Item: NHol001

MENTORAANBOD
Type mentorschap: Langdurend mentorschap
Aantal plaatsen: 1
Periode: 1 jan. 1019 – 31 dec 2019
Jachtveld provincie: Noord-Holland
Regio: Kennemerland
Omschrijving: Kleinwildjacht, waterwild, beheer predatoren
Onkostenvergoeding: geen
Bemiddelingskosten: € 250,-

(incl. BTW)

Toelichting:

Een ervaren jager uit Noord-Holland met bijna 50 jachtaktes op naam biedt een mentorplaats aan in
de regio Kennemerland. Hier heeft hij verspreid door de regio in totaal ca. 900 ha. jacht waar hij
vooral kleinwild en waterwild bejaagt. Ook is hij actief in het bejagen van de vos, deels vanuit een
aantal vaste schuilhutjes in zijn veld. Deze mentor zoekt een gemotiveerde startende jager die in de
praktijk van hem wil leren hoe je op een nette en weidelijke manier de jacht hoor in te vullen.
Belangrijk voor hem zijn daarbij ook de goede verstandhouding met de boeren in de regio en de
gezellige sfeer voor, tijdens en zeker ook na de jacht. Een goede onderlinge klik op persoonlijk vlak is
voor deze mentor dus wel belangrijk!
Hij zal jou als startend jager graag leren hoe je op de juiste manier je rol als jager in de natuur in hoor
te vullen. Dus niet er een schiettent van maken maar met oog voor alle belangen in het gebied je
verantwoordelijkheden nemen. Hij zal je daarin begeleiden door je duidelijk te maken wat hij wel en
niet van je verwacht. Uitgesproken en duidelijk, maar dus wel met oog voor een prettige sfeer en
gemoedelijke omgang. Ruimte dus voor de nazit, eventueel een gezamenlijke maaltijd en napraten
over de belevenissen. Geschoten wild mag je uiteraard ook zelf mee naar huis nemen. Het is
makkelijk als je ook wel enigszins flexibel in je agenda bent zodat veldbezoeken makkelijk in te
plannen zijn. Vaak gebeurt dit op redelijk korte termijn afhankelijk van omstandigheden, meldingen
van grondgebruikers en bijvoorbeeld het weer. Uiteraard zal hij dit in goed overleg met je doen en de
mogelijkheden zijn er ook door de hele dag heen om het veld in te gaan. Het moet net even passen in
alle omstandigheden. Een erg leuk mentoraanbod dus met een zeer ervaren mentorjager die je
jachttechnisch gezien zeker op het goede spoor kan zetten. Ruime mogelijkheden, sfeer, gezelligheid
en een goede onderlinge verstandhouding kenmerken dit leuke mentoraanbod.

