
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Langdurend mentorschap  

Aantal plaatsen: 1  

Periode: per direct voor 1 kalenderjaar   

Jachtveld provincie: Noord-Holland  

Regio: Kennemerland     

Omschrijving: Kleinwildjacht, schadebestrijding, roofwildbestrijding  

Onkostenvergoeding: Deze mentor vraagt geen onkostenvergoeding 

Bemiddelingskosten: € 395,-  (incl. BTW)   

Toelichting: 

Een gepassioneerd mentorjager met veel ervaring, kennis en een uitgebreid netwerk in de jacht 

beschikt over meerdere jachtmogelijkheden. Voor een van zijn velden in de regio Kennemerland 

zoekt hij een jongjager die hem mee wil helpen in zijn veld. Hij is echt op zoek naar een aanpakker 

die niet te beroerd is ook de handjes uit de mouwen te steken bij andere voorkomende klusje rond 

het onderhoud van zijn veld en de daarin ten behoeve van de jacht aangebrachte voorzieningen. Dus 

bijvoorbeeld na afloop van een jachtdag ook gewoon even meehelpen met het schoonmaken van de 

jachthut. In onze voorbespreking over dit mentorschap noemde hij het zelf al een stageplaats. Dit 

komt goed in de buurt van wat je van hem kan verwachten. Veel praktijkwerk dus en vaak in het veld 

bezig zijn. Hij zoekt daarom iemand die net zo enthousiast in de jacht staat als hij zelf en die over 

voldoende motivatie, weidelijkheid en oog voor veiligheid beschikt. 

In ruil daarvoor zal hij je graag betrekken bij zijn jachtactiviteiten en laten leren van zijn uitgebreide 

praktijkkennis en -ervaring. Denk hierbij aan het opbouwen van lokstallen, camouflage en 

vaardigheid met geweer. Hij heeft hiertoe de beschikking over een fraai en bijzonder wildrijk 

jachtveld waar hij de jacht tot in de puntjes verzorgd georganiseerd heeft. Hij is daarom ook erg 

zuinig op dit veld en zorgvuldig in zijn keuze wie hij een kijkje in zijn spreekwoordelijke keuken wil 

gunnen. Een kennismaking vooraf en de persoonlijke klik is daarom erg belangrijk. Als de klik er is, 

zijn je mogelijkheden daar echter zeer groot. Ook om je netwerk in die regio te vergroten. Dat je daar 

op de juiste manier en discreet mee om ga spreekt uiteraard voor zich. Ook de contacten en 

gezelligheid buiten de jacht om zijn voor hem belangrijk. Een gezellige nazit bij hem thuis en samen 

genieten van het geschoten wild hoort daar ook bij.      

Een mooie mogelijkheid dus voor een jongjager die van aanpakken weet! 
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