
JAGER IN HET
gewone leven

ARJAN BOOMKAMP (46) - EIGENAAR/
INSTALLATEUR BOOMKAMP INSTALLATIE
‘Techniek heeft mij altijd geboeid. Als tiener 
in de Achterhoek was ik natuurlijk bezig met 
het opvoeren van brommertjes en later 
motoren. Dat hoort er hier een beetje bij. 
Maar mijn vader vond het geen goed idee dat 
ik in de autotechniek verder zou gaan. 
School was niet mijn ding, dus na de LTS 
ben ik een leer-werk-traject begonnen in de 

elektrotechniek. Mijn ouders stimuleerden 
mij om mezelf altijd verder te ontwikkelen. 
Met cursussen en opleidingen sta ik waar ik 
nu sta: een eigen installatiebedrijf. Ik ben 
heel erg druk met de aanleg en het 
onderhoud van warmtepompen, 
zonneboilers en airco’s. Nieuwe klanten 
neem ik niet meer aan, want dan zou ik 
personeel moeten aannemen en daar pas ik 
voor. Ik wil geen manager worden binnen 

mijn eigen bedrijf. Het leuke van het werk in 
deze regio is de ons-kent-ons-mentaliteit. 
Mijn klantenkring bevindt zich binnen een 
straal van 10 kilometer. Dat werkt gewoon 
heel prettig. Klachten of gedoe met facturen 
heb ik niet. Als er iets kapot is, repareer ik 
dat zo snel mogelijk: iedereen tevreden!’

ARJAN BOOMKAMP (46) - JAGER BIJ DE 
WBE’S OOST GELRE EN WISCH
‘Kijk, kijk, kijk… zie je daar die twee 
patrijzen wegvliegen? Schitterend hè? Je ziet 
ze de laatste jaren steeds vaker. De bloem- 
rijke akkerranden in deze omgeving helpen 
daarbij. Zelf heb ik rond het erf een houtwal 
en een poel laten aanleggen. In de zandhoop 
naast de poel zitten konijnen. Ze hebben het 
naar hun zin hier. En nee, het zijn er nog niet 

te veel, haha. Thuis op het boerenerf in 
Harreveld was ik als jochie veel in de weer 
met de windbuks. Op mijn achttiende 
haalde ik mijn jachtakte. Jagen is mijn grote 
passie. Altijd al geweest. Daarom wil ik met 
mijn bedrijf niet groter groeien; ik wil tijd 
overhouden om te jagen. Mijn driejarige reu 
Kristo, een Duitse staande draadhaar, gaat 
meestal mee. Hij heeft een ontzettend goede 
neus. Bij een cursus in Duitsland wist hij 

feilloos een 24 uur oud zweetspoor te 
traceren. Daar geniet ik van. Of onze zoons 
later ook gaan jagen? De jongste van twaalf 
denk ik wel. Maar onze oudste zoon van 
zestien, die jaagt op iets anders.’ •
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