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DE NIEUWE GENERATIE JAGERS

Het percentage jonge jagers (jonger dan 36 jaar) in het ledenbestand van de
Jagersvereniging groeide in tien jaar tijd naar 15%. Daarmee vormen zij een
solide basis onder de vereniging. In NXT vertellen jonge jagers wat jagen voor
hen betekent, blijf je op de hoogte van de nieuwste socials en trends in de
jachtwereld en lees je wat de Commissie Junior Jagers (CJJ) voor jou doet.

Webinars

martin bruins, voorzitter commissie junior jagers

‘Iedereen in het bestuur
is enthousiast en heeft
hetzelfde voor ogen’

foto anoeska vermeij

Martin Bruins (30) werd begin 2020
benoemd als voorzitter van de Commissie
Junior Jagers. Nu, anderhalf jaar later,
vertelt hij wat er in de tussentijd is gebeurd
en wat de toekomstplannen zijn.
Door corona stond de wereld even op zijn kop en
werd het ook stil rondom de Commissie Junior
Jagers. Jullie hebben vast niet stil gezeten! Waar
ben jij als voorzitter mee bezig?
‘Bij mijn aanstelling heb ik goed gekeken waarom
bepaalde doelen de afgelopen jaren niet of
onvoldoende zijn behaald. Omdat iedere
provincie op een andere manier werkte en er niet
voldoende ‘sturing’ was, hebben we ervoor
gekozen om centraal te gaan werken. De keuze
voor het aanstellen van een dagelijks bestuur was
snel gemaakt. Het dagelijks bestuur werkt nu
samen met 12 afgevaardigden, één per provincie.
Door het opstellen van duidelijke profieleisen
hebben we de juiste afgevaardigden kunnen
vinden. Iedereen is enthousiast en heeft hetzelfde
doel voor ogen. Ik kan wel zeggen dat we elkaar
bijna dagelijks in onze WhatsApp-groep spreken.’
Wat zijn de plannen en wensen voor de komende
jaren?
‘We bruisen van de ideeën hoe we onze
doelgroep beter kunnen bereiken. We hebben de
wens om een YouTube-kanaal te starten met
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tijdloze, korte praktijkfilmpjes. Ook gaan we kijken
of we een landelijke dag voor jonge jagers kunnen
organiseren, want uit onze enquête blijkt dat bijna
85 % van onze achterban daar positief tegenover
staat. En we zien graag op beurzen die de
Jagersvereniging organiseert, dat 25 % van de
standbemanning een jonge jager is. We willen
meer zichtbaar zijn – laten zien wat het inhoudt
om jonge jager te zijn en waar jij je steentje kunt
bijdragen. Tijdens corona zijn we gestart met de
webinars waarbij we momenteel 130 bezoekers
per keer hebben, bij het laatste webinar zelfs een
non! Tot slot hebben we draaiboeken klaarliggen
voor events, zodat we snel kunnen schakelen op
het moment dat we elkaar weer ‘in het echt’
kunnen ontmoeten.’
Merken jullie een verschil tussen de jonge jagers
en de oudere garde? En hoe kun je elkaar helpen?
‘Ja, er is zeker een verschil tussen de jongere en
oudere garde. Zo kijken jonge jagers vaak anders
aan tegen de huidige wetgeving en verschuivingen in de wildstand dan oudere jagers.
De jonge jagers lopen nu eenmaal minder lang
mee waardoor voor hen zaken als digitale
verwerking van afschotcijfers en de nadruk op
schadebestrijding veel meer een gegeven is. Hoe
wij elkaar kunnen helpen? Eigenlijk is dat heel
simpel: samenwerken en voor elkaars ideeën
openstaan! We hebben elkaar namelijk nodig:
zo beschikt de jongere garde over de benodigde
digitale kennis en vaardigheden en hebben de
oudere jagers een schat aan kennis en praktijkervaring. Samen met de drive en nieuwe inzichten
van de jonge jagers staat dat garant voor een
rooskleurige toekomst voor de jacht.

