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Beste relatie, 

 

Ben jij je al aan het oriënteren om jouw jachtvaardigheden in 2023 te 

verbeteren? Wacht dan niet te lang, want het nieuwe jaar is al onderweg! 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je graag over de nieuwe opzet van de 

schietvaardigheidscursus en de training schietvaardigheid grofwild die van 

start gaan vanaf februari 2023.  
 

 

 

Schietvaardigheid cursus/trainingen. Nieuwe opzet!! 
 

Uitstekende praktijkvaardigheid maakt de jager pas een echte professional. De SJN 

jachtcursus is een uitstekende start. Je leert het waarom, het maatschappelijke doel en de 

cursus geeft je theoretische kennis. ‘En daar sta je dan na het verkrijgen van je jachtakte 

met je nieuwe hagelgeweer en grofwildbuks. En nu? Je mag een keer met iemand mee 

jagen op de ganzen, eenden of duiven. Voor grofwild ben je vaker aangewezen op 

jachtreizen in Schotland en Polen. Of je hebt het geluk en geld om mee te doen aan een 

jacht in Duitsland.  

 

 

 

0,0 is echt te weinig 

 

Welke leeftijd je ook hebt als beginnende jager, je hebt 0,0 ervaring. En je wilt dat daar 

verandering in komt. Hoe vaker je jaagt, hoe beter je vaardigheid wordt. Logisch! Een 

‘goed geweer‘ zijn maakt je ‘professional’. Ook de jagers die slechts 1 of 2 keer aan een 

jacht mee doen kun je met goed fatsoen niet ervaren noemen. Daar is meer voor nodig. 

Vaardigheid en ervaring start met een praktijkopleiding van het Praktijk Centrum Jacht & 

Fauna. Bijna 20 jaar geleden zijn wij gestart met een training ‘Schietvaardigheid 

grofwild’, ondersteund door Vereniging Het Reewild. Het schietvaardigheidsniveau 

mocht best wel wat hoger. De slogan ‘bij ons schiet je in de cursus meer dan de gemiddelde 

reewildjager in zijn hele leven' sloeg aan.  

 

 

https://mailchi.mp/pcjacht/praktijk-centrum-jacht-schietvaardigheid-6205947?e=0c23c23127
https://mailchi.mp/pcjacht/praktijk-centrum-jacht-schietvaardigheid-6205947?e=0c23c23127
https://pcjacht.us13.list-manage.com/track/click?u=66a1a80f187fa7993408f908f&id=549d57f954&e=0c23c23127


  

 

Getraind worden door ervaren jagers, door pure professionals 
  
We trainen uitsluitend jagers zowel beginnende en die bijscholing wensen. De juiste 

houding aannemen is het begin van een goed schot. Dit heeft een prioriteit. En dan komen 

alle schiethoudingen aan de orde: liggend, met de bersstok, aangestreken en vrijhandig. 

We werken met schietschijven die jachtsituaties simuleren. Wij passen ons aan met 

materiaal en instructie aan de tijd van nu. Jacht is niet hetzelfde als 20 jaar terug. 

Terreinen, natuur, faunabeheer en regelgeving zijn onderhevig aan politieke beslissingen en 

haar willekeur. Een jager of jachthouder heeft nauwelijks meer iets te zeggen over jagen. 

 

Jagen moet je leren. En weet dat jagen niet exclusief is, absoluut niet elitair, maar het is wel 

vrijwilligers werk dat nogal wat controverse in zich heeft namelijk het doden van dieren. 

Juist daarom is vaardigheid en dus professionalisme zo belangrijk. 

 

In de nieuwe cursus/training besteden we goede aandacht aan het inschieten van het 

geweer. Inschieten is de basis. Het is niet een handeling die je even tussendoor doet of 

gemakzuchtig laat doen door je geweermaker. Je moet er serieus mee aan de slag. Wij 

adviseren met inschieten net zolang door te gaan tot je met je munitie (probeer 

verschillende merken en typen) het maximum uit je munitie weet te halen in verhouding 

met je geweer. 2.5 cm moet mogelijk zijn. Krijg je dit onmogelijk voor elkaar, dan is het 

advies om andere munitie te proberen.  

 

Voor jachtvaardigheid geven wij de voorkeur aan schijven die jachtsituaties laten zien. 

Een ree kan spits staan, en waar tref je hem dan? Aan die vorm van training heb je wat. We 

simuleren schieten vanuit een hoogzit. We maken gebruik van verschillende typen 

bersstokken, we variëren in vergrotingsfactoren van de gangbare variabele richtkijkers. 

 

Houding ‘vrijhandig’ ontbreekt niet, evenals lopende keiler. Cursisten van de SJN 

jachtcursus en jagers die kennis willen opdoen kunnen/mogen met onze trainingsgeweren 

schieten. TIKKA en Blaser R8 Ultimate met kijkers van Swarovski, Leica, Bushnell en 

richtmiddelen als de Blaser RD 20 en/of Aimpoint. Jagers die over een eigen geweer 

beschikken, moeten daar ook mee schieten. 

Eerlijk, het is een intensieve cursus. Je schiet erg veel. Je leert, je doet en je ervaart het 4 

uur non stop. Deelnemers worden beoordeeld door de trainers op basis van getoonde inzet, 

leergierigheid en natuurlijk op trefzekerheid. Een certificaat geeft aan dat je die inzet hebt 

laten zien. 

 

De cursussen worden gegeven vanaf de maand februari in 2023. Kijk regelmatig op onze 

https://pcjacht.us13.list-manage.com/track/click?u=66a1a80f187fa7993408f908f&id=0330c118f6&e=0c23c23127


 

website pcjacht.nl voor de data. De cursussen zijn tijd op een maandag van 17.00 tot 

22.30 uur. En worden gehouden op het Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst.  

 

↪️ Schiettraining Grofwild  

 

 

 

Groet, 

Peter Bongen & Donald Buijtendorp 
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