
JAGER IN HET
gewone leven

JELLE VELDMAN (57) - RAYONMANAGER 
MSD ANIMAL HEALTH
‘Liever noem ik mezelf “dierenartsbe-
zoeker”. Als vertegenwoordiger van MSD 
Animal Health verkoop ik medicijnen en 
vaccins aan dierenartsen. Daar hoort 
natuurlijk ook een stukje voorlichting bij 
over nieuwe middelen en in welke 
doseringen deze het beste werken. Ik zit al 
25 jaar in deze business. Steeds weer zijn  
er nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen, 
dat houdt het spannend. Zo’n 360 
praktijken kan ik tot mijn klantenkring 
rekenen. Iedere dag ben ik met veel plezier 
op pad. En ja, eigenlijk had ik zelf 
dierenarts willen worden, maar op de 
Hogere Agrarische School was ik iets te 
rebels. Leraren weigerden mij een rapport 
te geven, haha. Het vak van dierenarts blijft 
mooi, maar het is fysiek en psychisch 
zwaar. En de romantiek die je bij Dr. Pol of 
James Herriot vindt, is in werkelijkheid ver te 
zoeken. Veel dierenartsen zoeken een andere 
uitdaging. Er is dan ook een groeiend tekort 
aan dierenartsen. Dat is best zorgelijk.’

JELLE VELDMAN (57) - JAGER BIJ DE  
WBE SKARSTERLÂN
‘Mijn vader ging altijd op maandag jagen. 
Hij was dameskapper in Bolsward, op 
zaterdag was hij druk in zijn eigen 
kapsalon. Maandag was zijn vrije dag, dan 
ging hij het Friese veld in. Ik wilde dolgraag 
mee, maar mocht niet van mijn moeder 
want zij wilde dat ik naar school ging. 
Uiteindelijk gaf ze er toch geregeld aan toe: 
“Neem dat jong maar mee, anders is ie zo 
stiervervelend!” Op mijn 16e ging ik onder 
begeleiding zelf met het geweer het veld in 
– toen mocht dat nog – en op mijn 18e kreeg 
ik mijn eerste jachtakte. We schoten vaak 
eenden en duiven op de graan- en stoppel-
velden. Als er een boer belde over schade en 
mijn vader was aan het knippen, dan 
stuurde hij mij erop af. Terugkerende vraag 
in de kapsalon: “Zijn er al stoppeleendjes, 
Veldman?” Als ik met pa op de eenden ging, 
schoten we nooit meer dan 25 eenden, 
anders hadden we te veel plukwerk.  
Nu jaag ik vooral op ganzen en reeën.  
De schedels van de reeën prepareer ik zelf. 
Mooi rustgevend werk.’

tekst en foto’s douwe anne verbrugge
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