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We komen weer in ons normale doen. Misschien even wennen. Geen maatregelen meer,
geen verplichte afstand, geweldig! Zonder improvisaties kunnen we nu onze cursussen
Kleinwildverwerking, Grofwildverwerking, Schietvaardigheid en Long Range Shooting in
Wales uitvoeren.

De vogelgriep zit ons op een aantal plekken in Nederland nog dwars, maar verder kunnen
we vol inzetten op schadebestrijding en populatiebeheer. Misschien heb je in de afgelopen
Corona-jaren weinig gejaagd? Misschien is je vaardigheid wat teruggelopen? Tijd om dat
weer bij te spijkeren? Heel nuttig.

Jagen mag je best een vak noemen. Een vak dat je wilt en moet beheersen. De buitenwereld
eist het en wil dat je een professional bent. Oefening helpt, trainen en leren. En dat is waar
wij goed in zijn. Jou de nodige bagage geven om je praktisch vaardig en professional te
noemen. Kijk op www.pcjacht.nl voor meer informatie.

Cursus ‘Kleinwildverwerking’

Wij hebben nog een paar plekken vrij op
de zondagen 27 maart en 24 april. Als
jager hebben we het credo, ‘wat we
schieten eten we op’. Goed voedsel
weggooien zullen we nooit doen. Maar
voordat de gans de pan in gaat moet hij
wel netjes schoongemaakt worden. En je
wilt dat net zo goed doen als de poelier.
Dat leer je bij het Praktijk Centrum Jacht &

Wij werken i.s.m. Pieter van Meel Wild &
Gevogelte in Amsterdam. Je leert het dus
zoals het hoort: snel, efficiënt en volgens
de hygiëne normen.

Data: 27 maart en 24 april
Plaats: Pieter van Meel Wild & Gevogelte
in Amsterdam

Voor directe inschrijving bel, mail Iris of
schrijf je in via onze website.
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Dat leer je bij het Praktijk Centrum Jacht &
Fauna.

schrijf je in via onze website.

Schiettraining Grofwild

We hebben het er de laatste tijd veel over gehad met de jagersverenigingen, politie en
wapenhandel. Men vindt/wij vinden dat het niveau van vaardigheid kogelschieten
omhoog moet. Het is ook goed en het is prettig om je zeker te voelen bij het afgeven van
een schot. Altijd natuurlijk op de juiste plek, want dat helpt bij de hygiëne. Want, wat je
schiet eet je op! Zo is het toch.

Schrijf je nog snel in voor 21 en 28 maart.
 

Nieuw: trainingsgeweer van Blaser

We hebben iets nieuws aan de cursus
toegevoegd. Altijd hebben wij het over de
ergonomie van geweren. Je hagelgeweer
heb je laten aanpassen, heel normaal.
Maar je kogelgeweer is zo uit het rek
getrokken met de mededeling ga er maar
mee aan de slag, Waidmannsheil!

Dat is niet goed. Aan zeker 80% van de geweren van onze deelnemers mankeert
ergonomisch wel wat. De kolf is te lang of te kort, de oogafstand van de kijker is niet goed,
de trekkerdruk te zwaar, noem maar op.

Met het nieuwe Blaser R8 trainingsgeweer kunnen wij alles aanpassen voor de cursist om
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Met het nieuwe Blaser R8 trainingsgeweer kunnen wij alles aanpassen voor de cursist om
te laten ervaren hoe een ergonomisch aangepast geweer de trefzekerheid positief
beïnvloedt.

Masterclass Long Range Shooting in Wales

De perfectionist onder jullie. Voor de jager die het maximum in schietvaardigheid wil
bereiken is daar de Masterclass Long Range Shooting in Wales. In de vrije natuur
tussen de schapen trainen Andrew Venables en Praktijk Centrum Jacht & Fauna jullie in het
schieten op grote afstand. Op 1000 meter vol in de roos treffen leert je goed schieten onder
alle omstandigheden. Je leert wat zijwind doet en wat zijwinden voor invloed hebben op je
kogelbaan. Trekkertechniek, houdingen, ademhaling en ballistische kennis, het komt
allemaal aan de orde. Je leert het ervaren. Je schiet enorm veel én je schiet met de
modernste geweren, inclusief munitie. Kortom, je wordt een ‘real marksman’. Iets om trots
op te zijn.

Wat nog staat te gebeuren?

Alle belanghebbers bij jacht en
schadebestrijding zijn overtuigd van de
waarde en het nut van praktijkgerichte
(korte) opleidingen. De jager vraagt er ook
om. De jachtcursus is prima, maar het is
wel theorie. En dan sta je daar later met je
hagelgeweer en kogelgeweer in de hand en
je vraagt je af, ‘hoe nu verder’. De praktijk
is ons segment. Daar kunnen wij jagers in
scholen. Dat bijbrengen wat ze willen en
moeten weten. Professional worden en
zijn.

 

Wij hebben overleg met de belanghebbers, we maken nieuwe cursussen en initiëren
trainingen. We weten wat jagers willen. De doelen staan ons helder voor de ogen, de
marsroutes worden bepaald en de doelen gaan gehaald worden. Houd jezelf op de hoogte
via www.pcjacht.nl.

Groet en Waidmannsheil,
Peter Bongen & Donald Buijtendorp
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Peter Bongen & Donald Buijtendorp
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