
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Langdurend (6 mnd)  

Aantal plaatsen: 1  

Periode: per direct voor 6 maanden   

Jachtveld provincie: Noord-Brabant  

Regio: ‘s-Hertogenbosch    

Omschrijving: kleinwild, schadebestrijding en beheer predatoren  

Onkostenvergoeding: geen   

Bemiddelingskosten: € 250,- (incl. BTW)   

Toelichting: 

Een gepensioneerd en zeer ervaren jager uit de regio ’s-Hertogenbosch heeft rond zijn woning ca. 

170 ha. jacht liggen en vind het leuk om een startende jager de kans te geven hem af en toe te 

vergezellen in het veld. Het is een relatief kleinschalige maar wel landschappelijk erg mooie jacht met 

erg veel afwisseling waar altijd wel wat te doen is met duiven en kraaien en het bejagen van een vos 

en kleinwild. Deze mentor heeft veel kennis van zijn veld en zal je deze kennis graag overdragen. 

Vanwege het karakter van het veld zijn veiligheid en weidelijk voor hem extra belangrijk. Daar zal dus 

ook in je mentorschap veel aandacht voor zijn.  

Je moet geen heel hoge verwachtingen hebben van het tableau of van wekelijkse jachtmiddagen. 

Afhankelijk van het wild en andere omstandigheden zal je 1 à 2 keer per maand mee kunnen met 

hem. We hebben zelf weliswaar gezien dat er genoeg wild in zijn veld zit maar zaken als sfeer, 

gezelligheid, kleinschaligheid en als gezegd veiligheid en weidelijkheid zijn belangrijker. Schieters zijn 

hier dan ook niet op hun plek! Als je een jachthond hebt mag je deze meenemen en kan deze mentor 

je ook desgewenst helpen met praktijktraining van je hond. In het kader van je mentorschap zal je 

ook mee kunnen naar en wbe-vergadering zodat je kan ervaren hoe dat gaat en ook een start maken 

met je eigen netwerk. Er wordt meestal op de zaterdagen gejaagd maar af en toe ook doordeweeks. 

Deze jachtdagen worden wel vaak op relatief korte termijn ingepland dus enige flexibiliteit en ruimte 

in je agenda is wel praktisch om het maximale uit dit mentorschap te kunnen halen! Uiteraard zal 

deze mentor deze dagen in goed overleg met jou inplannen zodat je zo vaak mogelijk mee kan.  

Deze mentor geeft er de voorkeur aan om het eerst eens 6 maanden te proberen om te kijken hoe 

het gaat. Sfeer en het gezamenlijk beleven van de jacht zijn erg belangrijk voor hem. Wat er na die 6 

maanden gebeurt zal daar deels van afhangen. 
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