Item: NBr. 001

MENTORAANBOD
Type mentorschap:

Langdurend (1 jacht jaar)

Aantal plaatsen:

1

Periode:

1 april 2018 – 31 maart 2019

Jachtveld provincie:

Noord-Brabant

Regio:

Noordwestelijk

Omschrijving:

Kleinwildjacht, schadebestrijding, populatiebeheer, reewildbeheer, beheer
predatoren.

Onkostenvergoeding: € 500,- (excl. bemiddelingskosten)
Bemiddelingskosten:

€ 250,- ex btw = € 302,50 incl. btw

Toelichting:

Een jachtmentor met ruim 25 jachtaktes biedt een langdurend mentorschap aan in een
kleinwildjacht van ca. 140 ha. in het noordwesten van de provincie Noord-Brabant. Je draait mee in
een kleine combinatie waar gezelligheid centraal staat en waarin iedereen ook zelfstandig in het veld
actief is. Je bent altijd samen met je mentor in het veld bezig waar ook altijd wel wat te doen is. Je
wordt betrokken bij schadebestrijding, populatiebeheer en alle andere zaken die gedurende een
jachtjaar voorbijkomen. Hierbij horen bijvoorbeeld ook teldagen en wbe-activiteiten zoals een
gezamenlijke kraaiendag, vossendag en een wbe-vergadering. Er wordt verwacht dat je ook
meehelpt met veldwerkzaamheden en onderhoud aan de veldinrichtingen.
Het veld biedt ruimte om te oefenen met een jachthond op zowel bouwland, dichte dekking als
water. Je mentor is desgewenst bereid daar ook bij te assisteren. In het veld wordt ook reewild
beheerd waardoor je ook kan oefenen met aanspreken en bersen. Eind van het jaar vindt er 1 grote
gezelschapsjacht op de hazen plaats waar je uiteraard ook voor uitgenodigd wordt. Verdere
afschotmogelijkheden zijn afhankelijk van provinciaal beleid en bestaat vooral uit duiven, kraaien,
eenden, ganzen en vossen. Op de vossen kan ook gezamenlijk aangezeten worden. Betrokkenheid bij
reewildbeheer behoort tot de mogelijkheden maar is geheel ter beoordeling van je jachtmentor en
afhankelijk van de vrijgave. Dit is dus geen zekerheid! Het aantal bezoeken aan het jachtveld is verder
afhankelijk van allerlei omstandigheden maar je jachtmentor is enthousiast en zal je regelmatig mee
vragen. Het is een kleinschalige jacht, verwacht dus geen grote tableaus. Maar wel variatie,
gezelligheid en de mogelijkheid om brede ervaring op te doen. Bezoeken aan dit veld worden in
overleg gepland en vinden ook doordeweeks plaats dus dat moet wel in te passen zijn in je agenda.

