
 

‘Lekker peuteren’, ‘het hondje laten werken’ en ‘grote tableaus zijn niet belangrijk voor ons’ zijn veel 
gehoorde uitspraken onder Nederlandse jagers. Om aan deze vraag te voldoen heeft Hetton Shoot 
een volledig verzorgde 2 daagse voor de voet jacht samengesteld. 

U en uw vrienden jagen met eigen geweer onder begeleiding van één van onze gamekeepers met 
een paar hondjes. Ons schitterende jachtveld van ruim 6500 hectare heeft door zijn variëteit aan 
biotopen volop mogelijkheden voor een ideale voor de voet jacht. Hagen en akkerranden bieden 
dekking aan fazanten en patrijzen. Kans op een haas heeft u op een van de akkers. In onze bossen 
komen naast fazanten later in het seizoen ook veel houtsnippen voor. Langs de rivier of op een van 
onze poelen heeft u kans op waterwild.  

Onze jacht is in Northumberland gelegen en bevind zich op ongeveer een uur rijden van Newcastle 
en Edinburgh. Met eigen auto is het ideaal te bereiken via de ferry IJmuiden-Newcastle. Dagelijks zijn 
er ook meerdere vluchten vanuit Nederland naar Newcastle of Edinburgh. 

U overnacht in een ensuite eenpersoonskamer bij een gezellige Engelse pub midden in ons jachtveld. 
Dit op basis van volpension (ontbijt, lunch en diner). 

Dit alles kunnen wij aanbieden voor slechts 875,- EURO per persoon. Indien u meer dan 2 dagen wilt 
jagen komt er per dag inclusief overnachting 350 ,-EURO bij. 

Deze aanbieding is Inclusief: 

· 3 overnachtingen obv vol pension (ontbijt, lunch en diner) overnachtingen bij een 
Engelse pub in het jachtveld; 

· 2 voor-de-voet jachtdagen; 
· Patronen; 
· Aanvraag visitor shotgun permit tbv jagen met eigen geweer; 
· BTW. 

Exclusief: 

· Heen en terugreis via boot (IJmuiden- Newcastle) of vliegtuig; 
· Drank; 
· Een fooi voor de gamekeeper. 

Voorwaarden: 

· Minimaal 2 en maximaal 4 geweren; 
· Tableauverwachting 6-8 stuks wild per dag per persoon op basis van een ‘shot-to-kill’ 

ratio 3:1; 
· Beschikbare periode oktober 2018 tot en met januari 2019; 
· De betaling dient voorafgaand aan de jacht volledig te zijn voldaan. 
· Geen restitutie bij annulering. 



 

Neem voor boekingen en/of meer informatie contact met ons op: 

Hetton Shoot 
The Estate Office 
Hetton Steads 
Lowick, Berwick upon Tweed 
TD15 2UL 
Northumberland 
United Kingdom 
 
info@hettonshoot.com 
www.hettonshoot.com 
 
Hendrik van Boeckel van Rumpt 
Tel : 0044 (0) 7826 108 907 
 
Nico Geertzema 
Tel : 0031 (0) 6 24 28 77 74 


