DMQ 1 CERTIFICATION
BELGIE

data

Aanvraag

van

tot

3 dagen
prijs

€ 800

/pers.

basisprijs incl. btw

ALGEMENE INFO

boeken
Xavier DUYCK
+32 498 50 31 66

The Hunting Season heeft exclusief voor Benelux de handen in mekaar geslagen met de British Deer Society en
zal in 2017 terug de DMQ1 curcus organiseren.
Alle proeven zullen tevens in Belgie worden afgenomen die recht geven op het DMQ1 certificaat.
Wat mag je van THS verwachten in aanloop naar je Level 1 certificatie:
• Na betaling ontvang je de volledige syllabus.

Ivo Bulcke
+32 496 10 83 70
info@thehuntingseason.com
Bij inschrijven zal het volledige
bedrag dien te te worden overgeschreven op
BE82068243891268

• 8 weken voor het examen nodigen we je uit voor een testexamen en overlopen representatieve fotovragen.
• 4 weken voor het examen ontvang je van ons een vragenlijst met circa 500 vragen dewelke mogelijks tijdens 		
het examen kunnen gesteld worden.
• Op de 3 lesdagen staan we je waar toegelaten met woord en daad bij om je slaagkansen te maximalise
ren.
Dit examen zal worden afgenomen door een afgevaardigde van de British Deer Society en loopt over 3 dagen.
Wat mag je op dit examen verwachten:

inclusief

• Lunch & drank gedurende
de curcus
• Verzekering op de schiet
baan
• 3 dagen les door top BDS +
examen afname
• proefexamen in januari

1.Schriftelijke test bestaande uit 50 multiple choice vragen over biologie, jachtwetgeving en wapenkennis.
2.Schriftelijke test bestaande uit 40 multiple choice vragen over hygiëne en voedselveiligheid.
3.Visuele test bestaande uit 20 fotovragen over de in de UK levende hertensoorten.
4.Veiligheidsparcour waarbij je aantoont reële jachtsituaties correct te kunnen inschatten.
5.Schietvaardigheidstest op de schietbaan waarbij je blinde silhouetten correct moet aanspreken

exclusief

• deelnemers dienen in het
bezit te zijn van een eigen
wapen met minimum cali
ber .222

Meer details over bovenstaande kan je op de THS website terugvinden of contacteer ons.

opmerkingen en voorwaarden

• Kennis van de Engelse taal is een must om deze curcus tot een goed einde te brengen
• De beslissing of de kandidaat al dan niet het certifcaat Level 1 krijgt toegewezen zal worden bepaald door een examinator van de BDS
• Een minimum van 10 deelnemer is noodzakelijk om deze opleiding te laten doorgaan.

www.thehuntingseason.com
thehuntingseasonBE

