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Mentorschapsproject biedt kansen  
voor beginnende jagers (3)

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 derde aflevering:  
het mentorschapsproject van WBE Wijcker- en Langemeer.

WBE Wijcker- en Langemeer
Het begon allemaal met geruchten dat er zogenaamde 
ganzenteams zouden worden gevormd om de overlast van 
ganzen terug te dringen. WBE Wijcker- en Langemeer 
(Noord-Holland) wilde de ganzenbestrijding graag zelf in 
de hand houden en besloot - vooruitlopend op eventuele 
besluiten van de provincie - zelf een dergelijk team op te 
richten. De WBE heeft een werkgebied van zo’n 14.000 
hectare. Dit bestaat voornamelijk uit akkerbouw, veeteelt 
en een aantal grote wateren. Een ideaal landschap voor de 
gans. Het doel van het ganzenteam was - en is - om bij 
overlast eigen ervaren jagers in te kunnen zetten die 
kennis van het gebied en bekendheid bij de grondei-
genaars en -gebruikers hebben. Daarnaast merkte de WBE 
dat een aantal nieuwe jagers geen jachtachtergrond had. 
‘Met alleen de jachtopleiding ben je er niet’, vindt Ruud 
Braams, WBE-secretaris en mentor. ‘Je hebt dan nog geen 
enkele veldervaring.’ Met dit in het achterhoofd bestaat 
het ganzenteam inmiddels uit vier mentoren die elk twee 
junioren onder hun vleugels hebben. ‘Op deze manier 

Ruud Braams

Junior jagers hebben  
een andere blik en 
dat is verfrissend

willen we onervaren jagers de kans geven om praktijker-
varing op te doen’, licht Braams toe. ‘In eerste instantie op 
de gans, de kraai en de duif, maar we zien dat deze 
junioren door hun zichtbaarheid in de WBE al snel ook 
uitnodigingen krijgen voor eend, fazant en haas.’ Een 
succesformule dus. 
Maar hoe kom je in het team terecht? ‘Beginnende jagers 
die in het werkgebied van de WBE wonen, komen in 
aanmerking als begunstiger van de WBE. Ze moeten 
daarvoor een motivatie bij hun aanvraag indienen. 
Eenmaal begunstiger kunnen ze deelnemen aan de 
barbecue en andere algemene activiteiten’, vertelt 
Braams. ‘Zo leren ze de WBE kennen en de WBE hen. De 
mentoren polsen de beginnende jagers vervolgens of ze 
interesse hebben in het ganzenteam. We doen dit nu twee 
jaar en twee junioren zijn inmiddels ergens combinant en 
een junior is tegenwoordig zelf mentor.’ Deelname aan het 
ganzenteam is niet vrijblijvend. De WBE organiseert 
regelmatig theorieavonden over uiteenlopende 
onderwerpen; van wetgeving en herkennen van 
verschillende soorten ganzen tot wat is nu eigenlijk een 
WBE en een FBE. Deze avonden zijn verplichte kost. 
Daarnaast verwacht de WBE dat de junior jagers minimaal 
de helft van de keren dat het ganzenteam in actie komt 
erbij zijn. 

