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Mentorschapsproject biedt kansen
aan beginnende jagers (1)
Vorig jaar lanceerde de Jagersvereniging het mentorschapsproject.
Ervaren jagers (mentoren) nemen beginnende jagers zonder uitgebreid
netwerk in de jachtwereld onder hun hoede en leren ze de fijne kneepjes
van het vak. In deze serie wordt een aantal lopende mentorschaps
projecten bij verschillende WBE’s uitgelicht. In deze eerste aflevering:
het mentorschapsproject van WBE Boxmeer.
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Met deze kans wil ik
onderzoeken welke jacht
het beste bij me past,
alles is nog nieuw voor me

Zo’n vier jaar geleden kwam in de WBE
Boxmeer een jachtgebied van zeventig
hectare vrij. Het vrijgekomen gebied ligt in
het jachtgebied van jagersvereniging
Overloon, onderdeel van deze WBE. In overleg
tussen de WBE en deze jagersvereniging werd
besloten het beheer van dit gebied onder
begeleiding van een ervaren jager aan
beginnende jagers te geven. Jager Peter
Philipsen opperde het idee en is nu de
begeleider van dit project en de mentor van
de beginnende jagers die het veld beheren.
Elk jaar krijgen vier junior jagers deze kans,
in eerste instantie afkomstig uit de eigen
WBE. Zijn die er niet, dan worden beginnende
jagers buiten de WBE benaderd. Zij beheren,
onder begeleiding van Philipsen, samen
het veld. Er wordt werk gemaakt van vossen-
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bejaging en per jaar vindt er afschot van vier
tot zes reeën plaats. Daarnaast helpen de
beginnende jagers bij het onderhoud van het
veld en de hoogzitten. Kortom, alle aspecten
die bij het beheren van een jachtveld om de
hoek komen kijken, komen aan bod.

Beginnende jagers
Marius Nabuurs (32) en Tonny van Duren (56) zijn
twee van de beginnende jagers die momenteel
het veld beheren. Nabuurs heeft net een klein half
jaar zijn akte, Van Duren al flink wat jaren. ‘Voor
mij is het echt heel bijzonder dat ik nu kan jagen
in de bossen waar ik vroeger speelde’, vertelt
Nabuurs. ‘Ik woon in Eindhoven, maar ben
opgegroeid hier in het dorp. Met deze kans wil ik
onderzoeken welke jacht het beste bij me past.
Is dat aanzitten op reewild, of vind ik toch de
kleinwildjacht leuker? Alles is nog nieuw voor mij.’

Marius Nabuurs
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Hoe kan ik als jachtcursist
of junior jager deelnemen
aan dit project?
Meld je aan bij de WBE in het gebied
waar je gaat jagen of bij de WBE in je
woonplaats. Laat het bestuur weten dat
je graag geholpen wilt worden bij het
netwerken in de jagerswereld en informeer
of er binnen de WBE een mentorschaps
project loopt. Bied op jouw beurt je hulp
aan bij activiteiten zoals schoonmaak
dagen en tellingen.

Houd niet alles voor
jezelf, maar gun zoveel
mogelijk mensen de
beleving van de jacht

Peter Philipsen
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Dat geldt niet voor Van Duren. ‘Met de klein
wildjacht heb ik al ervaring, maar ik had nog nooit
aangezeten. Maar ik moet zeggen, ik ben
helemaal verkocht. Dat had ik van tevoren niet
verwacht.’ Van Duren woont een dorp verder en is
regelmatig in het veld te vinden. ‘Soms maak ik
‘s avonds na het eten even een rondje. Kijken of ik
wat zie lopen.’ Alweer een tijdje geleden volgde
hij de cursus reewildbeheer. ‘Echt een aanrader’,
vindt hij. ‘Met de kennis uit de cursus en het
daadwerkelijk rondlopen in het veld, vallen een
heleboel dingen op hun plek.’ Maar de mannen
zitten niet alleen maar in het veld, ze gaan ook
mee tijdens jachtdagen van de jagersvereniging
Overloon op haas of vos. ‘Wat me het meest
opvalt is hoe laagdrempelig deze vereniging is’,
licht Nabuurs toe. ‘Iedereen wil je helpen, je kan
alles vragen en dat voelt heel prettig.’ Naast jagen
en schade bestrijden helpen de jagers ook met
andere activiteiten in het veld. ‘We repareren en
bouwen onder andere hoogzitten, planten bos
aan en helpen het bos vrij van gemotoriseerd
verkeer te houden door toegangswegen dicht te
maken’, legt Van Duren uit. Beiden hopen binnen
de vereniging straks door te groeien naar eigen
jacht. ‘Ik heb een drukke baan en de afwisseling
met de rust die ik in de jacht vind lijkt mij ideaal’,
meent Nabuurs. ‘Maar of dat lukt, weet ik niet.’
Van Duren vult aan: ‘Je kunt natuurlijk je ambities
kenbaar maken, maar een eigen veld kun je niet
afdwingen, dat moet je gegund worden.’

