
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Langdurend mentorschap  

Aantal plaatsen: 1  

Periode: per direct voort 12 maanden   

Jachtveld provincie: Noord-Brabant (en Duitsland)  

Regio: westelijk deel provincie    

Omschrijving: Kleinwildjacht, waterwildjacht, schadebestrijding, reewildbeheer, beheer predatoren 

Onkostenvergoeding: deze mentor vraagt geen onkostenvergoeding   

Bemiddelingskosten: € 400,-  (incl. BTW)   

Toelichting: 

Een jager met meer dan 40 jachtaktes aan ervaring op zijn naam wil graag een jongjager de 

mogelijkheid bieden om van zijn praktijkervaring en -kennis te leren. Hij heeft een mooi en 

gevarieerd veld in het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant. Je hebt de mogelijkheid om 

regelmatig met hem mee te gaan waardoor je ook veel van de natuurlijke gedragingen van het wild 

kan observeren. Hij heeft ok veel kennis van jachthonden, roofvogels en grofwild. Ook daar kan je 

dus stappen in zetten bij hem. “Schieters” zijn bij hem niet welkom en verder is hij vrij consequent in 

zijn opstelling naar de jacht… Je doet het goed of je doet het niet! Verder zijn veiligheid en 

weidelijkheid bij hem niet alleen mooie woorden maar gewoon dagelijkse jachtpraktijk! 

Hoe vaak je mee kan het veld in hangt een beetje af van de seizoenen. Bij schadebestrijding kan dit 

vrijwel dagelijks zijn terwijl er in het traditionele jachtseizoen 2 x per maand gejaagd wordt. Het 

beheer van het aanwezige reewild vraagt ook om regelmatige aanwezigheid in het veld. Daarentegen 

vraagt het veld zelf om weinig onderhoud. Mocht je honden hebben is dat zeker leuk en kan die mee 

het veld in. Deze mentor heeft veel ervaring met jachthonden en kan je desgewenst met raad en 

daad terzijde staan bij eventuele praktijktraining in zijn veld. Er zijn verder enkele wbe-activiteiten 

waar je mee kan zoals een kraaiendag. Dit zijn altijd interessante mogelijkheden om aan je netwerk 

te werken! 

 Qua tableau indicatie kan je ongeveer uitgaan van 500 tot 600 duiven, 150 kraaien, 35 hazen, tussen 

de 5 en 10 vossen en verder nog wat ganzen wanneer er sprake is van schadebestrijding. Jaarlijks 

schiet hij verder 4 reeën. De dagen dat je erop uit gaat worden meestal redelijk ad-hoc ingepland, 

maar meestal wel enige tijd van tevoren ofzo zodat je nog tijd hebt een en ander in te plannen. 

Verder heeft deze mentor ook nog verschillende jachtmogelijkheden in het buitenland. Mocht het zo 

uitkomen en je daar ook interesse in hebben dan behoord dat wellicht ook tot de mogelijkheden.  
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