
JAGER IN HET
gewone leven

tekst en foto’s douwe anne verbrugge

MARGUARITHA STUFFKEN (40) -  
IMPLANTOLOOG EN PARADONTOLOOG   
‘Als implantoloog en paradontoloog houd 
ik mij vooral bezig met de chirurgische kant 
van de tandheelkunde. Als een tand of kies 
verloren is, kan een implantaat een goede 
vervanging zijn. De paradontologie richt 
zich op gezond tandvlees, wat ook belangrijk 
is voor de algehele gezondheid. Daarnaast 

speelt tegenwoordig ook de esthetiek een 
belangrijke rol. Ik werk bij het Centrum voor 
parodontologie en implantologie in Alkmaar 
en de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde 
Amsterdam. Iedere patiënt vergt opnieuw 
opperste concentratie. De menselijke kant 
van het werk vind ik minstens zo belangrijk 
als het chirurgische gedeelte. Dat heb ik van 
mijn moeder meegekregen die een tandarts-

praktijk aan huis had. Tot in de kleine uurtjes 
was zij vaak nog bezig met het nabellen van 
patiënten. Dat mensen angst hebben voor 
de tandarts is niet zo gek natuurlijk. In het 
bijzonder de mensen die bij mij in de stoel 
liggen, want die hebben meestal een flink 
tandheelkundig probleem. Aan mij de taak 
hen gerust te stellen en kwaliteit te leveren.’

MARGUARITHA STUFFKEN (40) - JAGER  
BIJ DE WBE TUSSEN VECHT EN OUDE RIJN 
‘Van half oktober tot het einde van het jaar 
is mijn agenda op zaterdag geblokt. En vaak 
doordeweeks ook nog een dag. Mijn vader 
en ik gaan dan meestal naar Yerseke waar 
we in een combinatie zitten. Maar ook jagen 
we op de percelen van ons fruitteeltbedrijf 
Landgoed Breeveld dat tussen Harmelen en 

Woerden is gevestigd. Veel op haas, eend en 
gans. Ik ben met de jacht opgegroeid, mijn 
moeder jaagde ook. En ook mijn opa was een 
fervent jager. Zelf heb ik sinds drie jaar een 
jachtakte. Vliegend wild vind ik nog steeds 
best lastig, de hazenjacht gaat mij het beste 
af. Wel brengen die mooie grote onschuldige 
ogen van hazen mij soms in verwarring. 
Ook bij de ganzenjacht sta ik soms voor een 

dilemma. Het zijn koppel-dieren, dus als je 
er eentje schiet, kun je een relatie verbreken. 
Aan de andere kant heeft een gans snel weer 
een nieuwe partner gevonden, reden genoeg 
om het leven in de natuur niet te vermense-
lijken. En al ben ik geen grote vleeseter; van 
een goed stukje wild met een glas rode wijn 
geniet ik enorm.’
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