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Bekijk hier de webversie

Beste relatie,

Vaardigheid bij schieten is een must voor de jager. Ook vaardigheid in het
verwerken van wild hoort bij de bagage van een goed jager. We vertellen je
in deze nieuwsbrief meer over de cursussen kleinwild- en
grofwildverwerking. 

We wensen je alvast prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Leren van ontweiden

Wat we schieten eten we op. Naar ons idee het verplichte credo voor de jager. Wild is
oogsten uit de natuur. Weldoordacht en duurzaam. Niks mis mee. Het merendeel van de
Nederlanders ondersteunt het, zo wijzen opinieonderzoeken uit.

Jaren geleden al, in dezelfde periode toen de eerstelijns keuring GP (gekwalificeerd Persoon)
voor wild zijn intrede deed, organiseerde PC Jacht cursussen kleinwild- en
grofwildverwerking. Uniek bij de grofwildcursus is het op de juiste manier leren van
ontweiden. In de jachtopleiding en de GP opleiding lees je dat de jager een stuk grofwild
binnen een uur moet hebben ontweid en naar de koeling hebben gebracht. Hoe dan wel?
Vroeger leerde je het van je opa of de vriendelijke jachtopziener. De jachtopziener is echter
een uitstervend beroep. Wij waren en zijn dus uniek. Nu speelt ons de lastige regelgeving
van de NVWA parten. Het cursusgedeelte ontweiden heeft door de regelgeving een extreem
kostenverhogend effect. Onverantwoord!

We doen het toch wanneer het kan en als de risico’s voor ons en onze partner de zelf
slachtende slager/wildhandel te groot worden, dan wordt dat gedeelte ruim gecompenseerd
met theoretische instructie en het leerproces in verwerking. Het eindresultaat is altijd een
mooi voorbereid stuk wild voor de keuken. Eet smakelijk.

Ga naar de website pcjacht.nl voor data en aanvullende informatie.

Cursus Kleinwildverwerking

We schieten hazen, konijnen (even niet), duiven, fazanten, patrijzen en ganzen.
Vooral de ganzen worden in grote getale buit gemaakt ter voorkoming van schade. Maar wat
doe je er mee? Kleinwild moet ook het voedselcircuit in. Weggooien en naar destructie
brengen, is om het mild uit te drukken, ongewenst. Hazenpeper is een fantastische gerecht,
duivenborst op de bbq is heerlijk, canard `orange is een klassieker in de wildkeuken,
fazantenterrine, patrijs paté, allemaal overheerlijk. Je wilt het niet missen op feestdagen of
gewoon door de week.

Het juist en hygiënisch schoonmaken van het ‘kleine’ wild is gewenst om tot die heerlijke
gerechten te komen. Bij wildhandel Pieter van Meel in Amsterdam leer je in een
workshop vorm hoe het moet. Gezellig, instructief en nuttig. Je moet het doen.

Wil je meer weten? Bel dan Donald Buijtendorp op: 06 53 391575. Voor reservering, altijd
doen, ga je naar de website of je belt Iris Strijd op: 085 0700 896.

Geniet van de komende weken. Kerst en het einde van het jaar is een mooie tijd. Gezellig en
geschikt om over nieuwe dingen na te denken, plannen te maken en vooral je voor te
nemen die ook tot uitvoer te brengen.  Ik zou zo graag……….., is alleen te beantwoorden met
zeker. En zeker is doen! Succes.

Groet,
Peter Bongen & Donald Buijtendorp
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