Praktijk Workshop
Grofwildjacht Polen 2021
Jachtveld Milicz 67 en 45. Totaal 16.334 ha waarvan 7.697 ha bos
Datum jacht in Polen van 06.10 t/m 10.10.2021
Minimaal 6 en maximaal 11 deelnemers
Verblijf in stijlvol ingericht jachthuis met 6 tweepersoonskamers en 3 éénpersoonskamers
Allemaal voorzien van eigen badkamer.
Schietvaardigheid training in Nederland: Vrijdag 17 september van 17.00 tot circa 22.00.

Programma Praktijk Workshop Grofwildjacht Polen :
Schietvaardigheid training , schietbaan “Berkenhorst” in Nederland vrijdag 17 september.
Onderdelen: schieten vanaf bersstok, aangestreken en vrijhandig schieten op wildschijven.
Tijdens de jachtdagen gaan we u ook leren hoe je een stuk grofwild gaat ontweiden. En u wordt in de
gelegenheid gesteld om het ook zelf te doen wanneer u een stuk grofwild geschoten hebt.
Op jacht in Polen van 6 t/m 10 oktober 2021:
3 jachtdagen in Polen 1:1, 4 overnachtingen met verblijf en volpension categorie “S “
Eén avond/ nachtjacht op varkens bij voldoende maanlicht
Op basis van tweepersoonskamers
Inclusief afschot van 2 reegeiten en/of kalveren
Vrij afschot vossen
Reserveringskosten
Verplichte WA verzekering Polen
Eventueel gebruik kogelgeweer van ons
Gratis abonnement op het grofwildmagazine “Waidmannsheil”

Totaal per deelnemer: € 1.430,00

2.

Niet inbegrepen: gebruik transportmiddelen jachtveld (€ 44,00 per dag per jager ongeacht aantal
km), éénpersoonskamertoeslag € 19,- per dag, reis- en annuleringsverzekering, drank en fooien.
Afschot ander wild volgens prijslijst Diana Hunting Tours 2021
Reizen naar Polen in overleg, carpoolen mogelijk.
Opstapplaats Van der Valk Hotel in Hengelo
De schietvaardigheidstraining en de jacht in Polen worden volledig begeleid door Donald
Buijtendorp en Jacob Konter.
Donald Buijtendorp is een ervaren grofwildjager die al meer als 20 jaar in binnen- en buitenland
jaagt. Auteur van de boeken “Samenleven met wilde zwijnen” en “Eerlijk, wild & duurzaam de gans
op eten” en “Sus Scrofa, in de Pot”.
Jacob Konter jaagt al ruim 35 jaar met name veel in het buitenland. Werkzaam voor Jachthuis
Leimuiden en Limpopo Travel & Diana Hunting Tours.
In oktober 2020 hebben alle deelnemers aan deze workshop 2 of meerdere stuks grofwild
geschoten tijdens deze 3 jachtdagen.
Voor aanmeldingen mail sturen naar: jacob@jachthuisleimuiden.nl

