
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Langdurend  

Aantal plaatsen: 1  

Periode: per direct voor 12 mnd.   

Jachtveld provincie: Gelderland  

Regio: Nijmegen e.o.   

Omschrijving: kleinwild, waterwild, reewild, grofwild, schadebestrijding, predatoren 

Onkostenvergoeding: € 100,- 

Bemiddelingskosten: € 450,-  (incl. BTW)   

Toelichting: 

Een gepassioneerde en gedreven mentorjager in het Zuidoosten van de provincie Gelderland biedt 

een jongjager de mogelijkheid hem een jaar te vergezellen in zijn veld. Deze mentor is op 

verschillende manieren zijn hele leven al actief in het buitengebied en met de jacht en beschikt over 

veel kennis, ervaring en zeker ook verschillende mogelijkheden. Heb je dus als jongjager zelf ook veel 

tijd, dan kan je hier zeker enorm veel leren over verschillende aspecten van de Nederlandse 

jachtpraktijk.   

Zowel doordeweeks als in de weekenden in deze mentor in zijn velden actief. Vanuit praktisch 

oogpunt geeft hij er daarom de voorkeur aan dat je ook een beetje uit dezelfde buurt komt. Je kan 

dan ook regelmatig met hem mee als hij zijn veld in gaat om daar vossen te bejagen. Met name daar 

heeft hij inmiddels veel ervaring en kennis in opgebouwd. Maar daarnaast ook om het ree- en 

zwartwild te beheren en de voerplekken voor het zwartwild bij te houden. Ook heeft hij ruime 

mogelijkheden op kleinwild en schadebestrijding op ganzen, kraaien en duiven. Een allround 

mentorschap dus! Ook voor wat betreft de andere activiteiten in zijn velden... Denk aan het 

onderhouden van berspaden, hoogzitten en ander veldonderhoud. Ook kan je bijvoorbeeld eens 

meegaan naar wbe vergaderingen, de gezamenlijke kraaiendag en wordt verwacht dat je ook je 

handen uit de mouwen wil steken bij de wbe-schoonmaakdagen.  

Als mentor heeft hij veel te bieden en is hij ook fanatiek (en indien nodig streng) waar het gaat om 

jouw leertraject bij hem. Neemt niet weg dat er ook meer dan genoeg ruimte is voor gezelligheid. 

Tijdens een gezellige nazit, maar ook tijdens uitjes als een gezamenlijk bezoek aan een 

schietbioscoop. Heb je een hond dan is die trouwens zeker welkom om mee te komen!  

Zelf gaf deze mentor een treffende samenvatting van dit aanbod; Hoe fanatieker je bent, des te 

groter is de beloning die je ervoor terugkrijg!  
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