
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Langdurend mentorschap  

Aantal plaatsen: 1  

Periode: per direct voor 1 kalenderjaar   

Jachtveld provincie: Noord-Holland  

Regio: Noordelijk van Amsterdam    

Omschrijving: Kleinwildjacht, schadebestrijding, roofwildbestrijding  

Onkostenvergoeding: Deze mentor vraagt geen onkostenvergoeding 

Bemiddelingskosten: € 395,-  (incl. BTW)   

Toelichting: 

Een ervaren mentorjager met meerdere jachtmogelijkheden in Noord- en Zuid-Holland zoekt een 

jongjager voor een van zijn nieuwe jachtvelden. Dit veld ligt ten noorden van Amsterdam en heeft hij 

recentelijk aan kunnen huren. De bedoeling is dat je samen met de jager die het feitelijk beheer over 

dit jachtveld gaat uitvoeren dit veld ga opbouwen. Een mooie kans voor een jongjager uit de 

randstad die graag van begin af aan wil meewerken en -denken en zo al doende ervaren wat erbij 

komt kijken als je ergens in een nieuw veld ga starten.  

Zowel de mentorjager (jachthouder) als de jager zullen je daarbij begeleiden waardoor je kan 

profiteren van vele jaren praktijkkennis en -ervaring. In eerste instantie zal daarbij de nadruk liggen 

op het verder leren kennen van het jachtveld de de (on-)mogelijkheden ervan. Veel inventariseren, 

tellen en monitoren. Wat zit waar? Waar treedt schade op? Wat zijn kwetsbare gedeelten? Wat zit er 

aan roofwild en waar liggen de wissels die ze veel gebruiken? Zijn er vossenburchten? Wat zijn 

mogelijke plekken voor schuilhutjes voor schadebestrijding en waar moeten we vooral rekening 

houden met de aanwezigheid van bijvoorbeeld recreanten. 

Als zodanig vormt deze mentorplaats een prima voorbereiding op het ooit zelf opstarten of 

overnemen van een nieuw veld. 

Juist ook omdat het een nieuw veld betreft, is deze mentorjager er wel veel aan gelegen de juiste 

jongjager te vinden. Een goede eerste indruk bij je grondeigenaren en -gebruikers kan je immers 

maar 1 keer maken! We zullen daarom veel tijd besteden aan de kennismaking en het bekijken of de 

match er echt is. Niet alleen voor wat betreft je opstelling en enthousiasme voor de jacht, maar 

vooral ook op het vlak van weidelijkheid en veiligheid zijn er hoge verwachtingen aan de jongjager 

die deze mentorplaats uiteindelijke gegund wordt. Daarnaast zal ook de persoonlijke klik uiteraard 

van groot belang zijn omdat ook de nazit en gezellig persoonlijk contact belangrijk is.  
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