Jagen:
praktijkervaring,
daar gaat het om.

Cursus Grofwildverwerking

(incl. Schiettraining Grofwild)

Na het schot begint de verwerking. Ontweiden, keuren, villen, slachten,
in technische delen uiteen halen, het uitsnijden en portioneren. In deze
unieke cursus doe je dat bij de zelfslachtende slager en wildverwerker
Herman ter Weele in Oene. Daar ga je zelf aan de slag. Eén dagdeel
ontweiden en slachten en één dagdeel het verwerken van grofwild.
Je krijgt per twee deelnemers een ree of wild zwijn om onder leiding
van Herman en zijn medewerkers tot biefstukken en andere ﬁjne delen
te verwerken. Het vlees mag je verpakt mee naar huis nemen.
We hebben het over voedselveiligheid. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid van de jager en begint met het plaatsen van een goed schot.
In- of uitschot net iets te ver naar achter is weliswaar dodelijk maar betekent vaak bezoedeling door een beetje pensinhoud. Dat hoeft niet. Door
de Cursus Grofwildverwerking te combineren met de Schiettraining
Grofwild kun je veilig kwaliteitswild in het (eigen) voedselcircuit brengen.

Schiettraining Grofwild

Leren en trainen voor de praktijk. Op de maandagavond (voorafgaand
aan de woensdag bij Herman ter Weele) doe je dan mee aan de
schietvaardigheidstraining. Deze training is alleen toegankelijk voor
jachtaktehouders en cursisten van de jachtopleiding van de SJN.
Met de module schietvaardigheid maak je de Cursus Grofwildverwerking
compleet en ga je goed voorbereid het veld in.
De Schiettraining Grofwild wordt verzorgd op de schietbanen
van het Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst. Op de
maandagavond, van 18.00 - 22.30 uur. Kosten per jager € 165,-.
Inclusief een eenvoudige maaltijd vooraf. Je schiet met eigen
(goedkopere) oefenmunitie. Er is mogelijkheid om met onze
€ 165,TIKKA geweren te schieten.
prijs pp
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Leren en trainen

Ervaren en professioneel.
Cursus Grofwildverwerking

€ 195,prijs pp

Dit is de ideale cursus voor beginnende en gevorderde grofwildjagers,
GP-cursisten, buitenmensen, hobbykoks en foodies. Niet jachtaktehouders
doen alleen het deel Grofwildverwerking bij Slagerij ter Weele. De cursus
Grofwildverwerking bij Herman ter Weele wordt gehouden bij de vestiging in
Oene. Deze begint om 09.00 uur en eindigt rond 16.00 uur.Lunch is inclusief,
evenals het uitgesneden vlees van ree of wildzwijn.Je krijgt ook een naslagwerk
over wildverwerking. De kosten voor deze unieke cursus zijn € 195,- pp
Doe beide cursussen tegelijk*. Dus de Schietraining Grofwild op de
maandagavond en de cursus Grofwildverwerking op de woensdag
daarop volgend. Er geldt dan een aanzienlijke korting. De prijs per
persoon wordt dan € 295,-.

€ 295,prijs pp

Reservering
Ga naar de site pcjacht.nl of jachtopleidingen.com en schrijf je in.
Per mail inschrijven kan ook: info@pcjacht.nl en d.buijtendorp@pcjacht.nl .
Bel: 085 0700 896
Het Praktijk Centrum Jacht & Fauna geeft ook gespecialiseerde Clinics voor
de bewegingsjachten. Hoe kom je goed voorbereid op de drijf- en bewegingsjachten? Deze Clinics zijn altijd in september en oktober.
Ook hebben we voor de liefhebbers en jagers die maximale vaardigheid willen
bereiken onze Cursus/Masterclass Long Range Shooting in Wales. Wij hebben
daar een samenwerking met de ‘topgun’ van Engeland, Andrew Venables.
Je gaat twee dagen aan de slag met alle facetten van het schieten op afstanden
van 100 tot wel 1000 meter. Je leert wat voor invloed wind, warmte, hoogte op
je schotbeeld doet. Je leert door praktische toepassing het nodige over
ballistiek. Een ervaring om nooit te vergeten!

Data cursus Grofwildverwerking en Grofwild Schietvaardigheid 2020
Maandag 2 maart
Woensdag 4 maart

Schietvaardigheid
Grofwildverwerking

Elspeet
Oene

Maandag 16 maart
Woensdag 18 maart

Schietvaardigheid
Grofwildverwerking

Elspeet
Oene

Maandag 30 maart
Woensdag 1 april

Schietvaardigheid
Grofwildverwerking

Elspeet
Oene

*Aanbeveling voor de cursisten in 2020
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