Item: NBR003

MENTORAANBOD
Type mentorschap: Langdurend
Aantal plaatsen: 1
Periode: Per direct voor de duur van 1 jaar
Jachtveld provincie: Noord-Brabant
Regio:
Omschrijving: Kleinwildjacht, waterwildjacht, schadebestrijding, reewildbeheer, beheer predatoren
Onkostenvergoeding: deze mentor vraagt geen onkostenvergoeding
Bemiddelingskosten: € 350,-

(incl. BTW)

Toelichting:

Erg blij zijn we deze fraaie mentorplaats aan te mogen bieden namens deze mentor. Het betreft hier
een mentorplaats bij een mentor die bijzonder betrokken is bij zijn veld en bij de jacht in het
algemeen. Hij heeft in het mooie Brabantse land een erg fraai veld van ca. 300 ha. groot waar hij veel
tijd in doorbrengt. Hij beschikt dan ook over veel kennis en ervaring en is bereid gevonden deze te
delen met een jongjager. Hoewel het veld veel wild herbergt, staat het genieten van de natuur in al
haar facetten altijd centraal. Het “schieten” staat dus zeker niet op de eerste plaats! Als jongjager zal
je veelvuldig met hem mee door zijn veld kunnen trekken. Soms met, maar evenzogoed vaak zonder
geweer. Gedurende deze omzwervingen zal je alle mogelijkheden krijgen om te leren over alle
aspecten van jacht, beheer en schadebestrijding. Denk hierbij aan veldverzorging, hondentraining
(ook zweetwerk), reewildbeheer, schadebestrijding, wild/natuur observatie, wildtellingen, etc. Ook
zal je mee kunnen met enkele jachtmiddagen waarbij een verantwoorde en weidelijke benutting
belangrijker is dan grote tableau’s.
Deze mentor is zelf ook als jonge enthousiasteling zonder connecties in de jacht gerold. Een integere
en bescheiden opstelling en vooral veel liefde voor de natuur heeft hem gebracht tot waar hij nu (=
30 jachtaktes verder) staat. Deze opstelling zoekt hij daarom nu ook in een jongjager. Omdat hij deze
jongjager dezelfde kans wil bieden als hij zelf gehad heeft, zou hij het het leukst vinden om ook met
een echt jonge jongjager, die zelf geen mogelijkheden heeft nog met betrekking tot de jacht, dit
mentorschap aan te gaan. Hij gaf hierbij ook aan een voorkeur hebben voor iemand die net gestart is
met de jachtcursus en die hij zo op zowel theoretisch als praktisch vlak kan bijstaan en voorbereiden
op een succesvolle afronding ervan. Na afloop zal hij je dan graag je eerste stukken wild bij hem laten
schieten.
Een uitzonderlijk mooie kans dus voor iemand die, ondanks het ontbreken van eigen mogelijkheden
en concrete ingangen, toch graag op een goede manier een vliegende start wil maken als jager in
Nederland.

