
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Combinatieplaats met mentorbegeleiding  

Aantal plaatsen: 1  

Periode: 1-4-2022 t/m 31-3-2023 met uitzicht op verlenging met minimaal 4 jaar 

Jachtveld provincie: Drenthe  

Regio: Midden-Drenthe    

Omschrijving: Reewildbeheer, schadebestrijding, beheer predatoren, kleinwildjacht  

Combinatieplaats: jaarlijks € 1.500,-    

Bemiddelingskosten: €  750,- (incl. BTW)   

Toelichting: 

Een unieke mogelijkheid voor een startende jager uit de noordelijke regionen van ons land! Dit 

aanbod betreft niet enkel een mentorplaats, maar is meteen een combinatieplek in een groot en 

landschappelijk erg fraai jachtveld in Drenthe. Dit veld wordt beheerd door een gezellige 

jachtcombinatie waar recent een plek in is vrijgekomen. Ze willen deze graag weer invullen met een 

jonge, startende jager (m/v). Omdat ze graag “vers bloed” in de combinatie willen, hebben ze de 

voorselectie uitbesteed aan Jachtmentor.nl.  

Het jachtveld is ruim 1.000 ha groot en bestaat voor ca. 700 ha uit cultuurgrond en de rest bos en 

singels. Erg veel variatie dus met daardoor ook veel mogelijkheden om op vele facetten van de jacht 

ervaring op te doen. Met de aanwezige en goed onderhouden hoogzitten wordt vooral veel aandacht 

gegeven aan goed reewildbeheer en de bejaging van vossen. Als nieuwe combinant/jongjager krijg 

je, net als de andere combinanten, 1 bok en 1 vrouwelijk stuk vrij. Dit reewildbeheer zal je eerste jaar 

onder begeleiding van een van de combinanten gebeuren. Ook bij de andere jachtvormen zal de 

combinatie je graag op gang willen helpen. Maar als je het veld begin te kennen zal je, wel altijd in 

overleg, ook zelfstandig kunnen gaan jagen. Al zullen ook dan andere combinanten graag met je mee 

blijven gaan. De overige combinanten zijn ook vaak ergens in het veld te vinden, maar gaan ook 

samen naar de schietbaan, wildtellingen, wbe-vergaderingen en naar het veld om te snoeien en de 

hoogzitten te onderhouden. Verwacht wordt dat je daar ook aan mee doet. 

Naast het reewild worden er zo gemiddeld per jaar ook 10/20 eenden geschoten, 20/100 kraaien, 

beperkt duiven, fazanten, hazen en konijnen en zo’n 15 vossen geschoten. Bij de gezamenlijke jacht 

op de vos in de bieten kan je als combinant zelf ook nog twee gastgeweren uitnodigen. Mooi 

moment en gelegenheid om je netwerk verder uit te breiden! Gelet op de huidige samenstelling van 

de combinatie is er een voorkeur voor een jongjager die ergens tussen de 30 en 40 jaar oud is en die 

met ca. 45 minuten in het veld kan zijn. 

Item: Dre005 


