
 
 

MENTORAANBOD 

Type mentorschap: Langdurend   

Aantal plaatsen: 1  

Periode: per direct voor 12 maanden   

Jachtveld provincie: Utrecht 

Regio: Utrecht    

Omschrijving: Kleinwild, waterwild, schadebestrijding en beheer predatoren  

Onkostenvergoeding: geen   

Bemiddelingskosten: € 325,- (incl. BTW)   

Toelichting: 

Deze mentorplek is fraai gelegen in centraal Nederland. Het accent van de mentorplaats ligt op 

schadebestrijding en dan met name op ganzen. De mentorjager, met inmiddels ruim 50 jachtaktes 

aan ervaring op zak, heeft hier een veld van ca. 300 ha en is vooral erg veel bezig met het bestrijden 

van schade door ganzen. Ook in je mentorschap zal dit de grootste rol spelen. Verwacht dus veel 

ochtenden in het veld en ruime mogelijkheid je verder te bekwamen als schutter. Dus veel oefening 

op aanspreken van ganzen, afstanden en hoogtes schatten, voorgeven en lokstallen opbouwen. Door 

de vele mogelijkheden, maar ook door een duidelijke, directe en open manier van communiceren 

van deze mentor, zal je als jongjager hierin snel stappen kunnen zetten.  

Het mooiste zou zijn als de jongjager agenda technisch dus ook wel de ruimte heeft om wat vaker 

mee te gaan. Aan de mentor of het aanwezige wild zal het in ieder geval niet liggen! Nadruk ligt op 

de maanden september, oktober, maart, april en mei,  waarin elke zaterdag en ook meerdere keren 

doordeweeks op ganzen gejaagd zal worden. In de verdere wintermaanden wordt ook obv het 

schipholregime op ganzen gejaagd. Dit resulteert in een jaarlijks tableau van omstreeks 600 ganzen. 

Hierbij wordt overigens ook wel verwacht dat je de ganzen die je schiet ook meeneem. Als je zelf een 

jachthond hebt die meekan is dat een pré!  De mentor zal je desgewenst de mogelijkheid bieden om 

ook te trainen met je hond.  Naast ganzen wordt er ook overig kleinwild gejaagd en zijn er 

mogelijkheden om eenden en kraaien te bejagen. Duiven zijn er dan weer niet aanwezig. Verder zal 

je ook betrokken worden bij activiteiten die vanuit de wbe worden georganiseerd zoals gezamenlijke 

ganzendagen, BBQ’s en een vossendag. Ook kan je eens een vergadering bijwonen zodat je kan 

ervaren hoe dat er aan toe gaat en kan werken aan je verdere netwerk. Gelet op de aard van deze 

mentorplaats is deze niet geschikt voor cursisten van de jachtopleiding. Het hebben van een 

jachtakte en geweer is daarom een vereiste.  

Let op! Om teleurstellingen te voorkomen geven we hierbij vast aan dat deze mogelijkheid enkel 

open staat voor vrouwelijke jongjagers. Een toelichting hierop wordt desgewenst telefonisch 

gegeven. 
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