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HUBERTUS
VERENIGING
VLAANDEREN

DAG UUR PLAATS
COMPANY -  

SPREKER
TITEL OMSCHRIJVING NL

VRIJDAG 17.45 -18.30 PODIUM Glenn Deliège (HOGENT) Wild zonder 
kleerscheuren

De komst van de wolf in Vlaanderen, een overpopulatie aan everzwijnen die overal schade aanrichten, Nijl-
ganzen die inheemse soorten bedreigen: het samenleven met wild in Vlaanderen loopt niet altijd van een 
leien dakje. Daarbij luidt de vraag: moet de mens zich aanpassen aan de dieren, of omgekeerd? Filosoof 

Glenn Deliège (Hogeschool Gent) reflecteert over die kwestie, en over de rol van de jacht in dat debat.

VRIJDAG 19.00 - 20.00 PODIUM Geert Ampe (Bestuurder 
HVV)

De toekomst 
van de jacht in 

Vlaanderen

Welke zijn de grote uitdagingen van de jacht in Vlaanderen? Waar moet de sector een tandje bijsteken? 
Welke zijn de beleidsprioriteiten in de toekomst, en hoe moet de belangenorganisatie daarop reageren? 

Tijdens de Nocturne, de vrijdagavond, schetst Geert Ampe, bestuurder bij Hubertus Vereniging  
Vlaanderen, de beleidsprioriteiten van de belangenorganisatie. 

ZATERDAG 11.00 - 12.00 PODIUM Gert Michiels (Kennis-
centrum HVV)

Het nieuwe  
intranet : tips en 

tricks

Hubertus Vereniging Vlaanderen installeerde een nieuw intranet: een handig medium voor alle leden, op zoek 
naar informatie over de jacht of de organisatie. Gert Michiels (Kenniscentrum HVV)  geeft een praktische sessie, 
over de nieuwste opties en de handigste tools. Een absolute must voor alle jagers en voorzitters van wildbeheer-

seenheden die op geregelde basis cijfers van tellingen en afschotplannen moeten ingeven.

ZATERDAG 12.00 - 13.00 HVV-
stand Café WBE

Drink een  
koffie met het 
HVV-bestuur

Het bestuur van Hubertus Vereniging Vlaanderen nodigt alle voorzitters van de wildbeheereenheden  
uit voor een koffie en een babbel op de HVV-stand. Doel? Bijpraten en elkaar leren kennen.  

Van elkaar leren, en de band versterkten tussen beleid en basis.  

ZATERDAG 12.15 - 12.45 PODIUM
La Confrèrerie Interna-

tionale «Les Compagnons 
de Saint-Hubert»

Imitatie burlen 
van het hert 3 Belgische kampioenen zullen het hertenburlen nabootsen.

ZATERDAG 13.00 - 14.00 HVV-
stand Jonge Jagers Meat and great

Net het jachtexamen afgelegd en op zoek naar een groep gelijkgestemden, die je verder in het veld kan 
helpen? Kom naar de ‘Meat en great’ van de Jonge Jagers en maak kennis met een enthousiaste bende, 
die beginnende jagers graag bijstaan met raad en daad. Leer ook het concept van ‘peterschap’ kennen, 

misschien wel iets voor jou.

ZATERDAG 14.00 - 15.30 PODIUM

Bart Caron (Groen)-Peter 
Bossu (SPA)-Lode Ceys-
sens (CD&V)-Frances-
co Vanderjeugd (Open 

VLD)-Piet De Bruyn 
(N-VA)-Frans Wymeersch 

(Vlaams Belang)

Groot politiek 
jachtdebat

Op 26 mei moet Vlaanderen naar het stemhokje. Daarom organiseert Hubertus Vereniging Vlaanderen het 
Grote Politieke Debat, met als centraal onderwerp: de jacht. Moet die afgeschaft worden, en wat vinden de 

verschillende partijen van de komst van de wolf? Wat met geluidsdempers: toelaten of blijven verbieden? En 
welke rol speelt de jager in het beheersbaar maken van de everzwijnenpopulaties in Limburg? Kom luisteren 
naar de antwoorden, vorm een oordeel en vraag achteraf de pieren uit de neus van Groen, SP.A, CD&V, Open 

VLD, N-VA en Vlaams Belang. 

