
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Langdurend  

Aantal plaatsen: 1  

Periode: 1-4-2022 t/m 31-3-2023   

Jachtveld provincie: Duitsland  

Regio: Nordrhein Westfalen    

Omschrijving: Kleinwildjacht  

Onkostenvergoeding: geen  

Bemiddelingskosten: € 450,-  (incl. BTW)   

Toelichting: 

Vlak bij de grens met Nederland heeft deze mentor een leuke kleinwildjacht liggen van ca. 500 ha. 

groot. Hoewel er ook wel degelijk reewild aanwezig is en ook beheerd wordt (jaarlijks 4-6 stuks), ligt 

de nadruk in dit mentorschap, en de liefhebberij van deze mentor, op kleinwild. Ondanks dat er 

jaarlijks iets van 50 tot 60 vossen geschoten worden, kent dit veld een zeer goed bestand aan hazen 

en fazanten waar er ook jaarlijks ca. 50 van elk van geschoten worden. Verder ook veel kraaien en 

leuk wat konijnen.  

Deze mentor woont zelf dichtbij zijn veld en gaat dan ook regelmatig eventjes die kant op. Dus veel 

wat kortere bezoekjes in plaats van wat minder langdurende bezoeken aan zijn veld. Tijdens die 

bezoekjes draait het, naast uiteraard het bejagen, om het onderhouden van zijn hoogzitten en 

andere veldinrichtingen, voertonnen bijvullen en het onderhouden/controleren van de voerputjes 

voor het roofwild. Je krijgt in dit mentorschap dus veel praktijkkennis en ervaring aangeboden over 

hoe je op een verstandige manier en in de meest brede zin van het woord kleinwild dient te bejagen 

en roofwild binnen de perken moet houden. Als je een eigen hond hebt kan die zeker mee en krijg je 

ook ruimte om met je hond te trainen en werken. Doordat deze mentor dus zelf meerdere keren per 

week eventjes naar zijn veld gaat, zoekt hij een jongjager die een beetje in de buurt woont en zo dus 

ook makkelijk even mee op en neer kan naar het veld. Als richtlijn kan je aanhouden dat je in ca. 30 

minuten in Sittard moet kunnen zijn.  

De beschikbaarheid van de jongjager die we hiervoor zoeken is dus wel van belang, zowel qua 

nabijheid als qua tijd om regelmatig mee te gaan naar het veld. Als je als jongjager die moeite en tijd 

in dit mentorschap steekt, zal je zien dat je ook meer kansen en mogelijkheden krijgt en zo ook meer 

resultaten zal hebben! De mentor die deze plek aanbiedt is weliswaar zeer ervaren, maar qua leeftijd 

nog wat jonger. Om de kans op een leuke match zo groot mogelijk te laten zijn zoekt hij iemand die 

zelf ook nog wat jonger is, tot ca. 40 jaar. Het hebben van een eigen kogelgeweer, of deze op korte 

termijn kunnen aanschaffen, is een pré.  
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