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Nieuwsbrief PC Jacht & Fauna | September 2022 Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Bekijk hier de webversie

De zomer verdwijnt, de herfst komt. In deze nieuwsbrief aandacht voor
Jacht & Buitenleven in Liempde, waar wij iets speciaals gaan organiseren.
Verder presenteren we met veel plezier ons programma voor najaar 2022 en
voorjaar/zomer 2023.

Evenement Jacht & Buitenleven, Landgoed Velder
(23 t/m 25 september 2022)

Er is altijd veel te zien en veel te genieten. PC Jacht & Fauna organiseert op zaterdag en
zondag een wedstrijd: "Wie maakt de lekkerste bal gehakt van gans?"

Onder leiding van de trainers Luc Strik en Ted Dekker leer je efficiënt, hygiënisch en snel
ganzen panklaar te maken. Vervolgens maak je van het vlees je lekkerste ganzenbal.
Spekvet en als je dat wilt gebruiken zijn kruiden, brood, paneermeel, melk, room en een
gehaktmolen aanwezig. Jij en 'het publiek' gaan aan de slag. Ruim een uur krijg je de tijd,
dit moet genoeg zijn voor een ganzenbal. Een speciale jury, van absolute 'bal-gehakt
kenners', maakt de winnaar bekend. Het recept wordt gepubliceerd en misschien wel in
productie genomen. Want het credo van de duurzame jager is ‘wat we schieten, eten we op’,
wild mag nooit worden weggegooid. Reserveer je deelname aan de wedstrijd ganzenbal
maken en leer snel en vakkundig hoe je ganzen verwerkt.

↪

 Ganzenbal wedstrijd
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Cursus Kleinwildverwerking

In lijn met de ganzenbalwedstrijd starten we in september met de uitgebreidere
cursus Kleinwildverwerking bij Pieter van Meel Wild & Gevogelte in Amsterdam. Op
zondag, v.a. 09.30 uur leren de trainers van PC Jacht & Fauna je hoe je hygiënisch en
efficiënt een gans, eend, duif, fazant, patrijs, haas en konijn (afhankelijk wat uiteraard
voorhanden is) voor de keuken gereed maakt. Hoe netter je het presenteert hoe beter het
smaakt. Het is een vaardigheid die je als jager, hobbyhok of wildliefhebber wil beheersen. 
 

Schietvaardigheid Grofwild

16 jaar geleden zijn we begonnen met
schietvaardigheidstrainingen. Dat doen
we nu nog en met succes. Het plaatsen
van het juiste schot op grofwild (ree,
wildzwijn en hert) is enorm belangrijk.
Voor het wild en voor de hygiëne na het
schot. Op het blad schieten is correct,
maar hoe staat het dier? Is breed wel echt
breed? Opeens gaan andere zaken
meetellen.

Naar boven of beneden schieten, grote
afstanden en verschillende houdingen. Met
richtkijker, met warmtebeeld of restlicht.

Het komt allemaal aan bod in onze cursus.
Een cursus voor het bijspijkeren van je
vaardigheid. Zeer interessant voor de
beginnende grofwildjagers, die de nodige
ervaring willen op doen. Voor cursisten van
de jachtcursus SJN een echte aanrader.
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 Cursus Kleinwildverwerking
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Bewegingsjachten/drijfjachten: De Zwartwild Clinic

Drijf-, drukjachten op grofwild zoals die gehouden worden in Duitsland, België, Frankrijk,
Hongarije, Kroatië, Polen en Roemenië (om maar een paar landen te noemen), vragen de
nodige vaardigheid als je het maximale uit de jacht wil halen. Een varken voorbij zien komen
en mis schieten of te laat reageren is teleurstellend. Kansen moet je leren benutten. Op de
vrijdagavond start de Zwartwild Clinic van trainers Donald Buijtendorp en Dennis
Essenburg op het Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst te Elspeet. De basis, schieten
op bewegend doel, lopende keiler, word je daar bijgebracht. Alsof het een jachtweekend is
ga je de volgende ochtend de virtuele praktijk in bij Schietbioscoop Van Seventer. Een echte
aanrader voor al die bewegingsjacht-liefhebbers. Oefening helpt je de jachtdagen
optimaal te benutten.

 

Long Range Shooting in Wales

Voor de liefhebber en voor de jager die het maximale wil bereiken in schietvaardigheid.
Het gaat er niet om de jagers te trainen om op 1.000 meter een ree te schieten, maar wel
om de maximale vaardigheid te krijgen voor schoten boven de 200 meter tot ca. 350 meter.
Afstanden die in onze vlakke polders, in de bergen nogal vaak voorkomen.

Het is natuurlijk wel bijzonder en uniek om de ervaring te hebben met schoten op 1.000 en
1.500 meter en alles wat daartussen ligt. Alleen zo word je een waar ‘Marksman’
(scherpschutter). Het heet een Masterclass die gegeven wordt door Andrew Venables van
WMS firearmstraining en wordt georganiseerd door PC Jacht & Fauna. Een all-in
programma: hotel, volpension en 2 dagen Masterclass, inclusief munitie en gebruik van
geweren echter exclusief de reis. Je kunt zelf kiezen hoe en wanneer je wilt reizen. Of
combineer deze masterclass met een bezoek aan een stad of een jachtreis. We organiseren
volgend jaar tweemaal deze unieke experience! In de tweede week van juni 2023: van
zondag tot woensdag en woensdag tot zaterdag. 
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Grofwildverwerking

Een topper uit ons programma is de
cursus Grofwildverwerking. Hoe maak
je een hert, wild zwijn of ree gereed voor
de keuken? Netjes geportioneerd en
hygiënisch. Villen, uitbenen en ontvliezen.
Samen met een andere cursist krijg je een
wild zwijn of ree om mee te werken en
ervaring op te doen. Je halve zwijn of ree
neem je na afloop netjes verpakt en
gevacumeerd mee naar huis. Een gedeelte
kun je gebruiken om verse worst mee te
maken. Een zeer leuke ervaring en verras
je familie en vrienden met het resultaat.
Heerlijk.

Je leert het van de wildspecialisten van
zelf slachtende Slagerij ter Weele in
Oene. Een hele dag met wild bezig zijn,
gezellig lunchen en een leuke borrel na
afloop. En verder natuurlijk praten, vragen
stellen en van gedachten wisselen over
ontweiden, de impact van schoten,
munitiesoorten en de juiste plek van
treffen. Je gaat met een vracht aan
informatie, vaardigheid en heerlijk wild
naar huis. Een topper uit ons programma.

Data in 2023 worden nog bepaald. Houd
deze nieuwsbrieven en de website in de
gaten!

Groet,
Peter Bongen & Donald Buijtendorp
 

Copyright © Praktijk Centrum Jacht & Fauna, All rights reserved.
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