
jachtcursus gedaan,
diploma binnen 

hoe nu 
verder?

Het afgelopen cursusjaar deed een record
aantal van 875 cursisten de jachtcursus. Ruim 
de helft was jonger dan 36 jaar en 14 procent 
was vrouw, ook een record. Vaak beschikken 
de kersverse jagers over jachtgelegenheid: 
men kan instappen in het jachtveld van 
familie of vrienden, of deelnemen in een 
jachtcombinatie. Maar dat geldt niet voor 
iedereen. Ook mensen zonder jagersnetwerk 
doen de cursus. Voor hen is na het behalen 
van het jachtdiploma de prangende vraag: 
hoe kom ik aan jachtgelegenheid?  
Reinier Enzerink geeft tips.

Tekst Reinier Enzerink

A llereerst is het zaak om voor jezelf de vraag te 
beantwoorden: wat betekent jagen voor mij? 
Wat wil ik en wanneer ben ik tevreden? Voor 
de meeste Nederlandse jagers betekent jagen 
vooral buiten actief zijn, onderdeel van de 

natuur zijn en wild oogsten. Maar daarvoor heb je wel een 
jachtveld nodig of iemand waarmee je op pad kunt. Jonge 
jagers op zoek naar jachtgelegenheid stellen zich vaak zeer 
bescheiden op. En terecht, directe vragen worden vaak niet 
gewaardeerd. Vooral niet in de jagerswereld, waar jagers hun 
jachtveld vaak willen beschermen tegen veranderingen. 
Jonge jagers worden dan helaas al snel gezien als potentiële 
indringers. Dit terwijl jagen een vaardigheid is die je in het 
veld leert, ofwel door te doen. Het liefst onder begeleiding van 
een ervaren jager, die je de fijne kneepjes van het ambacht 
leert.

Ervaring opdoen
Bescheidenheid siert de mens, maar voor jonge jagers is er 
nog een waardevolle eigenschap, namelijk leergierigheid. 
Wie als beginnend jager wordt uitgenodigd op de duiven of 
een bok beschikt over de juiste instelling als hij zijn gastheer 
laat weten dat hij graag eerst eens meegaat om te kijken en 
ervaring op te doen. Jagen begint immers met kijken, wild 
observeren en vragen stellen aan ervaren jagers. En dan komt 
het schieten van een stuk wild er wellicht bij. Maar krijg je als 
leergierige jongjager ook de kans om te leren en in de praktijk 
aan de slag te gaan? Om een brug te slaan tussen theorie en 
praktijk is de Jagersvereniging gestart met het mentorschaps-
project voor beginnende jagers. Foto: Boudewijn Olthof
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Schadebestrijding 
Een constructie die steeds gangbaarder wordt, is dat 
jachthouders binnen hun veld schadebestrijders inzetten. 
Dit speelt vooral in gebieden met veel overlast van ganzen 
en biedt kansen voor beginnende jagers. Om de 
verschillende hutten te bemensen – vaak meerdere keren 
per week – zijn er zeer regelmatig ‘geweren’ nodig. 
Deelname vereist wel een flexibele agenda en kennis van 
zaken, weidelijke ganzenbejaging is een kunst die geleerd 
wil worden. Ook hier geldt dus dat het geweer de eerste 
paar keren beter in de kast kan blijven, zodat je ervaring 
kunt opdoen in het aanspreken van ganzen, afstand leert 
schatten, hoe en wanneer je de hond moet inzetten, etc. 
Doordat de schadebestrijders er zo vaak op uittrekken is 
dit een uitgelezen manier om de jachtpraktijk in te rollen. 
Of je nu mee mag met een jachthouder, schadebestrijder of 
een jagende kennis: al deze jagers, hebben gemeen dat ze 
ontzettend zuinig zijn op wat ze hebben opgebouwd in en 
rond hun jachtveld. Het is belangrijk dat je dat beseft. Het 
gaat daarbij niet alleen om de wildstand, het gevoerde 
biotoopbeheer, of jachtvoorzieningen zoals een hoogzit, 
maar ook om de relatie met de boeren en omwonenden. 
Hier is veel tijd, geld en energie in geïnvesteerd. Ga hier 
zorgvuldig mee om. 

