
Beleef het wild!
Het jaar rond
Dit is een jaar uit het leven van de jager. 

Op deze poster vind je de vier seizoenen: 

lente, zomer, herfst en winter. 

Jagers zijn het hele jaar buiten bezig. 

Op deze  poster kun je precies zien wat 

jagers allemaal doen en Sabien en Raoel 

vertellen ook waarom jagers dat doen. 

Ik ben Robert, de vader van Raoel en Sabien. Ik werk bij de gemeente en 
ik ben jager. Vroeger ging ik altijd met mijn vader mee en mocht hem dan 
helpen in het jachtveld. Prachtig vond ik dat. Mijn liefde voor de natuur 
heb ik echt via hem gekregen. 

Samen met Miriam, de moeder van Sabien en Raoel,  heb ik een jachtveld 
waar we voor zorgen en mogen jagen.  Ik heb bij Raoel en Sabien op 
school al een paar keer verteld over jagen. Dan mag onze hond Sep met 
ons mee. Kinderen hebben altijd heel veel vragen over jagen en willen 
van alles weten. Ik vertel er graag over.

Mijn naam is Miriam en ik ben de moeder 
van Sabien en Raoel. Ik werk in een 
ziekenhuis en daarnaast ben ik jager. 
Ik doe veel in ons dorp als vrijwilliger 
voor de bibliotheek en daarnaast ben ik 
natuurlijk heel veel buiten te vinden.  

Mijn vader jaagt ook en van hem heb ik 
alles over jagen en het respect voor onze 
omgeving geleerd. Ik vind het belangrijk 
dat Sabien en Raoel dat ook leren en 
daarom neem ik hen zo vaak mogelijk 
mee het veld in.

Hoi, ik ben Raoel. Ik ben acht jaar en 
ik zit in groep vijf. Samen met mijn 
ouders en zus woon ik in dit huis. 
Sep is onze hond, een Labrador. 
Wij hebben nog veel meer dieren: 
kippen, konijnen en schildpadden. 

Mijn vader en moeder jagen allebei 
en zijn heel veel buiten, ik mag vaak 
met hen mee met allerlei dingen 
die jagers doen. Buiten spelen en 
voetbal vind ik ook leuk.

Ik ben Sabien en ik ben elf jaar. 
Ik zit in groep acht en volgend 
jaar ga ik naar de middelbare 
school. Mijn hobbies zijn 
zwemmen, lezen en paarden. 
Later wil ik misschien wel 
dierenarts worden. 

Vanaf dat ik klein ben, ga ik mee 
met mijn ouders naar buiten. 
Dieren in het wild zien, vind ik 
heel erg mooi.

Jagers zijn echte natuurkenners. Jagers zijn 

het liefst buiten en omdat ze zo veel buiten 

zijn, weten ze ook veel over de natuur in 

hun eigen omgeving. Ze werken samen met 

boswachters, boeren, politie, mensen die 

bij de gemeente en de provincie werken en 

mensen die bij andere natuurorganisaties 

werken. Er zijn ongeveer 27.000 jagers in ons 

land. Je vindt hen door heel Nederland. 

Wil je meer weten over jagen, jagers en 

wat ze doen? Kijk dan op de website: 

www.jagersvereniging.nl  Wanneer je je 

spreekbeurt wilt houden over wilde dieren, 

de natuur of jagen vind je daar ook heel veel 

informatie. 

Wil je een jager en zijn jachthond in de klas? 

Bespreek dat met je meester of juf en mail 

dan naar: communicatie@jagersvereniging.nl 

De Jagersvereniging zorgt er dan voor dat 

iemand van de jagers bij jou uit de buurt 

contact met jouw school en jou opneemt. 

Deze poster is gemaakt door en is eigendom van de 
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.  
 Als je tekeningen of teksten uit de poster wilt 
gebruiken moet je contact opnemen met ons via 
info@jagersvereniging.nl  
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Landschap: bos

Dieren tellen
Wij hebben allebei met papa, mama en alle andere jagers 
uit onze buurt meegeholpen met het tellen van reeën, 
konijnen, hazen, duiven, patrijzen en nog veel meer andere dieren in 
onze streek. We moesten precies opschrijven hoeveel dieren we zagen.
 