Duif van de BBQ met geroosterde
aardappelen , knoflook en rozemarijn

Ben jij de nieuwe jonge
jager in ons bestuur?
Voor de provincies Friesland,
Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn wij
op zoek naar enthousiaste
bestuursleden. Als bestuurslid zit je
dicht op het vuur van het beleid van de
Jagersvereniging. Samen met andere
jonge jagers heb je de mogelijkheid om
jouw ideeën voor de Jagersvereniging in
de praktijk te brengen. Ben jij of ken jij
een jager (t/m 35 jaar) die zich graag
inzet voor zijn of haar provincie? Wil je je
netwerk uitbreiden en actief zijn in
natuur, bestuur en politiek? Geef je dan
op en stuur je motivatie naar junior.
jagers@jagersvereniging.nl o.v.v.
‘vacature jonge jager’. Je mag natuurlijk
ook altijd mailen voor meer informatie
of bezoek onze website via de QR-code.

BeNeDu

Vanwege corona vindt ook dit jaar de
internationale bijeenkomst van jonge
jagers uit België, Nederland en
Duitsland (BeNeDu) niet plaats.
Gastheer België zal op een later tijdstip
de data en het programma voor 2022
bekend maken.

De Commissie Junior Jagers organiseert elke derde donderdag
van de maand (van 20.00 tot plm. 21.30 uur) online te volgen
webinars. De webinars worden met gemiddeld 130 bezoekers
goed bezocht. Wil je ook een webinar bijwonen? Je kunt je
aanmelden via junior.jagers@jagersvereniging.nl
Een dag van tevoren krijg je dan een link om het webinar te volgen.
Hieronder de agenda met onderwerpen:
19 augustus		
16 september		
21 oktober		
18 november		
16 december		

2022

20 januari		
17 februari		
17 maart		
1-6 februari		

Behandeling van wild en trofeeën
De wolf en zijn invloed op roodwild
Vossenbeheer
Jachthonden
Jacht op het haas

Faunaregistratie en schaderegistratie
Wildhygiëne/dierziekten
Bestuurswerk in de jachtwereld
Jagd und Hund

Volgen op Instagram
HUNTING STUDENTS
een account van de
Belgische Gert-Jan en
Nederlandse Koen vol met
jachtfoto’s, tableaus, en
verhalen over de jacht. Ze
hebben ruim 24.000
volgers.

THE HUNTING SISTERS
bij deze twee jonge en
vrolijke zussen werd de
liefde voor de jacht met de
paplepel ingegoten. Ze
delen foto’s en verhalen
over hun jagende leven.
Hun ruim 1800 volgers

kunnen zelfs via een Q&A
vragen stellen en ze zo
beter leren kennen.

HUNTING_STEF
dit account is van de
Deense Stefanie. Moeder
van 2 zoons, vist, jaagt
met geweer én met pijl en
boog. Deelt op haar
account filmpjes maar ook
leuke podcasts. Met
succes want ruim 12.000
mensen volgen haar!

Hoofdgerecht voor 4 personen
Bereidingstijd: 80 minuten
INGREDIËNTEN
4 wilde duiven (1 duif p.p.)
12 culinaire aardappelen
2 bollen knoflook
4 takjes rozemarijn
olijfolie
zout en peper
extra nodig: gietijzeren koekenpan,
kernthermometer, aluminiumfolie

BEREIDING
Verwarm de barbecue voor op 180°C
en richt in voor de indirecte methode.
Smeer de duiven in met olie en bestrooi
met zout en peper. Grill de borst van de
duif op het directe gedeelte van de
barbecue.
Doe een scheut olie in de koekenpan
en leg hierin de aardappelen, de takjes
rozemarijn, zout en peper. Snijd de
bollen knoflook in partjes en leg die
tussen de aardappelen. Zet de pan
gedurende 60 minuten op het indirecte
deel tot de aardappelen gaar zijn.
Leg dan de duiven op de aardappelen.
Sluit de deksel en gaar tot de duiven
een kerntemperatuur van 52°C hebben
bereikt.
Haal de duiven vervolgens van de
barbecue en laat 5 minuten rusten
onder aluminiumfolie. Snijd de 2
borstfilets uit de duif en serveer met de
geroosterde aardappelen en de jus en
olie onderuit de pan.

FILETS UITSNIJDEN
Stap 1: snijd met het mes langs het
borstbeen van de duif
Stap 2: volg met je mes het karkas en
snijd de filet verder los
Stap 3: klap de filet open en snijd de
filet eraf
Dank aan Fire&Food voor het delen van
hun recept en foto – dit jaar hebben zij
iedere editie (4 x per jaar) een reportage
van een jager die wild bereidt op de BBQ.
Meer weten? www.fire-food.nl
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