
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Langdurend  

Aantal plaatsen: 1  

Periode: per direct voor 12 maanden   

Jachtveld provincie: Overijssel  

Regio: Twente    

Omschrijving: kleinwild, waterwild, schadebestrijding, reewild, predatoren 

Onkostenvergoeding: geen   

Bemiddelingskosten: € 350,-   (incl. BTW)   

Toelichting: 

Bij een sympathieke en ervaren mentorjager uit Twente met ca. 25 jachtaktes kunnen we deze leuke 

mentorplaats aanbieden. Hij jaagt al geruime tijd in een ruim 200 ha groot, en landschappelijk erg 

fraai en afwisselend veld waar ook altijd wel wat te beleven is. Door deze afwisseling en variatie kan 

je ook op veel aspecten van de Nederlandse jachtpraktijk kennis en ervaring opdoen. Kleinwild, 

schadebestrijding, reewild maar ook redelijk fanatiek bejagen van de vos middels lichtbakken en 

bouwjacht.  

Deze mentor staat open voor een serieuze, integere en leergierige jongjager. Hij heeft wel vaker 

jongjagers begeleidt en stelt zichzelf daar ook heel open in op. Jongjagers in je veld is voor hem ook 

een gelegenheid daar zelf weer van te leren en hij zal jou dus ook zelf vragen stellen en ruimte geven 

voor eigen inbreng. Verder is een stuk gezelligheid en sfeer natuurlijk ook erg belangrijk, net als dat 

er ook altijd ruime is voor (liefst droge!) humor. Daar is alle ruimte voor. Die ruimte is er echter niet 

waar het gaat om het maken van afspraken. Afspraak is afspraak en tijd is tijd!  

Het maken van die afspraken gebeurt wel redelijk dynamisch. De meer georganiseerde jachten zijn 

wel wat langer van tevoren bekend, maar verder worden bezoekjes aan zijn veld soms redelijk kort 

van tevoren ingepland. Een zekere flexibiliteit in de agenda van de jongjager en het snel kunnen 

reageren op wisselende omstandigheden is dus wel zo makkelijk. Hier staat dan tegenover dat je ook 

regelmatig met hem mee zou kunnen en als het vertrouwen er eenmaal is, eventueel ook zelfstandig. 

In het jachtseizoen betekent dat een keer of 6/7 mee op kleinwild. Verder door het jaar bijna zo vaak 

als mogelijk op de duiven, ganzen, kraaien en eenden. Ook het slachten en wildbereiding zal aan bod 

komen evenals de mogelijkheid om met een eventueel eigen jachthond te werken en trainen in zijn 

veld.  

Al met al dus een erg leuk en gevarieerd mentorschap waarin alle aspecten aan bod gaan komen. 

Zelfs een ontmoeting met zwartwild is niet uitgesloten! 
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