
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Langdurend  

Aantal plaatsen: 1  

Periode: per direct voor de duur van 12 maanden   

Jachtveld provincie: Noord Brabant  

Regio: Peel   

Omschrijving: kleinwild, schadebestrijding, beheer predatoren   

Onkostenvergoeding: € 100,- 

Bemiddelingskosten: € 350,-  (incl. BTW)   

Toelichting: 

Een jager met inmiddels ca 20 jachtaktes op zak biedt de mogelijkheid aan een jongjager om hen 

gedurende een jaar te vergezellen in zijn veld in de peelregio in Noord-Brabant. Zijn veld is ca. 150 ha 

groot en divers qua landschap en gebruik. Grasland en akkerbouw met een fraaie afwisseling van 

bosgebieden, houtwallen en andere landschapselementen. Ook door de ligging van vele boerderijen 

is er met name rond schadebestrijding altijd wel wat te doen in zijn veld. Jaarlijks worden er in zijn 

veld ca. 300 kraaien geschoten en zo’n 200 duiven. Vooral op dat vlak kan je dus veel praktijkkennis 

en ervaring opdoen.  

Ook worden er ganzen bejaagd (varieert van 50 tot 100 stuks op jaarbasis) en zijn ze ook fanatiek 

met het beheer van de vos bezig. Zowel door middel van aanzit, kunstbouwen en bouwjachten wordt 

de stand van de vos binnen de perken gehouden. In het veld zit ook reewild. Hier is echter 

vooralsnog geen afschot op. Wel biedt dit de mogelijkheid om te oefenen met observeren, 

aanspreken en aanbersen.  

Het veld heeft een aantal veldinrichtingen waar ook regelmatig wel wat aan geklust moet worden. 

Ook het onderhouden van het veld zelf heeft aandacht. Verwacht wordt dat je als jongjager daar ook 

wel een actieve bijdrage aan levert. Dus ook zonder geweer het veld in en daar een dagje klussen of 

snoeien hoort er gewoon bij! 

De afspraken om wat te gaan doen in het veld worden van vrijwel altijd enigszins van tevoren 

ingepland dus daarmee kan rekening gehouden worden met de agenda van jou als jongjager.  

Al met al wederom een leuk en zeer divers mentoraanbod met volop mogelijkheden om in een 

typisch Nederlandse situatie, praktijkkennis en -ervaring op te doen onder begeleiding van een 

sympathieke en ervaren mentorjager.  
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