Bij de reeën moesten we ook opschrijven of het mannetjes (bokken) 
of vrouwtjes (geiten) waren en hoe oud ze zijn. Wij geven alles over 
de reeën door aan een speciaal team van deskundigen. Dat rekent uit 
uit hoeveel reeën er kunnen leven in het gebied, zodat er niet teveel 
aanrijdingen zijn en er voldoende te eten is voor de dieren. Wanneer 
er voldoende reeën zijn, kunnen jagers er een aantal van schieten. Die 
maken papa en mama dan lekker klaar in de keuken en die eten we op.

Ganzen tellen
Altijd in juli tellen jagers en andere natuurliefhebbers 
de ganzen. In Nederland zijn er veel ganzen gekomen 
die ook het hele jaar in ons land blijven. Ze zijn 
erg mooi maar doordat er zo veel zijn,  eten ze 
bijvoorbeeld het gras en het graan op dat bij de 
boeren op het land staat. Ik heb vandaag met mijn 
vader en de boswachter samen geteld.

Landschap: bos Landschap: heide Landschap: coulissen Landschap: moeras

Beleef het wild! LENTE 21 maart t/m 20 juni Beleef het wild! ZOMER 21 juni t/m 20 september Beleef het wild! HERFST 21 september t/m 20 december Beleef het wild! WINTER 21 december t/m 20 maart

Reekalfjes beschermen
Vanochtend moesten we vroeg op. De boer 
waar wij ons jachtveld hebben, ging die 
dag gras maaien. Mijn vader en moeder en 
andere jagers zoeken dan de reekalfjes. Die 
liggen in het hoge gras en rennen niet weg 
als de maaimachine komt. Dan kunnen ze 
dood gaan of gewond raken. Wij zoeken de 
kalfjes op, bewaren ze in een jutezak totdat 
de boer klaar is. Dan laten we de kalfjes 
weer los en zoekt de moeder ze weer op. We 
hebben er twee gevonden en zijn wel drie 
uur bezig geweest 
met z’n allen.

Het verkeer
Mijn vader vertelde dat er bij ons de afgelopen twee weken 
wel zes botsingen tussen auto’s en reeën zijn geweest. 

Een vriend van mijn vader, Peter, die ook jaagt, wordt dan gebeld. Hij heeft 
dag en nacht zijn mobiel aan staan. Als het ree niet dood is door de auto ligt 
het gewond ergens in de bosjes en kan niemand het meer vinden. De speciaal 
getrainde hond van Peter volgt het spoor van het dier en vindt het. Peter moet 
dan kijken of het ree nog kan leven of te erg verwond is. Als het dier niet meer 
te redden is, verlost Peter het dier uit zijn lijden.

Op de hoogzit
Vanavond heb ik echt heel lang met mijn 
vader op de hoogzit gezeten. Dat is zo’n 
zitje hoog tegen een boom waarop we 
zittend de dieren goed kunnen bekijken 
zonder te verstoren. Het is bronsttijd en 
de reebok, het mannetje, is dan bronstig. 
Hij rende urenlang achter het vrouwtje 
aan. Ik vond dat heel bijzonder om te zien.

Houtduif
Vanaf 15 oktober mogen we jagen op houtduiven, 
fazanten en hazen. Omdat we zo vaak in ons veld zijn 
weten we hoeveel we er kunnen schieten. Niet te veel. 
Een jager moet altijd zorgen dat er voldoende dieren 
overblijven, daarom zijn we heel zuinig op het wild dat 
er in ons veld leeft. We maken alles wat we geschoten 
hebben zelf schoon en eten alles zelf op.  Zelf vind ik 
houtduif het lekkerst. 

Houtrillen
Vandaag mocht ik in het veld van papa en mama 
weer meehelpen bij het snoeien. We hebben elzen en 
knotwilgen gesnoeid en die op hopen gelegd. Dat noemen 
ze houtrillen. Daar kunnen dieren in schuilen en er zitten 
ook insectjes in die vogels en andere dieren kunnen eten. 

