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JAGER IN HET

tekst en foto’s douwe anne verbrugge

gewone leven

HANS VINK (63) –
LEERMEESTER MEUBELMAKER
‘Bij de Bouwloods in De Meern begeleid ik
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In de timmerwerkplaats leid ik hen op tot
timmerman of timmervrouw. We maken echt
mooie dingen. Meestal op commerciële basis.
Wil je een nieuwe houten keuken of een leuk
bureautje voor je kind? Wij maken het. Maar ook
grote projecten pakken we op. Zo hebben we in
het nabijgelegen Maximapark een Romeinse
wachttoren gebouwd en een replica gemaakt
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van een Romeins schip. Ik doe dit werk nu een
jaar, en ik geniet er echt van. Eerder werkte ik als
zelfstandig meubelmaker; veel in mijn eentje.
Het is prettig collega’s te hebben en mijn kennis
en kunde over te dragen. De mensen die hier
werken en leren, hebben vaak al een heel
‘zorgtraject’ achter de rug. In de begeleiding
ben ik meer van: hups, handen uit de mouwen.
En ondertussen breng ik ze sociale
vaardigheden bij. Onze heidewachtel Sproet
neem ik vaak mee. In de timmerwerkplaats
zijn ze gek op haar.’

HANS VINK (63) –
JAGER BIJ WBE KROMME RIJN
‘Ik ben opgegroeid op het Eiland van Dordt, als
een echt buitenjochie. Altijd vissen en met
fuiken in de weer. Je kent het wel. Door de
getijdenwisselingen was het een dynamisch
gebied. Nu is het zwaar verstedelijkt. Ik ben zo’n
40 jaar geleden gaan jagen. Het begon met een
jachthondentraining omdat mijn ouders een
nieuwe hond hadden. Van het een kwam het
ander. In de buurt van Bunnik heb ik een
tijdlang een eigen veld gehad, maar dat is passé.

Nu jaag ik het liefst op grofwild. Regelmatig ga
ik naar Duitsland. Vanwege de Afrikaanse
varkenspest krijg je in sommige Duitse gebieden
zelfs een premie per geschoten wild varken. Dit
als tegemoetkoming in de kosten die de jagers
maken. In mijn eigen WBE ben ik dronepiloot
om weidevogels en reekalveren op te zoeken
voor het maaien. Ook doe ik mee aan wildtellingen in mijn eigen WBE en in Drenthe. Als
het even kan gaat Sproet mee op jacht. Het is
echt een tophond.’
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