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DAVID KOSTER, VOORZITTER COMMISSIE JUNIOR JAGERS

de commissie om junior jagers en
mentoren voor een langere periode
aan elkaar te koppelen - tenminste
voor één jaar - waarbij je regelmatig
met je mentor op stap gaat om te
leren.

‘Echt jagen leer je
pas in het veld’

Met elkaar

De Commissie Junior Jagers - de jongerenafdeling van
de Jagersvereniging - zet zich in voor de jonge en de
beginnende jager. David Koster (26) is sinds januari
de voorzitter en licht toe wat je van de commissie mag
verwachten én wat je voor haar kunt doen.
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Tekst Myrthe de Bruin

‘We bieden een platform
om in contact te komen met
jagers en mentoren’

en je niet ouder dan
35 jaar en lid van de
Jagersvereniging?
Dan behoor je
automatisch tot de
groep junior jagers. Maar wat
betekent dat nu eigenlijk precies?
‘Als commissie organiseren we
diverse activiteiten voor junior
jagers’, legt Koster uit. ‘We willen
jonge jagers met elkaar in contact
brengen, verbinden. Om kennis over
te dragen en een netwerk op te
bouwen. Jonge jagers die leergierig
zijn bieden we de kans om hun
passie verder te verdiepen.’ De
commissie organiseert zowel
provinciale als landelijke activi
teiten, en zelfs internationale
evenementen. Schietwedstrijden,
buitendagen, vossendagen,
kraaienochtenden, workshops en
lezingen staan regelmatig op de
agenda. Via mailings, de website
van de Jagersvereniging en het
Junior Jagers Journaal in De Jager
informeert de commissie de junior
jagers.

Beginnende jagers

Wat nu als je wel een beginnend
jager maar geen junior jager bent?

52

De Jager #6 - juni 2018

Met andere woorden: wat als je net
je akte hebt, maar de 35 al bent
gepasseerd? Ook dan kun je bij de
commissie junior jagers terecht, en
wel voor het mentorschaps
programma. Dit programma is twee
jaar geleden gestart en wordt sinds
vorig jaar door de Commissie junior
jagers uitgevoerd. ‘Onze commissie
is groot voorstander van dit
programma’, vertelt Koster. ‘Jagers
zijn professionals die verantwoord
beheren en benutten. Met dit
initiatief zorg je ervoor dat ook
beginnende jagers als professional
in het veld kunnen staan. Vergelijk
het met autorijden: dat leer je ook
pas echt nadat je geslaagd bent en
zelfstandig deel gaat nemen aan het
verkeer. Zo is het ook bij jagen. De
jachtopleiding is de basis, maar echt
jagen leer je pas in het veld.’ Ook
voor mentoren is het mentorschap
interessant. ‘Het is leuk om kennis
over te dragen en het houdt je
scherp’, weet Koster. ‘Een junior
jager zal je vragen waarom je dingen
doet zoals je ze doet, hierdoor wordt
je zelf ook weer bewuster van de
dingen die je misschien al jaren doet
zonder er bij na te denken. En een
junior jager kan je helpen met
schadebestrijding, onderhoud en
computerzaken.’

Mentorschap

Het mentorschapsprogramma is
voor jagers die korter dan vijf jaar
hun akte hebben en een ervaren
jager zoeken om de kneepjes van
het vak te leren. ‘Om misverstanden
te voorkomen: het is niet bedoeld
om jachtuitnodigingen te scoren’,
waarschuwt Koster. ‘Jagen is zo veel
meer dan schieten. Het gaat om
veldkennis, faunakennis, beheer,
onderhoud, weidelijkheid, veiligheid
en nog zoveel meer waar het geweer
meestal niet aan te pas komt. Met
het programma willen we
beginnende jagers helpen een
ervaren jager te vinden om van te
leren. En dat leren begint vaak met
observeren, luisteren en je nederig
opstellen. Want wees eerlijk: als er
nu een gans overvliegt, kun jij dan
zien en horen welke het is? En
spreek jij een ree al goed aan en
herken je naast geslacht ook hoe
oud het dier is?’ Ook is het niet zo
dat je opgeven automatisch tot
koppeling aan een mentor leidt. ‘We
bieden je een platform, een manier
om in contact te komen met jagers
en mentoren’, licht Koster toe.
‘Vervolgens is het aan jou om op
zo’n bijeenkomst zelf op mensen af
te stappen en je voor te stellen. Stel
je dienstbaar op en wees bereid om
onderaan te beginnen.’ In de praktijk
komt het er op neer dat de WBE in
jouw buurt je uit zal nodigen voor
diverse activiteiten zoals een
reeëntelling of een kraaienochtend.
Laat je gezicht zien, maak een
praatje met deze en gene en vertel
waar je naar op zoek bent. Met het
mentorschapsprogramma beoogt

De commissie junior jagers bestaat
uit twaalf mensen. Ieder lid
vertegenwoordigt zijn of haar
provincie en zit meestal ook in het
bestuur van de Jagersvereniging in
de desbetreffende provincie. ‘We
zitten regelmatig bij elkaar om
samen te kijken wat de behoefte van
de junior jagers is’, vertelt Koster.
‘Daarbij is mijn streven om zoveel
mogelijk in alle provincies hetzelfde
aanbod aan activiteiten te bieden.
Een lezing over ganzenbejaging is
misschien niet in alle provincies
even relevant, maar eendenkorven
vlechten is bijvoorbeeld wel iets wat
je in alle provincies kunt
organiseren.’ En dan is er ook nog de
jaarlijkse uitwisseling met jonge
Duitse en Belgische jagers, de
BeNeDu. Een weekend waarin het
draait om gezelligheid, verbroe
dering en samenwerking. ‘Elk jaar
weer een feestje’, vindt Koster.
‘Waarbij je vaak leuke contacten
opdoet die dikwijls leiden tot een
jachtuitnodiging in België of
Duitsland.’ De commissie is dus
lekker actief en organiseert veel.
Daarbij staat de commissie open
voor vragen van junior jagers. ‘Laat
ons weten wat je vragen, wensen en
ideeën zijn. Sommige dingen
kunnen we wellicht breed
oppakken’, roept Koster op. ‘Of nog
beter, word lid van onze commissie.
Enthousiaste junior jagers zijn altijd
welkom.’ •
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Meer weten over de
Commissie Junior Jagers?
Ga op de website naar het kopje ‘De Jagersvereniging’, klik op
‘Bestuurlijk’ en vervolgens op ‘Junior Jagers’. Ook vind je op de
website via ‘Informatie over jagen’/De jachtpraktijk/Mentorschap
voor beginnende jagers’ alle informatie over het mentorschaps
project en hoe je je aan kunt melden. Je vindt hier tevens een
overeenkomstformulier en een gedragscode.
Op dit moment zijn er in de commissie vacatures voor de
provincies Flevoland, Gelderland, Friesland, Noord-Holland,
Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wil jij actief worden? Stuur dan
een mail naar junior.jagers@jagersvereniging.nl.
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