Aan de slag! 
Is het eenmaal zover dat je in het veld aan de slag kunt, 
dan is het wel zaak dat je als gastjager je zaken goed voor 
elkaar hebt. Vanzelfsprekend moet het geweer in orde zijn 
en dienen de patronen te passen bij het te bejagen wild. 
Een goede camouflagehut is sowieso onontbeerlijk, zorg 
ervoor dat je zelfstandig bent in het jachtveld. Voor zo’n 
100 euro heb je vier in hoogte verstelbare stokken, een 
modern camouflagenet en een krukje. Ook is het handig  
te investeren in kraaien- en duivenlokkers. Je hoeft de 
gastheer dan niet lastig te vallen met ontbrekende 
uitrusting. Vraag, voordat je van alles gaat bestellen,  
eens rond wat handig en goed is om aan te schaffen.  
Veel jachtkleding, camouflagenetten en stevige tassen 
koop je voor een prikkie bij de legerdump. •

Kansen voor de jongjager
WhatsApp
Om de relaties warm te houden en om 
nieuwe contacten op te doen zijn de 
nieuwe media handige hulpmiddelen, 
waarbij het wel belangrijk is om ervoor 
te waken dat je je niet ontpopt als een 
‘stalker’ zodra je het 06-nummer van 
een jager hebt bemachtigd. Als je merkt 
dat het op prijs wordt gesteld is een 
programma als WhatsApp ideaal omdat 
er ook foto’s mee verzonden kunnen 
worden. Stuur je gastheer eens een 
fotootje van het gerecht dat je hebt 
gemaakt met het in zijn jachtveld 
geschoten wild. 

Facebook
Veel vragen kun je stellen in de actieve 
Facebook-groep van de Jagersver-
eniging, met inmiddels 2300 leden. Er 
is er vast wel één die het antwoord op 
jouw vraag weet! Een link naar deze 
besloten groep vind je onderaan de 
wekelijkse mailing van de Jagersver-
eniging. 

Wild op de kaart
Op www.jagersvereniging.nl/ 
wildopdekaart vind je jagers bij jou in 
de buurt. Handig om eens wat wild te 
halen, het slachten van wild te leren, 
oefenwild voor de hond te regelen en 
om te netwerken!

YouTube
Een leuke bron om je te verdiepen in de 
diverse jachtvormen en om wat 
vaardigheden af te kijken. Kijk 
bijvoorbeeld eens naar het kanaal van 
Tok Poortvliet of op NL Jaagt. 

Mentorschapsproject
Meer over het mentorschapsproject 
lees je in het kader hieronder.  
Ga ook naar de website van de 
Jagers vereniging:
www.jagersvereniging.nl/jagen/
de-jachtpraktijk/mentorschap-voor-
beginnende-jagers/

Foto: Frans van Dijk

Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Jagers zijn zuinig op wat ze hebben 
opgebouwd in en rond hun jachtveld. 
Het gaat daarbij niet alleen om de 
wildstand, het gevoerde biotoopbe
heer, of jachtvoorzieningen zoals een 
hoogzit, maar ook om de relatie met 
de boeren en omwonenden. Ga hier 
zorgvuldig mee om
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Foto: Erik van Til

Mentorschapsproject
Met dit project wil de Jagersvereniging beginnende jagers 
helpen met netwerken in de jagerswereld zodat zij 
toegang krijgen tot jacht, beheer en schadebestrijding. 
Ervaren jagers (mentoren) nemen de jongjagers zonder 
uitgebreid netwerk in de jachtwereld onder hun hoede en 
leren ze de fijne kneepjes van het vak. De Jagers vereniging 
ziet het samen met de WBE’s als haar taak om de overgang 
van theorie naar praktijk voor beginnende jagers goed 
overbrugbaar te maken. Het project stimuleert ervaren 
jagers om als mentor hun vaardigheden over te dragen op 
de volgende generaties jagers. Hoe meld ik me aan voor 
dit project? Door je aan te melden 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 mentorschapsproject loopt. Bied op jouw beurt 
je hulp aan bij activiteiten zoals schoonmaakdagen en 
tellingen.
Heb je vragen over dit project?  
Mail naar erik.vantil@jagersvereniging.nl
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