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ook te kriebelen. Anders dan voor proeven en wedstrijden, kun
je je voor een jachtdag niet inschrijven. Je zult dus uitgenodigd
moeten worden. Hoe kun je er voor zorgen dat je zo’n
uitnodiging krijgt?
Voordat ik die vraag beantwoord, is een waarschuwing
geboden: bezint eer ge begint! Het heeft geen enkele zin een
uitnodiging te zoeken, laat staan te aanvaarden, zolang jij en
jouw hond er nog niet klaar voor zijn. Het is geen ‘leuk dagje
uit’. Je bent die dag te gast op het terrein van een eigenaar
(veelal een boer) en staat die dag ten dienste van de jagers/
geweren.

Weidelijkheidsregels

EN NU OP JACHT

Tips voor beginnende voorjagers
Sommige jachthondenbezitters zijn lid geworden
van de Jagersvereniging om deel te kunnen nemen
aan de jachthondenproeven. Die proeven én de
daaraan voorafgaande opleiding zijn leuk en
leerzaam, maar uiteindelijk wil bijna iedere voorjager zijn hond ook inzetten tijdens de jacht. Hoe
sleep je een uitnodiging voor een jachtdag in de
wacht? En welke voorbereidingen moet je treffen als
dat eenmaal is gelukt? Voorjager Jaap van der Horst
put uit zijn ervaringen en geeft tips.

Tekst Jaap van der Horst

V

eel cursisten van de jachthondenopleiding en
deelnemers aan de jachthondenproeven zijn
daarmee begonnen omdat zij het leuk vinden
wat te doen met hun jachthond. Als de training
een beetje positief wordt aangepakt, zal dat
plezier in vrijwel alle gevallen wederzijds zijn. Tijdens trainingen
of wedstrijden hoort men van collega’s regelmatig enthousiaste verhalen over hun belevenissen in de jachtpraktijk.
Verhalen over (uiteraard) prachtige apporten waar men op en
top van heeft genoten.

Kriebelen
Ook Facebook speelt hierin een rol. Daarop zijn groepen te
vinden die gerelateerd zijn aan de jachthondensport en waarop
regelmatig foto’s worden geplaatst van allerlei jachtavonturen.
Bij sommige voorjagers zonder praktijkervaring begint het dan
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Op jacht gelden vele regels, zowel geschreven als
ongeschreven, waarbij de laatste misschien nog wel belangrijker zijn dan de eerste. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn
de weidelijkheidsregels, die er op neerkomen dat er met
zorgvuldigheid en respect met het wild wordt omgegaan en het
geschoten wild niet onnodig lijdt. Op de voorjager rust de
verplichting dat hij/zij, in samenwerking met de hond, alles in
het werk stelt om het geschoten wild binnen te brengen.
Bij voorkeur snel en efficiënt, zonder al te veel veldverstoring.
Als je de longen uit het lijf moet schreeuwen om de hond over
de sloot te krijgen waarachter de geschoten eend ligt, dan
strekt dat niet tot aanbeveling. Evenmin als de hond niet wil
apporteren of erger: het wild beschadigt. De kans is groot dat
het dan bij een eenmalige uitnodiging blijft.