Jachthonden
De wedstrijden voor de jachthonden beginnen 
weer. Dat vind ik altijd heel leuk. Mama doet de 
jachthondenopleiding samen met Sep. Als we Sep 
uitlaten, trainen we hem ook. Ik moet dan allerlei 
dingen verstoppen in de bosjes en Sep moet 
ze vinden en terugbrengen. Als papa en mama 
jagen is Sep er altijd bij. Dan moet hij het dier 
halen dat is geschoten. Dat doet hij heel goed.

Kraaien
Vandaag mocht ik met mijn moeder mee 
om de kraaien te bejagen.  We zijn ‘s 
ochtends heel vroeg vertrokken en hebben 
in het donker eerst nepkraaien op het land 
gezet. Kraaien zijn slim en als zij geen 
andere kraaien zien, vertrouwen ze het 
niet en komen ze niet dichterbij. Daarna 
verstopten we ons achter het hutje wat 
mijn vader en moeder hebben gemaakt 
van takken en riet. Kraaien eten in 
het voorjaar veel jonge dieren en 
vogels. Daarom wordt er een 
aantal kraaien geschoten.

Eendenkorven
Met de jagers uit de streek zijn we vandaag een 
hele dag bezig geweest. We hebben de oude 
eendenkorven uit de schuur gehaald, opgeknapt 
en die in de sloot gezet. In eendenkorven 
broeden de eendjes en zijn hun eieren en de 
eendenkuikens beter beschermd tegen kraaien, 
vossen, ratten en reigers. 

Dieren tellen 
Met papa, mama en alle jagers uit onze buurt hebben 
we reeën, konijnen, hazen, duiven, patrijzen en nog 
veel meer andere diersoorten geteld.

Verkeer
Bij ons in de buurt zijn er in de afgelopen weken wel 
zes botsingen geweest tussen auto’s en reeën. 

Reekalfjes beschermen
In het voorjaar zoeken mijn vader, moeder en andere 
jagers reekalfjes voordat er gemaaid gaat worden.

Lente 21 maart t/m 20 juni

Kraaien
Vanochtend hebben we op kraaien gejaagd. Wij 
hebben daar in het veld een speciaal hutje voor 
gemaakt.

Houtrillen 
Vandaag hebben we meegeholpen met bij het 
snoeien. De takken hebben we op hopen gelegd. Daar 
kunnen dieren in schuilen.

Eendenkorven
Met de jagers uit onze streek hebben we oude 
eendenkorven opgeknapt en in de sloot gezet.

Winter 21 december t/m 20 maart

Houtduif
Vanaf 15 oktober mogen we jagen op houtduiven, 
fazanten en hazen. Omdat we zo vaak in ons veld zijn, 
weten we hoeveel we er kunnen schieten.

Minder aanrijdingen
Jagers zorgen er voor dat langs de wegen speciale 
reflectoren staan. Die zorgen er voor dat er minder 
aanrijdingen zijn met reeën.

Sint Hubertus
3 november is dag van Sint Hubertus. Wij nemen 
dan de mensen uit ons dorp mee tijdens een 
rondwandeling.

Herfst 21 september t/m 20 december

Jachthonden
De wedstrijden voor jachthonden beginnen 
bijna weer. Onze hond Sep trainen we zodat 
hij ons kan helpen tijdens het jagen.

Op de hoogzit 
Het is bronsttijd. Vanavond keken we naar 
de reebok, die bronstig is. Dat doen we vanaf 
onze hoogzit.

Ganzen tellen
In juli tellen jagers en andere 
natuurliefhebbers de ganzen in ons land.

Zomer 21 juni t/m 20 september

Sint Hubertus
Ieder jaar rond 3 november 
organiseren wij iets speciaals 
voor de mensen uit ons dorp. 
Dit jaar namen wij hen mee 
tijdens een rondwandeling en lieten we hen van 
alles zien over wilde dieren en wat we buiten gedaan 
hebben. Daarna hebben we met elkaar gegeten.
3 november is de dag van Sint Hubertus. Hij is de 
beschermer van de jagers en de jachthonden.  

Minder aanrijdingen
Dit weekend heb ik samen met 
papa speciale reflectoren geplaatst 
langs de weg op een plek waar 
veel reeën de weg oversteken. 
Deze reflectoren zorgen er voor 
dat er minder aanrijdingen 
zijn met reeën. 