ZATERDAG 16.00 - 16.30 PODIUM Els De Porre (Jager) Over vrouwen en 
jacht

Slechts vier procent van de jagers zijn vrouw. Hoe kan dat cijfer de hoogte in? Wat is een billijk percen-
tage? Welke maatregelen moet de sector nemen om die ambitie waar te maken? En welke invloed zal 

dat hebben op de jacht? De kwestie ligt Els De Porre, zelf jager, na aan het hart. In een prikkelende  
lezing maakt ze een kritische analyse over de jachtwereld, en geeft ze een paar concrete oplossingen  

om dat historische manco weg te werken. 

ZATERDAG 16.30 - 17.00 PODIUM
La Confrèrerie Interna-

tionale «Les Compagnons 
de Saint-Hubert»

Imitatie burlen 
van het hert 3 Belgische kampioenen zullen het hertenburlen nabootsen.

ZATERDAG 17.00 - 18.00 PODIUM Dirk Beelaert (Slager en 
Bestuurder HVV)

Masterclass : 
Hoe leer ik een 

everzwijn  
versnijden?

Hoe leer ik een everzwijn versnijden? Hoe begin ik daaraan? En hoe dat vlees vervolgens verwerken tot worst, 
paté en ander lekkers? Die vraag beantwoordt Dirk Beelaert, jager en slachter, al doende, door ter plekke 
een wild varken te verwerken. In de masterclass leert het publiek, dat live kan meekijken, hoe het uitbenen 
ervan in zijn werk gaat. Waar in het karkas vind ik de lekkerste gedeeltes, en hoe moet ik correct snijden? 

ZONDAG 11.00 - 11.45 PODIUM Hunting Students Jacht en sociale 
media

Facebook, Twitter, Instagram: sociale media maken wezenlijk onderdeel uit van het moderne leven. Ook jagers 
zitten online, en verspreiden graag afbeeldingen van jachttaferelen en tableaus. Maar een foto gaat ook heel 
snel een eigen leven leiden, zonder de nodige context. Hoe daarmee omgaan? Het jagersduo achter Hunting 
Student deelt zijn ervaringen met online jachtcontent. Wat is een goede foto? Hoe ga ik om met bloederige  

details? En wat is visueel aanvaardbaar en wat niet? 

ZONDAG 12.00 - 13.30 PODIUM Dirk Beelaert (Slager en 
Bestuurder HVV)

Masterclass : 
Hoe leer ik een 

everzwijn  
versnijden?

Hoe leer ik een everzwijn versnijden? Hoe begin ik daaraan? En hoe dat vlees vervolgens verwerken tot worst, 
paté en ander lekkers? Die vraag beantwoordt Dirk Beelaert, jager en slachter, al doende, door ter plekke 
een wild varken te verwerken. In de masterclass leert het publiek, dat live kan meekijken, hoe het uitbenen 
ervan in zijn werk gaat. Waar in het karkas vind ik de lekkerste gedeeltes, en hoe moet ik correct snijden? 

ZONDAG 16.30 - 17.00 PODIUM
Vlaams Minister van 

Leefmilieu Koen Van den 
Heuvel

Speech 

Hoe kijkt Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Leefmilieu, naar de jacht? Wat is zijn visie? En 
welke moeten volgens hem de beleidsprioriteiten worden van de volgende legislatuur? Na zijn speech 
volgt een grondig debat tussen de vier belangrijkste spelers in het buitengebied: Hubertus Vereniging 

Vlaanderen, Natuurpunt, Boerenbond en Landelijk Vlaanderen. Hoe kijkt elk naar de functie van jacht in 
de samenleving? Wat loopt goed, wat loopt fout? En hoe kan samenwerken in de toekomst beter?

ZONDAG 17.00 - 18.00 PODIUM

Hubertus Vereniging 
Vlaanderen-Boeren-

bond-Landelijk  
Vlaanderen-Natuurpunt

Jacht en  
buitenge-

bied: het grote 
stakeholdersdebat 

Hoe kijkt Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Leefmilieu, naar de jacht? Wat is zijn visie? En 
welke moeten volgens hem de beleidsprioriteiten worden van de volgende legislatuur? Na zijn speech 

volgt een grondig debat tussen hem en de vier belangrijkste spelers in het buitengebied: Hubertus Vere-
niging Vlaanderen, Natuurpunt, Boerenbond en Landelijk Vlaanderen. Hoe kijkt elk naar de functie van 

jacht in de samenleving? Wat loopt goed, wat loopt fout? En hoe kan samenwerken in de toekomst beter?


