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JAGER IN HET

gewone leven

WOUTER DANEN (40) HOEFSMID
‘Als jochie van 11 reed
ik pony bij een manege
in Woerden. Het werk
van de hoefsmid vond
ik toen al minstens net
zo interessant als het
paardrijden. Vanaf die tijd
wist ik zeker dat ik later
hoefsmid wilde worden.
Toen ik 16 was ging ik
stagelopen bij mijn collega
Ton. Hij vond dat ik eerst
nog sterker moest worden
om het vak aan te kunnen.
Fysiek is het zwaar.
Na de hoefsmid-opleiding
in Deurne ben ik in 2002
echt aan de slag gegaan.
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tekst en foto’s douwe anne verbrugge

WOUTER DANEN (40) - JAGER
BIJ DE WBE LOPIKERWAARD
‘Stiekem even de luchtbuks van
mijn vader “lenen”. Je kent het
wel. Het opzoeken van de
spanning zat er al vroeg in bij
mij. Omdat ik op mijn 12e nog niet
de opleiding tot hoefsmid kon
doen, ben ik met een agrarische
opleiding begonnen. Door het
werken bij de boer kwam ik in
contact met jagers. Eerst drijven
– door een niet al te alerte jager
zit al meer dan 20 jaar een
hagelkorrel in mijn been,
binnenkort wordt-ie verwijderd
– daarna zelf jagen. Ik trek veel
op met de jagers uit mijn eigen

buurt. De polder in op de ganzen
en eenden. Maar het jagen in
Duitsland vind ik eigenlijk het
allermooist. ’s Nachts op een
hoogzit in het o zo donkere en
stille bos. Mysterieus mooi. Ook
de waardering voor de jagers is in
Duitsland heel anders dan in ons
kikkerlandje. Als je daar bij de
bakker staat, vragen ze of je nog
wat hebt geschoten.
In Nederland moet je veel vaker
dealen met de vele verschillende
meningen over de jacht. Dat is
niet erg en het houdt iedere jager
alert, maar is soms ook een
beetje vermoeiend.’

Per dag besla ik zo’n
zeven tot acht paarden;
van recreatiepaarden
tot paarden die topsport
bedrijven. Twee dagen
in de week werk ik in de
dierenartsenpraktijk in
Bodegraven. Daar doen
we orthopedisch werk. Ik
ben een vakidioot. Als er
iets mis is met de loopgang
van een paard, ga ik tot
het uiterste om het dier
beter te maken. Bij het
kappen en beslaan laat ik
steeds weten wie de baas
is. Ik dus. Een paard wordt
rustig als hij weet hoe de
verhoudingen liggen.’
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