
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap:  Langdurend mentorschap 

Aantal plaatsen: 1 

Periode:  1 april 2018 – 31 maart 2019 

Jachtveld provincie: Gelderland 

Regio:    Achterhoek 

Omschrijving: kleinwildjacht, schadebestrijding, reewildbeheer en beheer predatoren 

Onkostenvergoeding: Deze mentorjager vraagt geen onkostenvergoeding 

Bemiddelingskosten:  €302,50 (incl. 21% BTW)   

Toelichting: 

Een mentorjager met ca. 20 jaar praktijkervaring zou het leuk vinden om een startende jager voor de 

duur van 1 jaar als juniorjager in zijn veld de nodige praktijkervaring mee te geven. Deze mentorjager 

is zelf ook nog wat jonger, maar is vanaf zijn jonge jaren al met de jacht bezig en beschikt dus ook 

veel praktijkkennis en -ervaring die hij nu graag wil delen. Hij is jachthouder van een veld van ca. 200 

ha. waar hij vooral veel met schadebestrijding bezig is. Dit speelt zich met name in de vroege uren af 

dus enig fanatisme hiervoor bij de jongjager wordt wel verwacht. Ook als het ’s ochtends regent gaat 

de jacht dus gewoon door!   

Daarnaast zijn er jaarlijks 2 gezamenlijke kleinwilddagen waar je mee kan. Ook zit er reewild in zijn 

veld. Hij zal je graag helpen met leren aanspreken en aanbersen daarvan. Je draait dit jaar volledig 

mee in de lokale WBE waardoor je ook met gezamenlijke WBE activiteiten mee kan doen. Denk 

hierbij aan kraaien- en duiven ochtenden. Ganzen zitten er niet of nauwelijks in zijn veld.   

Je zal gemiddeld zo’n 2 tot 3 keer per maand mee kunnen. De veldbezoeken worden in goed overleg 

ingepland waarbij het accent dus ligt op de ochtenden. Vanuit dat oogpunt is het dus handig als je 

wel wat in de buurt woont en ook flexibel genoeg bent om de geboden mogelijkheden aan te kunnen 

nemen. Middagen en avonden in het veld zijn echter ook wel mogelijk. Heb je een hond dan kan deze 

mee, de mentorjager zal ook desgewenst graag bereid je te helpen met de praktijktraining van jouw 

hond.  

Deze mentor zoekt een enthousiaste en fanatieke startende jager die graag in de praktijk wil leren. 

Iemand die open staat voor zijn kennis en ervaring, maar ook zelf vraagt naar het hoe en waarom.  

Al met al een prachtige mogelijkheid voor een jongjager om in een mooie omgeving alle facetten van 

de jacht in Nederland in de praktijk en onder begeleiding van een sympathieke mentorjager te gaan 

ervaren! 
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