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Mentorschapsproject biedt kansen  
voor beginnende jagers (2)

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 tweede aflevering:  
het mentorschapsproject van WBE Zuidoost-Veluwe.

WBE Zuidoost-Veluwe
Het Rozendaalse Veld - een heidegebied van 
zo’n 700 hectare waar grofwild loopt - werd  
op 5 februari 1920 door de geërfden van het 
dorp Velp overgedragen aan de gemeente 
Rheden. Deze verhuurde de jacht tot er in de 
jaren tachtig problemen ontstonden tussen 
wildbeheerders en recreanten. Een aantal 
jaren gebeurde er op het gebied van 
wildbeheer niets in het veld, tot de WBE 
Zuidoost-Veluwe in de jaren negentig in 
gesprek ging met de gemeente. Doordat er 
geen tellingen en beheer in het gebied 
plaatsvond, had de WBE midden in haar 
terrein een blinde vlek. Overeengekomen 
werd dat de WBE de jacht kreeg, mits het ook 
toezicht hield. Er werd een toezichthouder 
aangesteld en rond de eeuwwisseling  
besloot de WBE om twee junior jagers, onder 

Om zo’n hele jaarcyclus 
mee te maken in het veld is 

echt een mooie ervaring, 
dat smaakt naar meer
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begeleiding van de toezichthouder, op het 
Rozendaalse Veld ervaring op te laten doen 
met grofwild. In principe komen alleen 
jagers uit de eigen WBE in aanmerking,  
maar zijn er geen passende kandidaten  
dan worden ook jagers van buiten de WBE 
toegelaten. Een junior jager kan, bij goed 
functioneren, voor maximaal drie jaar op het 
Rozendaalse Veld terecht, mits hij of zij er 
de tijd en energie in wil steken. Dat betekent 
zo veel mogelijk in het veld zijn om het veld 
te verkennen, te lokvoeren, en aan te zitten. 
Waarbij het publiek geen hinder mag 
ondervinden van het beheer. Want het 
publiek is de baas op het Rozendaalse Veld. 
Om in aanmerking te komen moet een 
aspirant-junior jager een motivatiebrief 
schrijven, in de buurt van het Rozendaalse 
veld wonen, over een auto beschikken die 
het veld in kan en zoals gezegd er de tijd in 
willen steken. Gaat een junior jager aan  
de slag, dan zijn er regelmatig evaluatie- 
momenten.

Junior jagers 
Jelmer Bremer (39) en Wouter Schulp (29) 
werden geselecteerd uit een groep van 25 
kandidaten en zijn nu beiden ruim een jaar aan 
de slag op het Rozendaalse Veld. Bremer heeft 
al achttien jaar zijn akte, Schulp drieënhalf jaar. 
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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!

Je gunt het ze en als je 
ziet dat ze genieten en 

vooral groeien, dan  
geniet jij dubbel

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.

Allebei hadden ze weinig ervaring met grofwild. 
‘De eerste maanden zijn we vooral bezig geweest 
met het veld leren kennen’, vertelt Bremer. ‘Waar 
liggen de wandel en fietspaden, waar zit het wild. 
En wat kan wel en wat niet. Met een veld van deze 
omvang ben je daar wel even mee bezig.’ Beiden 
zijn via via op het Rozendaalse Veld terecht 
gekomen. ‘Ik kende Simon de Man, de toezicht
houder hier, van het jachthoornblazen’, licht 
Bremer toe. ‘Hij heeft me getipt en toen heb ik een 
motivatiebrief gestuurd.’ Ook Schulp werd getipt. 
‘In mijn geval door de FBE. En ik ken iemand die 
hier voorheen junior jager was en me al het een 
en ander verteld had.’ Beiden wilden vooral 
ervaring met en kennis over grofwild opdoen. ‘Dit 
is echt een unieke kans die ik met beide handen 
heb aangegrepen. Het is bijna onmogelijk om op 
de Veluwe als grofwildjager aan de slag te gaan’, 
weet Schulp. ‘Gemiddeld ben ik één keer per week 
in het veld en in de zomer vaker.’ Ook Bremer 
beseft: ‘Om zo dicht bij huis grofwild te kunnen 
jagen is echt mazzel.’ Inmiddels zijn de mannen 
ook fanatieke bersjagers geworden, omdat deze 
jachtmethode in het open heidelandschap vaak 
noodzakelijk is om het wild onder schot te krijgen. 
‘Die vorm van jacht kende ik helemaal niet’, legt 
Bremer uit. ‘Maar het is echt prachtig mooi. Je 
moet hard werken voor succes, maar als het dan 
lukt...’ Zijn mooiste ervaring is het schieten van 
een spitser na een half uur kruipen over de heide, 
om steeds een beetje dichterbij te komen.  
‘Mooi spel.’ 