Mentor
Peter Philipsen is binnen WBE Boxmeer en
jagersvereniging Overloon het aanspreekpunt
voor de beginnende jagers. Het begeleiden van
jong jagers en hen kansen bieden heeft hij met de
paplepel ingegoten gekregen. ‘Mijn vader
nodigde vroeger al jonge jagers uit om een keer
mee het veld in te gaan’, vertelt Philipsen. ‘Zijn
motto was “de jeugd voorop” en dat devies heb ik
van hem overgenomen.’ Inmiddels blijft dat dus
niet meer bij het incidenteel meenemen van een
beginnend jager, maar is het uitgegroeid tot een
structureel project binnen de WBE. De
beginnende jagers spreken met Philipsen af
wanneer ze in het veld aanzitten. Er wordt bij
Philipsen thuis verzameld, hij zorgt dat de
papieren doorgeschreven worden, zet de jagers
uit en haalt ze weer op. Daarnaast organiseert
Philipsen binnen de Jagersvereniging Overloon
de gezamenlijke activiteiten, zoals jachtdagen op
haas of vos. Jachtdagen waar ook de beginnende
jagers voor uitgenodigd worden. En hij
coördineert de acties in het veld zoals aanplant
van nieuwe bomen, repareren van hoogzitten,
bouwen van nieuwe hoogzitten en afsluiten van
paden voor gemotoriseerd verkeer. Maar waar
haalt Philipsen zijn motivatie en voldoening
vandaan? ‘In het veld is iedereen gelijk; of je nu
bankdirecteur of vuilnisman bent, in het veld zijn
we allemaal jager. Dat spreekt me aan. Daarnaast
zie ik veel beginnend jagers naar Duitsland gaan
om ervaring op te doen. Erg jammer, er is in
Nederland genoeg te jagen voor iedereen en daar
draag ik graag mijn steentje aan bij.’ Waar
Philipsen echt blij van wordt is als hij een
beginnend jager de kans geeft en deze die kans
weet te verzilveren. ‘Vaak krijg ik van beginnend
jagers een appje met een dankwoord voor de
leuke dag en dat is heel leuk, maar het mooiste
blijft om een beginnend jager succesvol te zien in
het veld.’ Hij heeft dan ook een boodschap voor
alle jachthouders en jagers: ‘Houd niet alles voor
jezelf, maar gun zoveel mogelijk mensen de
beleving van de jacht. Geef iedereen de kans om
zelf te ervaren hoe het is om in het veld te zitten.
Of dat nu een beginnende jager is die komt
aanzitten, een politicus die meegaat tijdens de
reewildtelling of een voorjager die mee gaat met
een vossenjacht. En bedenk, een beginnend jager
neem niets van je af, maar biedt jou hulp! Hij of zij
helpt met het beheren van je veld en met
schadebestrijding. En ik weet dat veel oudere
jagers moeite hebben met het registreren op de
computer. Voor junior jagers is dat een fluitje van
een cent. Maak gebruik van de hulp die ze je
bieden.’ •

Word mentor van
een nieuwe jager!
Elk jaar rondt een groep nieuwe jagers de
jachtopleiding af. Sommigen vinden
moeilijk aansluiting binnen de
jachtwereld. Zij hebben geen netwerk
waarin praktijkervaring opgedaan kan
worden om zo de fijne kneepjes van het
vak te leren. De Jagersvereniging wil hier
graag verandering in brengen en een
systeem van mentorschap uitbouwen voor
beginnende jagers. Wat doet een mentor?
Een mentor heeft er plezier in om zijn of
haar kennis en vaardigheden op een
enthousiasmerende wijze over te dragen
op de beginnende jager. Dat vergt geduld
en betrokkenheid. Beschikt u over deze
eigenschappen en voelt u ervoor om
binnen uw WBE een of meerdere jagers de
kneepjes van het vak te leren? Meld u dan
aan als mentor bij uw WBE-bestuur!

#6 - mei 2017 De Jager

39

