Item: ZHol002

MENTORAANBOD
Type mentorschap: Langdurend mentorschap
Aantal plaatsen: 1
Periode: 1-4-2019 t/m 31-3-2020
Jachtveld provincie: Zuid-Holland
Regio: zuidelijk deel provincie
Omschrijving: kleinwild, waterwild, schadebestrijding
Onkostenvergoeding: € 250,Bemiddelingskosten: € 325,-

(incl. BTW)

Toelichting:

Een gepassioneerd jager met ruim 30 jachtaktes biedt een startend jager de mogelijkheid hem een
jaar te vergezellen in zijn veld in Zuid-Holland. Hij kent zijn veld van ca. 100 ha. door en door en weet
waar het vele wild zich ophoudt. Hij beheert zijn veld dan ook met de grootst mogelijk zorg en wil zijn
kennis en ervaring op dat gebied graag delen met een jongjager. Hij zoekt een gemotiveerde
jongjager die alle aspecten van jacht in Nederland wil leren. Daaronder dus ook zaken als het
onderhouden van contacten met andere belanghebbenden, werken met wildcamera, sporen lezen,
schadelijk wild bestrijding, camouflage en lokkers, veldonderhoud, snoeien en het werken met
vangkooien. Maar denk ook aan het werk na het schot… wild verwerking en bereiding zullen ook
aandacht krijgen. Een brede introductie in de Nederlandse jachtpraktijk dus!
Deze mentor zal je gemiddeld 1 x per maand mee zal kunnen. Daar zitten drukkere periodes, maar
ook wat rustiger periodes tussen. De afspraken worden in overleg gemaakt en zijn meestal op
zaterdagen. Niet altijd dus waardoor een bepaalde flexibiliteit in je agenda wel handig is. Er is altijd
wel wat te doen en ook wel te verwachten qua tableau in zijn veld. Ook tijdens zijn intake voor dit
mentorschap hebben we met eigen kunnen zien hoe rijk zijn veld aan wild is! Als jongjager kan je dus
volop kennis en ervaring opdoen, maar krijg je ook je input rond de kernwaarden en basisprincipes
rond de jacht. Hij verwacht wel een duidelijke motivatie bij de jongjager die hij dit leuke aanbod zal
gunnen. Onderdeel van de procedure is dan ook dat je gevraagd zal worden je motivatie om te gaan
jagen onder woorden te brengen. Dit zal dan verder toegelicht en besproken kunnen worden tijdens
je persoonlijke kennismaking met de mentor en meewegen in zijn keuze. Heb je eigen jachthond is
deze uiteraard welkom mee te gaan. Eventueel kan je mentor je nog wat helpen met verder trainen
van je hond in zijn veld.
Een bijzonder interessant aanbod dus in een leuk, overzichtelijk maar rijk jachtveld waar je zowel qua
uitvoering maar ook de achtergronden en het “hoe en waarom” veel kan leren!

