
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap:  Langdurend 

Aantal plaatsen: 1 plaats beschikbaar 

Periode:  Per direct voor 1 jaar 

Jachtveld provincie: Flevoland, Noord – en Zuid Holland  

Regio:    Lelystad 

Omschrijving: Kleinwildjacht, schadebestrijding, predatorenbeheer, reewildbeheer 

Onkostenvergoeding: Deze mentor vraagt geen onkostenvergoeding 

Bemiddelingskosten:  € 150,- ex btw = € 181,50 incl. btw 
(Excl. BTW) 

Toelichting: 

Een mentorjager met meer als 40 jachtaktes biedt ruimte aan een startend jager om 1 jaar lang 

onder zijn begeleiding het jagen in de Nederlandse praktijk te ervaren. Deze mentor is erg betrokken 

bij een goede opleiding van jagers in Nederland en wil dit mentorschap dus ook graag vanuit dit 

uitgangspunt invullen. Hij wil hier ook geen vergoeding van je voor terug hebben maar verwacht wel 

enthousiasme, motivatie en inzet van de startend jager. Hij heeft eigen jacht van ruim 120 ha. in de 

Flevopolder maar jaagt ook veelvuldig op andere plaatsen in Nederland. Zo gaat hij ook regelmatig 

op waterwildjacht vanuit een boot. Daarnaast kan je mentor je ook veel leren en ervaring geven in 

het aanspreken van ree- en damwild. Waar mogelijkheid zal hij organiseren dat je hem daarin kan 

vergezellen zodat je snel een netwerk in de Nederlandse jagerij kan opbouwen. De voorkeur gaat uit 

naar een startend jager die beschikt over een jachthond.  

Verdere aspecten die de startend jager kan leren zijn veldkennis, manieren van jacht, inzicht in 

populatiebeheer van zowel kleinwild als reewild. Ook zaken als het onderhouden van goede 

contacten met grondeigenaren en -gebruikers en de samenwerking met hen krijgen aandacht.  

Hij is nadrukkelijk niet op zoek naar schieters. Jacht is voor hem een belangrijke vrijetijdsbesteding. 

Je mentor zal je de ruimte geven ook je eigen weg daarin te zoeken en hoort ook graag jouw eigen 

mening of ideeën over hoe hij in zijn veld met de jacht om gaat. Net zoals hij jou ook feedback zal 

geven over jouw aanpak.   

Deze mentor heeft de mogelijkheid je regelmatig mee te nemen het veld in. Vanuit dit oogpunt heeft 

hij voorkeur voor een startend jager die uit de regio Flevopolder komt. De planning van de bezoeken 

aan het veld vindt in goed overleg plaats. 
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