
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Langdurend mentorschap  

Aantal plaatsen: 1  

Periode: per direct voor 12 maanden   

Jachtveld provincie: Overijssel  

Regio: Salland    

Omschrijving: Kleinwild, waterwild, schadebestrijding, reewild  

Onkostenvergoeding: geen  

Bemiddelingskosten: € 350,-  (incl. BTW)   

Toelichting: 

Twee bevriende en ervaren jachthouders die veel bij elkaar, maar ook ieder individueel in hun eigen 

jachtveld jagen, willen samen een jongjager uit de regio een kans bieden om een jaar lang met beide 

mee te lopen en van hun gezamenlijke en zeer uitgebreide praktijkkennis en ervaring te leren. Twee 

mentoren voor de prijs van 1 dus eigenlijk. Samen hebben ze over de 50 jachtaktes aan ervaring en 

beschikken ze opgeteld over 700 ha. aan jachtmogelijkheid. Ze geven de voorkeur aan een wat 

jongere jongjager die ook enigszins in dezelfde regio woont.  

Met de ruime mogelijkheden die beide mentoren kunnen bieden, zal je ook in staat zijn om op alle 

aspecten van de Nederlandse jachtpraktijk praktijkkennis en -ervaring op te doen. Afhankelijk van 

jouw eigen agenda zal je wekelijks met een of beide mentoren mee kunnen. Lang niet altijd met 

geweer maar ook om mollen te vangen, onderhoud te plegen aan houtwallen, voerakkers, werk tbv 

het patrijzenproject, tellingen en schoonmaakdagen. Ook zal je mee kunnen naar wbe-activiteiten en 

zullen je mentoren je dus ook op gang kunnen helpen met je eigen netwerk in die regio. Jaarlijks 

worden er opgeteld 100-en ganzen geschoten, 4/5 vossen, een aantal reeën, ca. 20 hazen en vele 

duiven/kraaien. Voldoende mogelijkheid dus om je daarin verder te bekwamen.  

We zoeken voor deze mentorplaats dus ook zeker iemand die hier echt voor wil gaan, de ruime 

mogelijkheden herkent en enthousiast aangrijpt! Ze bieden je veel mogelijkheden maar verwachten 

daar ook enthousiasme en inzet voor terug. En afspraak is afspraak bij beide mentoren!  

Het zou leuk zijn als je zelf ook een jachthond hebt omdat beide mentoren daar ook veel mee bezig 

zijn en jou ook graag willen helpen met het trainen van jouw hond. De momenten dat je mee kan het 

veld in zullen zowel doordeweeks als in de weekenden zijn. Soms op korte termijn en ad hoc, maar 

ook wel langer van tevoren ingepland.   

Item: Ove002 


