
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Combinatieplaats met mentorbegeleiding  

Aantal plaatsen: 1  

Periode: 1-4-2022 / 31-3-2023 met uitzicht op verlenging   

Jachtveld provincie: Drenthe  

Regio: Midden-Drenthe    

Omschrijving: kleinwildjacht, waterwildjacht, schadebestrijding, reewildbeheer, predatorenbeheer.
  
Onkostenvergoeding: 1e jaar € 375,- daarna bij verlenging een vaste jaarlijkse combinatiebijdrage  
   à € 900,- 

Bemiddelingskosten:  € 450,- (incl. BTW)   

Toelichting: 

Een gezellige en vriendschappelijke combinatie in Midden-Drenthe heeft plaats voor een nieuwe 

combinant. Het eerste jaar is een proefjaar en ben je aspirant-lid. Als dat wederzijds goed bevalt kan 

je daarna tot de combinatie toetreden. Het veld is ca. 450 ha groot en jaarlijks worden daar zo 

gemiddeld 5 reeën, 100 kraaien, 25 duiven, beperkt hazen, 4 vossen, wat eenden en veel nijlganzen 

geschoten. Het eerste jaar ga je uiteraard wel mee aanzitten op de ree, maar mag je die zelf nog niet 

schieten. De jaren daarna wel.  

De combinatie wil met name op de kraaien en de vossen meer doen, daar ligt een mooie kans voor 

de nieuwe combinant. Ze zoeken iemand die dus ook wel met zekere regelmaat (wekelijks) in het 

veld kan zijn en ook qua agenda wel wat flexibel is. Iemand die dus ook in de buurt woont en met 

een half uurtje in Midden-Drenthe kan zijn. Je kom dan in een veld waarin je veel van kleinwildjacht 

kan leren. In het begin zeker met begeleiding, maar al snel zal je ook zelfstandig in het veld actief 

kunnen zijn.  

Qua veldonderhoud is er niet heel veel te doen. De hoogzitten die er staan zijn goed voor elkaar en 

vragen weinig onderhoud, hooguit het korthouden van de begroeiing er omheen. Ook verder aan 

bijvoorbeeld snoeiwerkzaamheden vraagt dit veld weinig werk. Als combinant word je uiteraard ook 

lid van de wbe en ga je dus ook mee met bijvoorbeeld met de tellingen van reewild en ganzen en 

andere wbe activiteiten.  

De overige leden van de combinatie hebben diverse achtergronden, maar delen gemoedelijkheid en 

een vriendschappelijke, soepele omgang met elkaar. Aan druktemakers, poeha en haantjesgedrag 

hebben ze geen behoefte.  Al met al een prachtige kans om toe te treden tot een leuk jachtveld en 

een gezellige en gemoedelijke jachtcombinatie. Een buitenkans voor elke jongjager! 
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