Item: Utr001

MENTORAANBOD
Type mentorschap:

Langdurend

Aantal plaatsen:

4 plaatsen, nog 2 plaatsen beschikbaar (ook bijv. 2 vrienden)

Periode:

1 jachtjaar

Jachtveld provincie:

Utrecht (tevens jachtmogelijkheden in buitenland)

Regio:

Utrechtse Heuvelrug

Omschrijving:

Kleinwildjacht, reewildbeheer

Onkostenvergoeding: € 500,Bemiddelingskosten:
(= 50%)

€ 250,-

Toelichting:

Een mentorjager met ruim 35 jachtaktes biedt aan twee startende jagers een langdurende
mentorplek van 1 jachtjaar aan. Dit kan dus bijvoorbeeld ook ingevuld worden door twee
jachtvrienden. Deze enthousiaste mentor geeft je in dit mentorjaar met name de mogelijkheid om
veel praktijkervaring op te doen in alle aspecten rondom de jacht. Dus ook veel aandacht voor
oefenen in aanspreken reewild en het observeren van de reebronst vanuit de eigen kansel. Verder
veel aandacht voor wildverwerking en -bereiding van duif, gans en ree. Ook kan je bijvoorbeeld een
keer mee met je mentor naar een jagerskerstmarkt waar hij zijn producten verkoopt.
Verder kan hij je veel leren op het gebied van veldonderhoud en onderhoud van veldinrichtingen en
rekent hij erop dat je hier samen met hem actief in wil zijn. Je mentor heeft een ruim netwerk binnen
jagend Nederland en hij biedt je de mogelijkheid om waar mogelijk mee te drijven tijdens de diverse
jachtdagen van deze mentor. Er zal getracht worden ook zoveel mogelijk dagen te organiseren waar
je als geweerdrager mee kan. Zo zal je in ieder geval mee kunnen met 2 of drie schadelijk wild dagen
op ganzen, duiven en kraaien. Tijdens je mentorschap zal je ook donateur zijn (is inbegrepen) van de
lokale WBE waardoor je ook actief bij de activiteiten van deze WBE wordt betrokken. Een ideale kans
dus om snel een start te maken met je netwerk binnen jagend Nederland. Deze mentor gaat ook
regelmatig jagen in zowel Duitsland als Ierland. Hier kan je hem eventueel ook in gaan vergezellen
maar daar zal je aanvullende afspraken met hem voor moeten maken. Duidelijk mag zijn dat deze
mentorjager je een brede praktijkervaring kan geven. De nadruk ligt niet zozeer op veel met je
geweer in het veld zitten, maar des te meer op beleven, sfeer en het bieden van mogelijkheden om
op een breed vlak van jagen in de praktijk te kunnen proeven.

