
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Langdurend mentorschap  

Aantal plaatsen: 1  

Periode: per direct voor 12 maanden   

Jachtveld provincie: Overijssel  

Regio: Twente    

Omschrijving: Kleinwild, reewild, waterwild, schadebestrijding  

Onkostenvergoeding: geen 

Bemiddelingskosten: € 395,-  (incl. BTW)   

Toelichting: 

In de regio Twente kunnen we deze erg interessante mentorplaats aanbieden. Voor de duur van 12 

maanden zal je meedraaien in een combinatie die daar een jachtveld van ca. 200 ha. groot in beheer 

heeft. Op dit moment bestaat die combinatie uit twee personen die samen zo’n 45 jachtaktes 

hebben. Veel ervaring en kennis dus. Het jachtveld is mooi gelegen en kent veel variatie. Er is 

jaarrond genoeg te doen. Bijzonder aan deze mentorplaats is dat deze jachtcombinatie deze 

procedure ook gebruikt om op zoek te gaan naar uitbreiding van de combinatie. Hoewel er hier 

uiteraard op voorhand geen enkele garantie of zekerheid over gegeven kan worden, is er de 

mogelijkheid dat wanneer het voor alle partijen goed bevallen is en de samenwerking positief 

verloopt, de samenwerking ook na de eerste 12 maanden voortgezet wordt. Maar nogmaals, dit zal 

je zelf moeten verdienen!  

Zelf ziet deze combinatie de kans daarop het grootst met een jongjager die ook qua leeftijd nog jong 

is. We zoeken dus een jongjager tot ca. 30 jaar oud. Zelf zijn beide combinanten ook erg 

gepassioneerd bezig met jachthonden. Het is zeker een pré als je als jongjager die passie deelt en zelf 

ook een jachthond hebt. Er zijn veel mogelijkheden om daar met je hond verder te trainen. Als 

jongjager kan je verder veel leren gedurende dit jaar: lokstallen opzetten, plaatsen schuilhutjes, 

aanleg en onderhoud voerakkers, tellingen en de organisatie van jachtdagen. De combinatie is ook 

erg betrokken bij het reewildbeheer in hun jachtveld. Als jij ook die interesse in reewild hebt is dat 

zeker een voordeel.  

Je zal jaarrond vaak in het veld kunnen zijn. Dit speelt zich in hoofdzaak wel in de weekenden af dus 

dat moet agendatechnisch wel mogelijk zijn. Afspraken worden ook niet altijd lang van tevoren 

ingepland dus enige flexibiliteit is handig. Een mooie mentorplaats dus waar je op veel vlakken veel 

praktijkkennis en ervaring op kan doen en waar leuke mogelijkheden zijn om na het mentorschap als 

combinant langer in het veld actief te blijven. 
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