Item: Dre003

MENTORAANBOD
Type mentorschap: Langdurend mentorschap
Aantal plaatsen: 1
Periode: Per direct voor de duur van 1 jaar
Jachtveld provincie: Drenthe
Regio: Omgeving Hoogeveen
Omschrijving: Kleinwild, schadebestrijding, roofwild, reewild
Onkostenvergoeding: € 100,Bemiddelingskosten: € 400,-

(incl. BTW)

Toelichting:

Een ervaren mentorjager uit de provincie Drenthe met ruim 33 jaar aan veldervaring biedt een
mentorplaats aan in zijn 2 jachtvelden in Drenthe. Hij is ervaren als mentorjager en zal je dus op vele
vlakken goed kunnen helpen je start als jager goed in te vullen. Een veld heeft hij in eigen beheer en
het andere beheert hij met een kleine jachtcombinatie met familieleden. In deze velden zal je
ervaring opdoen met het bejagen van kleinwild tijdens drie jachtdagen. Daarnaast wordt er vrij actief
aan schadebestrijding gedaan. Jaarlijks schiet hij zo’n 3 tot 500 kraaiachtigen! Ook de vossen worden
actief bestreden, zowel door middel van bouwjachten maar ook in wbe-verband, met een lichtbak en
vanaf de hoogzit. Ook bijvoorbeeld een gezamenlijke dag op nijlganzen en kraaien wordt vanuit de
wbe aangepakt. Tot slot vindt er ook reewildbeheer plaats. Als jongjager zal je hier actief bij worden
betrokken en zijn er ook mogelijkheden zelf een stuk reewild te strekken. Volop mogelijkheden dus in
dit aantrekkelijke mentoraanbod!
De schadebestrijding vindt met name in de ochtend plaats dus daar moet je wel ruimte en tijd voor
hebben. Een zekere flexibiliteit is dus wel gewenst! Het verdient daarom ook de voorkeur als je wel
enigszins in de buurt woont. Verder verwacht deze mentorjager wel van je dat je gemotiveerd bent
en dat je de aangeboden mogelijkheden ook echt aan wil pakken. Ook dat je bijvoorbeeld bij het
bouwen en onderhouden van de hoogzitten een keer de handen uit de mouwen wil steken. Maar
daarnaast is er ook genoeg ruimte voor gezelligheid buiten de jacht om! Als je een hond hebt is deze
welkom om mee te komen. Desgewenst kan deze mentor je ruimte bieden om met je hond te
trainen in zijn veld, ook op water.
Al met al een erg gevarieerd mentoraanbod met veel verschillende mogelijkheden voor iemand die
ook echt een brede en goede kennismaking met jagen in de praktijk zoekt onder begeleiding van een
ervaren en gemotiveerde mentorjager.