Je hoeft echt niet de Nimrod
gewonnen te hebben om klaar te
zijn voor een jachtdag
Minimumeisen
Je hoeft echt niet de Nimrod gewonnen te hebben om er klaar
voor te zijn, maar een behoorlijk B-niveau en voldoende
ervaring met koud wild is wel het minimum. Wees ook eerlijk
over jouw gebrek aan ervaring in de praktijk. De jager met wie
je mee mag, kan daar dan rekening mee houden en
bijvoorbeeld ook een ervaren hond mee vragen voor het
moeilijkere werk. Die eerlijkheid is voor iedereen prettig.
Daarmee temper je de verwachtingen over jouw prestaties en
komt de jager niet voor onaangename verrassingen te staan.
Een jager zal er echt wel begrip voor hebben dat niet alles de
eerste keer perfect gaat als je daar eerlijk over bent geweest.
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Nuttige tips
Twijfel je of weet je niet precies wat er die dag van je verwacht
wordt, vraag dat dan aan bevriende voorjagers en/of jouw
trainer. Zij kunnen waarschijnlijk een redelijke inschatting
maken of je er klaar voor bent. Ook kunnen ze je van nuttige
tips en informatie voorzien. Informeer na het ontvangen van
een uitnodiging ook bij de jager zelf om wat voor soort jacht het
gaat, in wat voor gebied/terrein, of je de enige bent met een
hond en of er nog andere zaken zijn waar je rekening mee moet
houden. Tip: het meenemen van een goedgevulde thermoskan
koffie en wat lekkers voor erbij wordt altijd gewaardeerd. Zorg
er daarnaast voor dat je die dag je zaakjes op orde hebt, zoals
praktische (koude- en regenbestendige) kleding en schoeisel.
Ook zal waarschijnlijk van je verwacht worden dat je het
geschoten wild helpt dragen. Zorg dus voor een goede wildtas
en/of wilddrager. Ook goede gehoorbescherming is essentieel.

Inventariseren
Maar nu terug naar die prangende vraag: hoe kun je ervoor
zorgen dat je met je hond de eerste ervaring in de praktijk op
mag doen? Al te directe sollicitaties naar de functie van
voorjager worden (over het algemeen) niet gewaardeerd.
En niet alle jagers staan open voor een nieuwe gast. Toch heb
ik via mijn kennissenkring mijn eerste ervaring met de
jachtpraktijk kunnen opdoen. Zonder hond mocht ik mee op
een hazenjacht in de buurt van mijn geboorteplaats. Mijn
eerste advies zou dan ook zijn: inventariseer wie er binnen je
kennissenkring voor een eerste
kennismaking met de jacht kan
zorgen en laat ze weten dat jij je
Als je hond goed scoort op de
met heel veel enthousiasme
proeven kom je vanzelf in beeld bezig houdt met de jachthon-

densport en graag eens mee op jacht wilt. Is je hond er nog niet
klaar voor, ga dan eens zonder hond mee als dat kan. Dan zie je
hoe het er in de praktijk aan toe gaat, zonder dat je je druk
hoeft te maken over het binnenhalen van het wild.

Toon enthousiasme
Nog een tip: kom niet te eager over. Als je hond goed scoort op
de proeven kom je vanzelf in beeld. Laat ook duidelijk zien dat
je enthousiast en serieus bezig bent met de jachthondensport
én leergierig bent. Niets is zo aantrekkelijk als enthousiasme.
Toon dat je je graag verder wilt ontwikkelen én bereid bent om
daar tijd en energie in te investeren. Zit je op Facebook, zorg
dan dat je lid wordt van de (besloten) pagina van de Jagersvereniging. Daar worden regelmatig oproepen geplaatst van
jagers die voorjagers de gelegenheid willen bieden om ervaring
op te doen. Via een dergelijke oproep heb ik mijn eerste
praktijkervaring met de hond opgedaan.

Word lid van een WBE
Je kunt nog dichter bij het vuur komen door je aan te melden bij
de WBE in jouw regio. Je hoeft daarvoor zelf geen jager te zijn.
Een WBE organiseert allerlei dagen, variërend van wildtellingen, cursussen broedkorven vlechten, tot schadebestrijdingsdagen (gans/kraai). De meeste leden van een WBE zijn
wel jager en het is dus een uitgelezen mogelijkheid met hen in
contact te komen en jouw enthousiasme en leergierigheid te
tonen. Via www.jagersvereniging.nl/provincies kun je meer
informatie vinden over de WBE(‘s) in jouw regio en hoe je je
kunt aanmelden. •
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