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Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de e-mail dan in uw browser, klik hier.

De Sint heeft ook dit jaar gedacht
Aan de liefhebber van de jacht
Want de nieuwe Jagersagenda & Jachtalmanak
Tovert hij zo weer uit zijn zak
Deze compacte pocket is handig in het veld
afschot- en loodjeslijsten staan erin vermeld
Dit boekje is zoveel leuker dan een standaard cadeaubon
Met zijn jachtverhaal, kleurrijk faunagedeelte en jachtjargon
Dus koop 'm online of in de betere jachtzaak
Dit cadeau valt bij de jager zeker in de smaak!

Nu de Sint in het land is, is de pakjestijd weer aangebroken. De Jagersagenda &
Jachtalmanak 2023 is een leuk, origineel en praktische cadeau voor de jager!
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Het goed beschrijfbare agendagedeelte is ingedeeld per week en bevat veel praktische
informatie als data van evenementen, feestdagen en schoolvakanties, maanstanden en
loodjes- en afschotlijsten.
In de kleurrijke almanak staat weer veel nuttige informatie over jacht- en zweethonden,
WBE's, het leggen van tableaus en feiten en cijfers over de jacht. Ook staan er twee leuke
jachtverhalen in, het jagersjargon en het full colour faunagedeelte.
Bekijk hier de preview van de agenda en hier van de almanak.
De Jagersagenda & Jachtalmanak 2023 kost € 14,95 en is online te bestellen via
www.jagersagenda.nl of te koop bij de betere jachtspeciaalzaak.

Schietsimulator Nederland
Schietsimulator Nederland beschikt op dit moment over de meest geavanceerde apparatuur
op het gebied van schietsimulatie. Hun clips bestaan o.a. uit echte jachtsituaties
opgenomen in de natuur en worden geprojecteerd op een zeer groot scherm. Kaliber en
munitiesoort kunnen in het systeem worden ingegeven i.v.m. het voorgeven. Afstand en
snelheid m.b.t. het doel worden door de schietsimulator berekend, hetgeen uniek is in
Nederland. Dit alles ten doel om het simuleren zo realistisch mogelijk te maken.
Schietsimulator Nederland beschikt over een zeer groot en divers assortiment aan
realistische jachtclips, animatieclips én vaste doelen.
Schietsimulator Nederland is aanwezig op diverse evenementen en ze zijn inzetbaar als
publiekstrekker voor uw eigen evenement, zowel in- en outdoor. Voor iedereen is het een
leuke uitdaging!
Tevens geeft Schietsimulator Nederland het Duitse stempelboekje van PIRSCH uit en is
Schietsimulator Nederland gemachtigd te stempelen voor Duitsland.

Klik hier voor meer informatie .

Kosteloze WBE website
Heeft jouw WBE nog geen website? Of heeft jouw WBE wel een site, maar is deze sterk
verouderd?
Masterlinks Internet Solutions verzorgt in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging websites voor WBE’s. Voor de WBE zijn hier geen kosten aan verbonden.
Je kunt de WBE website indien gewenst zelf aanvullen, maar dit is niet noodzakelijk.
Daarnaast is een groot voordeel dat de website altijd up-to-date wordt gehouden met naar eigen wens - regionaal, landelijk of internationaal nieuws en activiteiten.
Interesse in een kosteloze website? Neem contact op door hier te klikken.

Aanvullende modules op de basiswebsite
Als aanvulling op de basiswebsite zijn extra modules ontwikkeld, te weten:
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Ledenadministratie
Nieuwsbrief
Facturatie
Afgeschermde pagina's
Jachthuur
Deze Aanvullende Modules vereenvoudigen het werk van bestuursleden en zijn ontwikkeld
door eigen WBE bestuurservaring en met de feedback van vele WBE's. De Aanvullende
Modules zijn voor rekening van de WBE. Voor meer informatie, klik hier.

TIPS VOOR DE KOMENDE TIJD
PFERD UND JAGD

JAGEN UND FISCHEN

JAGD UND HUND

08-12 t/m 11-12

13-01 t/m 15-01

24-01 t/m 29-01

De grootste vakbeurs van
Duitsland voor ruiters, jagers
en vissers

Hét ontmoetingspunt voor
jagers en sportvissers,
Augsburg, Duitsland

De grootste jachtbeurs van
Europa, Dortmund, Duitsland

Lees verder >>

Lees verder >>

Lees verder >>

Jagen.nl

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om u af te melden voor onze nieuwsbrief.
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