
JAGER IN HET
gewone leven

SETH KOX (35) - DIRECTEUR VAN 
MOTOR-Z IN EINDHOVEN
‘We begeleiden momenteel 27 jongeren met 
autisme. Dat doen we met zes begeleiders. 
Ik coördineer het geheel, maar ben vooral 
op een praktische manier bezig uit te 
zoeken waar zij enthousiast van worden. 
Want ik weet dat als je doet wat je leuk 
vindt, je echt heel veel kunt bereiken. Dat 
heb ik zelf ervaren. Laat ik zeggen dat ik als 
tiener een wat onhandelbaar mannetje was. 
Zeg maar gerust lastig. Pas toen ik op mijn 
twintigste samen met mijn broer met de 
motor door Rusland trok, wist ik wat mij bij 
terugkeer te wachten stond: ik wilde bij 
andere jongeren hun kracht en enthou-
siasme aanboren.  
Het leven is te kort om altijd maar moeilijk 
en lastig te blijven doen. Na mijn studie 
Pedagogiek en deelstudies als Psychologie 
ben ik met Motor-Z aan de slag gegaan. 
Sleutelen aan motoren is mijn passie.  
Ik ben autodidact. Samen met jongeren  
van alles en nog wat bouwen of herstellen, 
vind ik heerlijk. Van oude historische 
kachels tot aan motoren waarvan we zelfs 
het motorblok zelf maken.’ SETH KOX (35) - JAGER IN OIRSCHOT

‘Ik schiet met een zwartkruit-geweer uit 
1890, een Remington kal. 12. De hagel -
patronen maakt mijn vader; wij hebben hier 
beiden een “herlaad-verlof” voor. Hij heeft 
dit geweer ook helemaal gereviseerd. Als ik 
schiet komt er een steekvlam van 
anderhalve meter uit en zie je door alle 
rookontwikkeling even niets meer, haha.  
Ik ben van het “dynamische jagen”. Toen ik 
met mijn broer in Rusland was, hebben we 
een week lang te paard in het Altaj-gebergte 
gejaagd. En pas nog: vliegvissen in Canada. 
Zalmen van meer dan een meter zwommen 
daar recht voor je voeten. Hier in Nederland 
is het toch iets meer afgepast. Ik vind het 
leuk om rond de Kerst samen met mijn 
mentor en goede vriend Henny van 
Oorschot een haas voor de pot te schieten. 
Maar het jagen is er de laatste jaren bij in 
geschoten omdat ik druk ben met de 
verbouwing van onze boerderij. Ik geniet 
van de gezelligheid die je bij jagers vindt, 
maar bovenal vind ik het belangrijk om 
respect voor dier en natuur over te brengen 
op anderen. En leuk dat ik met mijn 
historische outfit en oude geweer gewoon 
one of the guys ben. Niets is te gek.’ •

tekst en foto’s douwe anne verbrugge
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Notitie
z'n hoofd zit vrij dicht bij de tekst, heb daar geen speling.


