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✔ weegapparatuur
✔ vaatwassers
✔ bakwanden
✔ snijmachines
✔ gasfornuizen
✔ afzuigkappen

✔ 1000 of meer artikelen
✔ totale inrichting (ook leasing)
✔ professioneel advies
✔ 24-uurs service
✔ 7 dagen per week
✔ bezoek onze showroom
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Wat doet de Jagersvereniging nu eigenlijk? 
“Kort gezegd zijn we dé belangenbehartiger van alle 
jagers in Nederland. We vertegenwoordigen 80% 
van de 27000 jagers die er in ons land zijn. Daarnaast 
is 97% van de plaatselijke jagersverenigingen, de 
Wildbeheereenheden, bij ons aangesloten. We willen 
dat onze leden kunnen jagen met zo min mogelijke 
administratieve rompslomp. En we willen natuurlijk 
ook dat er netjes gejaagd wordt, dat iedereen zich 
aan de gedragscode houdt.”

Hoe wordt er in ons land gedacht over jagen? 
“Tien jaar geleden waren veel Nederlanders nog 
tegen jacht. In de jaren die volgden veranderde 
de manier waarop er naar jagen gekeken werd 
geleidelijk. De laatste twee jaar zien we echt een 
ommekeer in het denken over de jacht op wild. Nu is 
nog slechts 6 procent van de Nederlanders faliekant 

tegen jacht. Ik denk dat de publieke opinie veranderd 
is mede doordat jagers zelf zonder opsmuk zijn gaan 
vertellen wat het jagen precies inhoudt en waarom 
ze het doen. Mensen begrijpen nu bijvoorbeeld 
dat het nodig is om ganzen te schieten in de buurt 
van Schiphol als ze veilig op vakantie willen. De 
meerderheid van de Nederlanders eet vlees en dan 
kiezen ze het liefst voor scharrelvlees uit de eigen 
omgeving. Wild dus.”

Wat zijn jagers voor mensen?
“Jagers zijn gewone mensen met een buitengewone 
liefde voor de natuur. Ze eten zelf ook graag 
scharrelvlees en willen bijdragen aan een veilig 
landschap. Ze zorgen er voor dat gewassen niet 
worden opgegeten door wild, dat vliegtuigen geen 
last hebben van ganzen en automobilisten niet van 
zwijnen en herten die zomaar de weg oversteken.” 

Hoe zijn jullie met euro-toques  
in contact gekomen? 
“Twee jaar geleden leek het erop dat de jacht op 
klein wild zou worden afgeschaft. Jonnie Boer was 
daarover des duivels en hij schreef een brief aan de 
tweede kamer. De strekking van die brief was dat hij 
vond dat de jacht juist omarmd moest worden als 
eerlijk en duurzaam voeden zo belangrijk is. Dat was 
de start van ons samenwerkingsverband  met Euro-
Toques.” 

de Jagersvereniging faciliteert Wild  
op de kaart. Wat is het? 
“Winkels, restaurants en jagers die lid zijn van de 
Jagersvereniging kunnen zichzelf aanmelden voor 
de kaart. De Nederlander kan zoeken op regio, 
wildsoort en aangeven of hij zoekt naar jagers, 
winkels of restaurants. Wij vinden het belangrijk dat 
meer mensen wild kunnen eten. Als Jagersvereniging 
blijven we knokken voor de mogelijkheid op een 
verstandige manier wild te blijven oogsten. Wild van 
Nederlandse bodem is namelijk het meest dier- en 
milieuvriendelijke vlees dat er verkrijgbaar is.”

Wat kan de jagersvereniging  
betekenen voor de horeca? 
“We brengen restaurants graag in contact met 
geregistreerde jagers uit de buurt. Dan weet je 
dat je te maken hebt met een eerlijk product 
en bijvoorbeeld ook dat het goed zit met de 
voedselveiligheid. Het wild moet namelijk altijd 
beoordeeld worden door een gekwalificeerd 
persoon. De jager is daar verantwoordelijk voor. 
Bovendien kan het goed zijn voor je imago. Het is 
toch prachtig als een jager zomaar binnen komt 
wandelen met een ree op zijn schouder en aan de 
gasten kan vertellen over de jacht en het vlees. “

Wat zetten we op de kaart in augustus? 
“In augustus is er nog volop reebok, wild zwijn, 
zomergans en houtduif. Halverwege de maand 
begint dan de eendenjacht en vanaf half oktober 
mag er gejaagd worden op hazen en fazanten. 
Wild kun je ook perfect combineren met wijn. Bij 
een terrine van gans en ree dronk ik onlangs een 
frisse Italiaanse witte wijn en bij een mooi in de 
oven gegaarde houtduif houd ik het op een goed 
glas gekoelde pinot noir. Maar weet je, wild kun 
je op zoveel verschillende manieren neerzetten. 
Wat dacht je bijvoorbeeld van een lekkere portie 
ganzenbitterballen met een mooi streekbiertje 
erbij? Heerlijk.”

Laurens Hoedemaker 
is directeur van de 
Jagersvereniging 
‘We brengen restaurants graag in contact met geregistreerde jagers uit de buurt’
Jagers zorgen er niet alleen voor dat de chef-kok een stukje 
eerlijk scharrelvlees op de menukaart kan zetten. Ze houden 
zich ook bezig met het behoud van een evenwichtig landschap. 
Laurens Hoedemaker is nu 2 jaar directeur van de Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging, een club die er is voor iedereen 
die geïnteresseerd is in verantwoord beheren en benutten. “We 
doen veel meer dan alleen het jagen zelf. We houden ons bezig 
met natuurbeheer, biotoopverbetering en plaatsen bijvoorbeeld 
ook wildspiegels langs de weg,” vertelt Hoedemaker. 

In ’t Kort
Laurens Hoedemaker is sinds 2 jaar 
directeur van de Koninklijke Nederlandse 
Jagersvereniging. Voor die tijd werkte 
hij als raadssecretaris van de Raad voor 
Dierenaangelegenheden, het belangrijkste 
adviesorgaan voor het dierbeleid van het 
ministerie van Economische Zaken.

• Thermische bonprinters vanaf € 109,-
• Mobiele printers
• Etiketten printers
• Groot assortiment kassa/pin rollen
• Afrekensystemen
• Geldtel-/test apparaten
• Klantendisplays
• Barcode lezers
• POS toetsenborden

ELDERS EEN OFFERTE GEHAD EN TOCH TE DUUR? 
POSPLAZA GEEFT U GEGARANDEERD EEN BETERE PRIJS!
MAIL UW OFFERTE NAAR INFO@POSPLAZA.NL

Merken die wij verkopen zijn oa: EPSON, STAR, CITIZEN, METAPACE, ZEBRA, SAFESCAN, CASIO, SHARP

GOEDKOPE KASSAROLLEN EN PINROLLEN
Wij hebben een groot assortiment rollen 
direct uit voorraad leverbaar

GRATIS VERZENDING 
Levering binnen 24 uur door geheel Nederland
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