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Handleiding presentatie 
Datum: april 2016 

  

 

 

 

Hallo, 

 

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende onderdelen van de presentatie. 

Misschien helpt het je bij je voorbereiding. Natuurlijk mag je ook je eigen informatie en 

verhalen toevoegen. Doe dat vooral! Dat maakt je presentatie alleen maar beter. 

 

Veel succes met presenteren en vooral… veel plezier! Laat je ons weten of het gelukt is? 

 

--- 

 

Pagina 1 tot en met 4: 

 

Dit zijn de twee kinderen, Sabien en Raoel. Hun ouders jagen allebei. Samen met hun 

ouders en de mensen van de WBE (wildbeheereenheid, de lokale vereniging van jagers) 

zijn zij actief in de natuur. 

 

Pagina 4 tot en met 8: Waarom jaagt een jager? 

 

Mensen en kinderen willen graag weten waarom en hoe een jager jaagt. De Koninklijke 

Nederlandse Jagersvereniging heeft dat laten onderzoeken. Het belangrijkste voor een 

jager is om buiten actief bezig te zijn.  

 

De jager wil ook graag natuur beschermen. Hij snoeit bomen en maakt daar grote 

stapels van bijvoorbeeld. Ook zaait hij stukjes van een weiland of een akker in met 

speciale zaden. Die planten komen al vroeg in het jaar op en zijn dan een mooi maaltje 

voor wilde dieren, vogels en insecten. 

 

Daarnaast vindt een jager het belangrijk om te kunnen eten uit de natuur. Dat doen we 

allemaal tenslotte. Bij eten uit de natuur kun je denken aan: bramen, bessen, 

paddenstoelen, groente, honing, vis en wild.  

 

Jagers zijn ook belangrijk als het gaat over het helpen van dieren. Jagers worden 

bijvoorbeeld gebeld als er een wild dier wordt aangereden door een auto. Dat dier is niet 

altijd direct dood. Soms is het gewond en verstopt het zich. Mensen kunnen zo'n dier 

niet meer vinden. Jagers en hun speciale honden wel. Zij kunnen bepalen of het dier nog 

in staat is om beter te worden. Als het dier niet meer beter kan worden, mogen zij het 

dier schieten. 

 

Pagina 9 tot en met 13: Hoe word je een jager? 

 

Jager word je niet zomaar. Je moet er best wel veel voor doen. 

 

 je moet een hond trainen die je helpt bij het jagen. Die hond moet heel veel 

dingen kunnen doen die andere honden niet hoeven te leren. Daarover later 

meer. 

 

 je moet een opleiding volgen. Die is best moeilijk. Vier vakken moet je doen en 

voor alle vier moet je een voldoende halen. Zo moet je bijvoorbeeld wel meer 

dan 15 verschillende soorten eenden kennen!!! 
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 heel belangrijk is dat je graag buiten wilt zijn en daar ook aan de slag wilt, het 

hele jaar door. Daarvoor hebben jagers vaak een eigen jachtgebied. Dat is een 

stuk grond dat je huurt van iemand van wie de grond is. Straks laten we je een 

paar voorbeelden zien van dingen die jagers doen in hun jachtgebied. 

 

 je moet goed kunnen schieten. Dat oefen je eerst, op de schietbaan. 

 

Pagina 14 tot en met 17: Wat doe je als jager?  

 

Dit zijn allemaal voorbeelden van werk dat jagers buiten doen.  

  

Pagina 18 tot en met 22: Wat heb je als jager nodig? 

 

Wat heb je in Nederland nodig om te kunnen en mogen jagen? 

 

 een jachtakte, dat is een officieel papier van de politie. Zij moeten weten dat jij 

als jager alles goed geregeld hebt. Je moet heel veel papieren hebben en deze 

vergunningen moet je ieder jaar opnieuw aan de politie laten zien. 

 

 een jachtveld 

 

 een geweer: de meeste jagers hebben twee geweren. Een hagelgeweer en een 

kogelgeweer. Het kogelgeweer gebruik je voor het schieten van de grotere 

dieren: ree, hert, wild zwijn. Hagelgeweer gebruik je voor de kleinere 

diersoorten 

 

 een hond, daarover hierna meer. 