Junior jagers 
Thomas van Schagen (33) heeft nu vier jaar zijn jachtakte en zit 
vanaf het begin als junior jager in het ganzenteam. ‘Hier leer je 
het jagen pas echt. Ik had voordat ik begon met jagen alleen 
maar een boek gezien, nu ga ik op pad en leer ik in de praktijk 
hoe het werkt.’ Ook Olaf Perlee (49) beaamt dit. ‘Ik heb een jaar 
mijn akte en leer het vak nu pas werkelijk. Het belang van de 
boer staat voorop, maar je krijgt hier als junior jager de 
mogelijkheid en - misschien nog wel belangrijker - begeleiding 
om het jagen in de praktijk onder de knie te krijgen. Deze 
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praktijkmomenten in combinatie met de theoriedagen die de 
WBE organiseert zijn voor mij van onschatbare waarde.’ Maar 
hoe hebben deze mannen het nu voor elkaar gekregen om voor 
het ganzenteam benaderd te worden? ‘ Niet alleen maar 
begunstiger van een WBE worden, maar je gezicht laten zien op 
de activiteiten die de WBE organiseert’, antwoordt Reynier 
Brouwer (40), die zo’n 9 jaar zijn akte heeft. ‘De WBE 
organiseert ieder jaar van alles: een nieuwjaarsborrel, 
kleiduivenschieten, jachtdagen, wilddiner, barbecue. Super 
veel mogelijkheden dus om te netwerken.’ 
Over de begeleiding zijn de mannen zeer te spreken. ‘Ze willen 
je echt wat leren’, vertelt Van Schagen. ‘Walther Husman is mijn 
mentor en hij is echt superenthousiast. Dat is enorm 
inspirerend. En het is gewoon heerlijk om buiten te zijn. Laatst 
een karekiet gezien, dat is toch prachtig.’ Perlee is vooral heel 
blij met de open houding; ‘de mentoren durven zich kwetsbaar 
op te stellen en dat vind ik echt mooi. Dan zegt mijn mentor  
“ik miste vroeger ook vaak” als ik weer eens niets geraakt heb. 
Dat raakt me, geeft de burger moed.’ Ook de liefde voor de 
natuur valt de junior jagers op. ‘Als je er over nadenkt is het heel 
logisch, maar het klinkt in eerste instantie heel tegenstrijdig’, 
vindt Perlee. Ook Brouwer ziet die liefde: ‘een jager denkt wel 
twee keer na voor hij schiet. Hij wil een correct schot afgeven en 
onnodig lijden voorkomen. Maar je ziet het ook aan het 
hondenwerk. Prachtig om te zien en je kunt echt niet zonder.’

Mentor
Ruud Braams (52) is een van de initiatiefnemers van het 
ganzenteam en weet precies waarom hij mentor is: ‘Aan de ene 
kant zagen we binnen de WBE steeds meer mensen met een 
diploma maar zonder jachtachtergrond en praktijkervaring. 

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 Jagersver-
eniging 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!

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 mentor-
schapsproject loopt. Bied op jouw beurt je hulp 
aan bij activiteiten zoals schoonmaakdagen en 
tellingen.

Olaf Perlee Reynier Brouwer

Walther Husman Thomas van Schagen

Met alleen de jacht opleiding ben je  
er niet, je hebt dan nog geen enkele 
veldervaring

Aan de andere kant hebben we handjes nodig bij de schade-
bestrijding. Schadebestrijding wordt steeds belangrijker.  
De vergoeding vanuit het Faunafonds wordt alsmaar minder. 
Als de WBE de schadebestrijding niet regelt, regelt de provincie 
het voor je en ben je de regie kwijt.’ Een win-winsituatie dus.  
‘En nog gezellig ook’, vult Walther Husman (52) aan. ‘Ik ben zelf 
begonnen als junior jager in het ganzenteam en ben nu mentor. 
Net zoals iedereen heb ik het jagen ook in de praktijk geleerd 
en dus ook van iemand anders. Leuk om nu die opgedane 
kennis door te kunnen geven.’ Beiden zijn het er over eens: 
jagen is leuk, maar het is nog leuker om een ander die ervaring 
ook te gunnen. ‘Ik jaag al zo lang dat het een soort routine is 
geworden’, vult Braams aan. ‘Junior jagers hebben een andere 
blik. En dat is verfrissend. Elke keer denk ik weer: o ja, zo was  
ik ook.’ 
Het ganzenteam komt zo’n twee à drie keer per week in actie. 
De communicatie verloopt via de groepsapp. ‘We hebben 
plezier in wat we doen, boeren zijn altijd blij om ons te zien en 
of we nu tableau hebben of niet, het is altijd gezellig’, legt 
Husman uit. ‘Jagers vormen een bont gezelschap, maar in de 
jachthut is iedereen gelijk en dat is mooi.’ De mentoren kunnen 
iedereen dan ook het mentorschap aanraden. ‘Gun een junior 
jager ook een kans, want samen sta je sterk’, vindt Husman. 
Braams vult aan: ‘Je kunt het niet meer alleen doen. De meeste 
jagers hebben een baan en een gezin, dat kost tijd. Maar 
bovenal zou ik tegen alle jagers en WBE’s willen zeggen: het is 
gewoon bijzonder leuk om te doen. Ik geniet echt van het 
begeleiden van junior jagers.’ Wil je als WBE of ervaren jager 
meer weten over hoe deze WBE het mentorschap aanpakt, 
neem dan gerust contact op met de WBE via het contact-
formulier op de website:  
www.wbe-wijcker-en-langemeer.nl/contact.php. •

Ruud Braams geeft uitleg waar de ganzen zitten en waar de 
jagers gaan posten
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