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Beste relatie,

Het jaar is alweer meer dan twee maanden onderweg en de cursussen zijn weer gestart. In
deze nieuwsbrief vertellen we je meer over de aankomende cursussen en hebben we een
aantal mededelingen:
 

Praktijk Centrum Jacht & fauna is aanwezig op de Faunadag te Middachten (voorheen
geweiententoonstelling). Zaterdag 25 maart bij Kasteel Middachten.
In het najaar staan ook weer een paar cursussen Kleinwildverwerking gepland. Kijk op
de site voor de data!
NOJG en PC Jacht & Fauna willen samen een cursus schietvaardigheid uitbrengen.
De Jagersvereniging zet in op meer vaardigheid in de praktijk. Vaardigheid is wat wij
de jagers kunnen laten zien. Vaardigheid draagt bij aan ons professionalisme. En in
die zin aan ons imago en positieve invloed op de maatschappij. PC Jacht & Fauna en
de Jagersvereniging maken zich er samen sterk voor.

Veel leesplezier!

Cursus ‘Grofwildverwerking’

We zijn 25 februari gestart met de cursus
Grofwildverwerking bij Slagerij ter Weele
in Oene. Je kunt het weer een succes
noemen, er is veel enthousiasme onder de
deelnemers. Heerlijk om te leren hoe je
grofwild moet uitsnijden, daardoor ook
meer inzicht te krijgen in de anatomie van
het dier en welk stuk vlees waarvoor
geschikt is.

Van het nekvlees maak je heel iets anders
dan van de achterbout. De rug draai je niet
door de gehaktmolen voor een hamburger.
Maar welk vlees dan wel? Nu weten ze het.

Er volgen nog twee cursussen en dan
misschien weer in het najaar van 2023.
Zet jezelf in ieder geval op de wachtlijst via
onze site www.pcjacht.nl. Je wilt deze
cursus meemaken!

Schiettraining Grofwild

Goed schieten is oh zo belangrijk om grofwild op de juiste manier in het voedselcircuit te
brengen. Het begint allemaal met het beheer. Tellen, een plan maken en eventueel afschot
berekenen. Hoe staat het met de geslachtsverhouding? Hoe werk je toe naar een
evenwichtige leeftijdsklasse opbouw? Dat zijn serieuze zaken. Het schot komt als laatste,
maar die moet net zo kwalitatief afgewogen zijn. Op de juiste plaats gericht, meteen
dodelijk en zorgend voor nauwelijks wildbraad verlies.

In de cursus komt alles aan de orde. Je doet, je leert en je krijgt ervaring. Het resultaat is
dat je een uitstekend schutter bent. De cursus van 13 maart zit vol. Voor de cursussen
op 20 en 27 maart zijn nog plaatsen vrij. Ga naar de site en schrijf je in voor slechts
€165,-.

 

Masterclass Long Range Shooting in Wales

Wil je het predicaat meekrijgen van ‘Marksman’ (scherpschutter)? Dan is de Masterclass in
Wales (UK) bij Andrew Venables en PC Jacht & Fauna een heel bijzondere training. Slechts
24 mensen zijn je voorgegaan.

Je leert wat ballistiek in de praktijk betekent en je leert met zijwind en andere
atmosferische omstandigheden om te gaan. Zoals luchtdruk, warmte luchttrillingen etc. Op
grote afstanden geeft het significante verschillen. Je ziet ze, je ervaart ze en daar leer je
van. Het is al een hele ervaring om doel te treffen op afstanden van ver boven de 150 meter.
Wat leer je van een schot op 800 meter, 1000 en misschien wel 1.500 meter? Dat je steeds
beter wordt en dat je jezelf een heel groot plezier gedaan hebt. Het is ‘the best you can get’.

Schrijf je in, het is geen goedkope cursus, maar erg waardevol en zeer bijzonder. Kijk voor
meer informatie en inschrijving op onze site.
 

Groet en Waidmannsheil,

Donald Buijtendorp 
Adviseur PC Jacht & Fauna
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