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konijnen die geschoten worden in het 
kader van schadebestrijding krijgen 
allemaal een bestemming op het bord. 
Odette heeft het geluk dat ze vrienden 
heeft die het wild goed kunnen berei-
den. “Zij hebben een kookworkshop en 
wildproeverij en kunnen de heerlijkste 
gerechten maken. Als we een feestje 
hebben, vragen we of  zij wat ganzen-
borst voor ons kunnen roken. Ik verdiep 
me er zelf  ook steeds meer in. Op You-
Tube zijn veel filmpjes te vinden over 
verschillende bereidingswijzen.”

prijzige hobby 
De jagers leggen hun vangst van die dag 
– tien hazen – in het gras. Odette heeft 
er geen kunnen schieten. “Je moet geluk 
hebben dat ze net voor je langs  
lopen.” Een treffer of  niet, elke keer 
weer geniet ze van de schoonheid 
van het landschap. Of  dat nu op een 
bloedhete zomerochtend is of  op een 
ijskoude winterdag. Al van kinds af  aan 
heeft ze een passie voor de natuur. “Ik 
was acht jaar en struinde met een hond 

van de buren uren in het bos. Ik vond het interessant om te kijken hoe 
verschillende planten eruit zien en zocht thuis op hoe ze heten. De 
veranderingen in de natuur boeiden me mateloos. Meer jagers hebben 
die interesse. Op de jachtcursus zitten veel biologen en boswachters.” 
Prijzig is de hobby wel. De jachtopleiding kost alles bij elkaar driedui-
zend euro. Dan moet je nog een kogel- en hagelgeweer, waterdichte 
outdoorkleding en liefst nog een jachthond hebben. Alles bij elkaar 
ben je dan weer een paar duizend euro verder. “Toch zou ik jagen 
geen elitesport willen noemen. Je kunt het net zo duur maken als je 
zelf  wilt. Ik heb geweren en jachtkleding van een goed merk en daar 
betaal je voor. Het kan echter altijd goedkoper door tweedehands 
materialen aan te schaffen.”
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