
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Kortdurend, 3 losse dagen   

Aantal plaatsen: 2 plaatsen beschikbaar 

Periode: t/m okt    

Jachtveld provincie: Zuid-Holland  

Regio: Het groene hart    

Omschrijving: Schadebestrijding, kleinwildjacht, waterwild, beheer predatoren 

Onkostenvergoeding: €100,-  

Bemiddelingskosten: € 60,50 (incl. BTW)   

Toelichting: 

In het groene hart van Nederland kunnen we enkele leuke, kortdurende mentorplaatsen invullen. 

Een gepassioneerd mentorjager heeft daar een fraai en wildrijk veld liggen waar hij van kinds af aan 

al in rondloopt. Hij beschikt dus inmiddels over veel praktijkervaring en -kennis en ook de wil en 

kwaliteiten om dit met anderen te delen. Hij omschrijft het zelf als vooral een waterwildjacht in een 

fraai decor. De hele jachtpraktijk kan aan bod komen in dit veld, maar daarnaast zal er tijdens het 

mentorschap ook genoeg ruimte zijn voor kennisoverdracht. Bijvoorbeeld over het hoe en waarom 

achter de keuzes die in dat veld gemaakt worden in relatie tot de verschillende eigenaren en 

belanghebbenden. Vanuit een sterke binding en gecombineerde ervaring kan hij je veel vertellen 

over de jacht en ook veel mogelijkheden aanbieden.  

Het leuke van de opzet van deze mentorplaatsen, is dat je als jongjager zelf van tevoren ook aan 

dient te geven waar je graag meer over zou willen weten/ervaren. Er is als het ware een 

“keuzemenu” waar je in kan aangeven wat voor jou onderwerpen zijn waar je interesse in hebt. Zo 

kunnen we je een mooie maatwerk mentorplaats aanbieden. Gedurende drie losse dagen (in overleg 

zowel doordeweeks als in de weekenden) ga je met hem mee waarbij je in ieder geval de ochtenden 

zal gebruiken voor de waterwild- (ganzen!) jacht. Voor de middagen en/of avonden kan je kiezen uit 

de volgende onderwerpen: mollen vangen, slachten en wildverwerking, jachthutten 

bouwen/plaatsen, sporen in het veld leren zien/interpreteren, predatoren bestrijding. Mocht je zelf 

nog andere ideeën hebben die wellicht passend kunnen zijn binnen de mogelijkheden van deze 

mentor en zijn veld, dan kan daar altijd over gesproken worden om te kijken of dit ook aandacht kan 

krijgen in je mentorschap. 

Samengevat dus een leuke mentorplaats, afgestemd op de jongjager zelf. De mentorjager neemt je 

graag mee op pad en staat open voor nieuwe contacten. Ook voor je netwerk is deze mentorplaats 

dus zeker interessant! 
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