Schulp heeft een gelijksoortige ervaring: ‘Vlak 
voor de bronst heb ik een edelhert aangeberst. 
Op een gegeven moment stonden we oog in oog. 
Ik zag de damp uit zijn neusgaten komen. Erg 
indrukwekkend.’ Inmiddels is bij beiden de 
interesse voor grofwild alleen maar toegenomen. 
‘Om zo’n hele jaarcyclus mee te maken in het veld 
is echt een mooie ervaring’, vindt Bremer.

‘En dat smaakt naar meer. Hopelijk kan ik straks 
verder als grofwildjager, al zal het in Nederland 
wel heel moeilijk worden.’ Schulp beaamt dit: 
‘Jagen op de Veluwe zit er waarschijnlijk niet in, 
dus hopelijk lukt het in Duitsland.’ 

Mentor
Hij heeft er wel even over nagedacht voordat hij 
toezichthouder werd op het Rozendaalse Veld. 
Simon de Man (59) heeft al 33 jaar een jachtakte 
en haalde ooit uit liefhebberij zijn jachtopzichters
diploma. Vlak nadat hij, na enkele jaren als 
vrijwillig toezichthouder bij Natuurmonumenten 
gewerkt te hebben, daarmee stopte, benaderde 
de WBE hem of hij misschien interesse had om 
toezichthouder op het Rozendaalse Veld te 
worden. ‘Ik kende de situatie en wist dat het 
gebied zeer intensief bezocht werd door 
recreanten. Bovendien wist ik van de problemen 
uit het verleden’, vertelt De Man. ‘Ik dacht, in zo’n 
slangenkuil wil ik geen toezicht houden, maar ik 
ben toch gaan kijken en verbaasde me over de 
vele prenten die ik tegenkwam. Er bleek sprake 
van een onverwachte wilddichtheid in een 
schitterend en zeer gevarieerd terrein. Daarnaast 
is het veld vlak bij mijn huis. Uiteindelijk heb ik 
dus ja gezegd.’ Ook over de situatie met de junior 
jagers was hij in eerste instantie niet onverdeeld 
enthousiast. ‘Ben je hier toezichthouder, dan 
hoort het begeleiden van de junior jagers er nu 
eenmaal bij. In principe werken ze zo snel en zo 
veel als mogelijk zelfstandig. Het komt wel eens 
voor dat iemand vroegtijdig afhaakt omdat het 
toch te veel tijd kost of omdat men verhuist. Het 
vraagt écht heel veel tijd, ook veel tijd waarbij je 
de buks niet eens mee hebt. Veel jagers realiseren 
zich dat niet. En als je ze na drie jaar net een 
beetje kent, houdt het al weer op.’ 
Als mentor stuurt De Man de junior jagers aan.  
Hij coacht ze, motiveert ze en controleert wat ze  
in het veld doen. ‘De jongens geven aan mij door 
wanneer ze het veld in gaan, koppelen terug wat 
ze gezien hebben en dragen indien nodig zorg 
voor deskundige nazoek. Schieten ze wat, dan 
hebben ze aan mij schouwplicht van het door hen 
geschoten wild.’ Ook al had hij zijn bedenkingen, 
toch vindt De Man het mentorschap best leuk. ‘Ik 
besef dat het moeilijk is om er als aankomend 
grofwildjager tussen te komen. Grofwild jagen is 
veel individualistischer dan kleinwild jagen. Dat 
maakt het netwerken best lastig. Het geeft 
voldoening om die jongens een kans te geven  
iets mee te maken wat ze nog niet kenden’, 
beaamt De Man. ‘Je gunt het ze en als je ziet  
dat ze genieten en vooral groeien, dan geniet
jij dubbel.’ •

Simon de Man
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