
7-daagse groepsreis:  

“Jagen en gamefarming in Zuid-Afrika” 
 
Groepsgrootte: minimaal 4, maximaal 5 
 
Bestemming: Gamefarm “Lentegeur Wildlife”, Thabazimbi, Limpopo, Zuid-Afrika 
 

Met ca. 5.000 ha is Lentegeur Wildlife een van de grotere private gamefarms (of wildboerderijen) in 

Zuid-Afrika. Gedurende deze unieke reis gaat u kennismaken met alle facetten van het werken en leven 

op een gamefarm. Dus veel opwindende hands-on interactie met levend Afrikaans wildlife, kennismaken 

met verschillende fokprogramma’s, schieten van dieren, vleesverwerking en nog veel meer. Maar ook 

genieten van een prachtig land, van ongerepte natuur, de gastvrijheid en vriendelijkheid van het 

Nederlands sprekende gastgezin en heerlijk eten waarbij vooral de braai en bush-meat centraal staan. 

Vooraf in Nederland maakt u al kennis met de andere groepsleden en Jachtbedrijf Nederland zal u van 

vertrek tot en met terugkomst in Brussels persoonlijk begeleiden. 

 

Prijs: vanaf € 2.886,- 

 

Inclusief: 
• Kennismakingsavond vooraf centraal in Nederland 

• Vliegtickets Brussels – Johannesburg v.v.  

• Het boek “Hunters Guide”  

• Begeleiding door Jachtbedrijf Nederland tijdens gehele reis 

• Afschot van:  1 impala ram + 1 blesbok ooi òf 
1 blesbok ram + 1 impala ooi òf 
1 blauw wildebeest koe òf 
1 blauw wildebeest stier (bijbetaling: + € 100,-)  

• 7 overnachtingen obv volpension 

• Alle drank (fris, bier, wijn en alcoholisch) 

• Alle vervoer in Zuid-Afrika 

• Gebruik van wapens en munitie 

• Alle benodigde permits 

• Begeleiding PH/skinners/trackers  

• Wasserette service (zelfde dag retour) 

• Coördinatie van evt. export en invoer taxidermie (kosten daarvan zijn NIET inbegrepen in reissom!) 
 

 
Exclusief: 

• Eventueel overig afschot op basis van prijslijst 2022 

• Kosten voor persoonlijke uitgaven waaronder souvenirs en uitgaven aan taxidermie, uitvoer en invoer van 
geprepareerde onderdelen van dieren. 

 



Programma: 
 

Dag 0: Woensdag   

• 19:45 uur, vertrek vanaf Zaventem (Brussels Airport) 
 
Dag 1: Donderdag  

• 7:15 uur, aankomst OR Tambo Johannesburg 

• Ontbijt + kennismaking (Pretoria) 

• Verplaatsen naar gamefarm Lentegeur Wildlife, Thabazimbi (3/4 uur) 

• Inkwartieren op gamefarm  

• Doorspreken programma + kennismaking gamefarm en dieren. 
 
Dag 2: Vrijdag   

• Kennismaking wapens, oefenen schietvaardigheid in terrein. 

• Werken met dieren 

• Informatieavond “jacht in Zuid-Afrika”  
 
Dag 3: Zaterdag  

• Schieten van de dieren / slachten en vleesverwerking 
  
Dag 4: Zondag   

• Excursie roofdierfarm (voedertijd: 12:00 uur) 

• Gamedrive / fotosafari 
 
Dag 5: Maandag  

• Schieten van dieren / slachten en vleesverwerking 

• Informatieavond “gamefarming in Zuid-Afrika” 
 
Dag 6: Dinsdag  

• Dagexcursie naar Nationaal Park Pilanesberg (op zoek naar de Big Five) 
 
Dag 7: Woensdag  

• Kennismaking + oefenen overige wapens (handvuurwapen, jachtboog, semiautomaat, zwaar 
kaliber, verdovingsgeweer) 

• (tevens reservedatum schieten van dieren) 

• Werken met dieren 
 
Dag 8: Donderdag 

• Bezoek taxidermist 

• Excursie Bela Bela Olifanten reservaat 

• Verplaatsen naar OR Tambo, Johannesburg via toeristische route.  

• 18:45 uur, terugvlucht naar Zaventem Brussels Airport  
 
Dag 9: Vrijdag  

•  06:15 uur, Aankomst Zaventem Brussels Airport  
 

 

 



Beschikbare data en kosten: 
 

Heenreis: 

• Vertrek Brussels Airport: woensdagavond om 19:45 uur (Air Belgium) 

• Aankomst Johannesburg OR Tambo: donderdagochtend om 7:15 uur 

• Vluchtduur 11:30 uur non-stop 

• Incl. 30 kg. ruimbagage en 10 kg. handbagage 

Terugreis: 

• Vertrek Johannesburg OR Tambo: donderdagavond om 18:45 uur (Air Belgium) 

• Aankomst Brussels Airport: vrijdagochtend om 06:15 uur  

 

Aanmelden of meer info? 

Neem contact op met Harry Lamers van Jachtbedrijf Nederland via info@jachtbedrijf.nl of via telefoonnummer 

06-23085061 

Let op! 

• Deze prijzen zijn op basis van ticketprijzen op 20-2-2023. De definitieve prijzen voor deze reis worden 

vastgesteld op het moment dat er een datum gekozen is en de tickets daardoor ook definitief vastgelegd 

kunnen worden. Deze prijzen kunnen dus nog wat fluctueren.  

• Op het moment dat de datum vast staat geschiedt de definitieve inschrijving voor deze reis door 

overmaking van 50% van de reissom. Het resterende deel dient uiterlijk 1 week voor de aanvang van de 

reis volledig voldaan te zijn.  

• Het vliegveld voor vertrek en aankomst is vliegveld Zaventem Brussels Airport.                               

Alternatieve vliegvelden zijn niet mogelijk. 

 

vertrek retour prijs p.p. (incl. vliegtickets)

woensdag 10 mei 2023 donderdag 18 mei 2023 € 2.971

woensdag 17 mei 2023 donderdag 25 mei 2023 € 2.886

woensdag 24 mei 2023 donderdag 1 juni 2023 € 2.971

woensdag 31 mei 2023 donderdag 8 juni 2023 € 2.886

woensdag 7 juni 2023 donderdag 15 juni 2023 € 2.886

woensdag 14 juni 2023 donderdag 22 juni 2023 € 2.886

woensdag 21 juni 2023 donderdag 29 juni 2023 € 2.886

woensdag 28 juni 2023 donderdag 6 juli 2023 € 2.886

woensdag 5 juli 2023 donderdag 13 juli 2023 € 3.500

woensdag 12 juli 2023 donderdag 20 juli 2023 € 3.643

woensdag 19 juli 2023 donderdag 27 juli 2023 € 3.950

woensdag 26 juli 2023 donderdag 3 augustus 2023 € 3.768

woensdag 2 augustus 2023 donderdag 10 augustus 2023 € 4.116

woensdag 9 augustus 2023 donderdag 17 augustus 2023 € 3.537

woensdag 16 augustus 2023 donderdag 24 augustus 2023 € 3.537

woensdag 23 augustus 2023 donderdag 31 augustus 2023 € 3.225



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw reis…  

in beeld 
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