan zelfstandig zal kunnen aanzitten en ook
afschot toegewezen krijgt (geen roodwild!). Zwartwild is onbeperkt, reewild in overleg. Er zal echter
met name ook fanatiek achter de wasberen en vossen aangezeten moeten worden die ruimschoots
in het veld aanwezig zijn.
De afspraken zijn redelijk makkelijk in te plannen omdat deze mentor ook vrij regelmatig naar zijn
veld gaat. Afhankelijk van je eigen ruimte en mogelijkheden, zal je maandelijks ongeveer twee keer
mee kunnen. Omdat je ook gewoon mee kan gaan naar de gesprekken met de boeren en lokale
beambten, is het wel handig als je een klein beetje thuis bent in de Duitse taal. Mocht dat nog nodig
zijn zal je mentor je graag willen helpen bij het aanvragen van je Duitse Jagdschein.
Het veld ligt op ca. 1,5 uur rijden van Maastricht. In verband met reistijden heeft het de voorkeur als
je zelf ook niet verder dan ongeveer een uurtje van Maastricht woont.