 

Pagina 23 tot en met 25: Wat doet een jachthond? 

 

Een hond zoekt het wild op voor de jager en een hond kan het wild naar de jager 

brengen. Stel je voor, dat als er een eend is geschoten die aan de overkant van de sloot 

in het riet valt? Een jager moet er voor zorgen dat hij de eend bij zich krijgt. Hij heeft 

zijn hond helemaal zo getraind dat die precies doet wat hij wil. Zo kan hij de hond over 

de sloot sturen en kan hij de hond naar links en naar rechts sturen bijvoorbeeld. Net zo 

lang tot de hond het dier kan ruiken en zelf zijn neus achterna kan rennen. 

 

In sommige gevallen moet een hond gewonde dieren zoeken. Bijvoorbeeld bij 

aanrijdingen waarna het gewonde dier wegkruipt in de bosjes. De hond is speciaal 

getraind dat hij over een heel lang stuk het spoor van het aangereden dier kan volgen. 

 

Pagina 26 tot en met 32: Met wie werk je als jager samen? 

 

Als jager werk je met heel veel mensen en organisaties samen.  

 

Met de politie als het om aanrijdingen met wilde dieren gaat. De eigenaar van de auto 

moet altijd de politie bellen als hij een dier aanrijdt. En de politie belt de jager. 

 

Met boswachters van natuurorganisaties werken jagers samen om afspraken te maken 

over bijvoorbeeld de vossen, die in de weilanden de weidevogels opeten.  

 

Met boeren werken jagers samen om te voorkomen dat bepaalde dieren teveel van de 

oogst van het land opeten. Ganzen bijvoorbeeld. Ze plaatsen dan vlaggen in het weiland 

van de boer om de ganzen te verjagen of de boer belt hen als er heel veel ganzen op 

zijn land zitten. Dan komt de jager, die ze mag schieten. 
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Met de mensen van de gemeente en de provincie werkt de jager samen om ervoor te 

zorgen dat er dieren geteld worden.  

 

Met de dierenambulance werken jagers samen als er gewonde, wilde dieren zijn. Samen 

kijken zij hoe het met het dier is en of het misschien gevangen moet worden.  

 

Met elkaar werken jagers samen in een WBE, een wildbeheereenheid. Deze plaatselijke 

vereniging van jagers zorgt ervoor dat alle jagers de goede papieren hebben en weten 

welke diersoort wanneer bejaagd mag worden. 

 

Pagina 33 tot en met 39: Wat vinden mensen van jagen? 

 

Wat vinden mensen eigenlijk van jagen? 

 

Boeren vinden het belangrijk dat zij oogst van hun land kunnen halen of gras kunnen 

maaien voor hun koeien. Zij zijn blij als jagers helpen met het verjagen of schieten van 

ganzen op hun land.  

 

De meeste mensen in Nederland vinden het werk van jagers belangrijk en goed. Dat 

heeft de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging laten onderzoeken. Zij zeggen ook 

dat ze niet helemaal precies weten wat een jager doet of moet kunnen. Meer dan de 

helft van de Nederlanders vindt dat onze politiek het jagen niet mag verbieden (Zest, 

maart 2015). 

 

Natuurmonumenten vindt het belangrijk dat er veel grote wilde dieren in hun gebieden 

voorkomen. Zij vinden het ook belangrijk dat hun buren (dat zijn vaak boeren) maar ook 

de mensen die over de wegen naast hun natuurgebieden rijden, daar niet teveel last van 

hebben. Daarom jaagt Natuurmonumenten zelf ook. Dat doet zij met eigen jagers of ze 

vraagt jagers om hen vrijwillig te helpen. 

 

Tegenstanders zijn mensen of partijen die het niet eens zijn met jagen. Zij vinden dat 

een dier nooit gedood mag worden.  

 

Staatsbosbeheer vindt dat de natuur moet worden beschermd maar dat je er ook iets uit 

mag halen om op te gebruiken. Zo verkoopt Staatsbosbeheer hout uit haar bossen, maar 

verhuurt zij ook grond aan jagers. Zij verkopen het wild dat geschoten wordt aan 

restaurants en poeliers. 

 

Wat vind jij van jagen? 

 

 

 

 


