
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Langdurend 

Aantal plaatsen: 1 of 2  

Periode: per direct voor 12 maanden   

Jachtveld provincie: Duitsland, Rheinland Pfalz  

Regio: Eifel   

Omschrijving: Grofwildjacht   

Onkostenvergoeding: € 300,-  

Bemiddelingskosten:  € 450,-  (incl. BTW)   

Toelichting: 

Een jager met tientallen jaren praktijkervaring, pacht in Duitsland een landschappelijk fraai veld van 

ca. 700 tegen de Eifel aan. Het veld bestaat uit ongeveer 50% veld en 50% bos en kent alle 

voorkomende soorten grofwild. Hij zou het leuk vinden om 1 of wellicht ook twee jongjager in zijn 

veld kennis te laten maken met alle facetten van de Duitse jachtpraktijk. Dus het opdoen van 

terreinkennis, bijhouden voerplaatsen, veldwerkzaamheden, reparatie en schoonhouden 

veldinrichtingen,  sporen lezen, invloed windrichting en aanspreken van de verschillende soorten. 

Naast aanzitjacht worden er ook enkele drukjachten georganiseerd waar je in eerste instantie als 

drijver bij mee ga helpen.  

Op jaarbasis worden in dit veld gemiddeld zo’n 20 stuks zwartwild, 20 reebokken, 35 geiten, 5/6 

roodwild, 25 vossen en 5 dassen geschoten. Ook gaat hij regelmatig wat peuteren op kleinwild. 

Ruime mogelijkheden dus om je daarin verder te bekwamen. Ook alle werkzaamheden na het schot 

zoals ontweiden en verdere wildverwerking en -afhandeling komen aan bod. Deze mentor is vrij veel 

in zijn veld aanwezig en kan je dus ook veel mogelijkheden aanbieden. Het is een pré als je agenda-

technisch ook in staat bent om van deze ruime mogelijkheden gebruik te maken. Je krijgt van hem 

ook de ruimte daar zelf initiatieven in te nemen. Kans is groot dat hij in zijn veld is als jij ook tijd hebt! 

Ook voor wat betreft je leerpunten verwacht hij wel een actieve instelling van de jongjager zelf. Stel 

dus alle vragen die je hebt; domme vragen bestaan niet! Met een enthousiaste en leergierige 

instelling kom je bij hem heel ver! Ook trouwens met het maken van duidelijk afspraken en je daar 

dan ook aan houden! Er zijn verschillende mogelijkheden voor overnachting in of nabij zijn veld. Hij 

zal je graag helpen ook daar je weg in te vinden. Mocht dat nog nodig zijn kan je via hem ook altijd je 

Duitse Jagdschein regelen.  

Wederom een erg aantrekkelijk aanbod voor een enthousiaste jongjager die op een breed vlak wil 

kennis maken met het pachten van een eigen veld in Duitsland. 
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