Brabantse polder 17-3-2012.S
Vanmorgen weer vroeg uit de veren, het was de WBE kraaiendag.
De weersvoorspelling was redelijk goed, pas vanaf de middag zou het gaan regen, maar dan zijn we
toch al weer thuis.
Vandaag ook voor het eerst een gezamenlijke jachtdag met Hans. We hadden van te voren hierover
goede afspraken gemaakt, hij alle aandacht voor het geweer en ik op post met Indy.
Eddy, Indy en ik naar de bekende plek achter bij de havenuitmonding. Voor Eddy betere kansen
mocht er wild in het water vallen.

Vrij snel gloeide de hemel rood door de opkomende zon, de eenden, futen en fazanten lieten zich
ook stevig horen. Ook de eerste vissersboten vertrokken en hoopte op een goede visvangst.
Het bekende aanzwellend geluid van de aankomende ganzen bleef achterwegen. Af en toe een
vlucht hoog aan de hemel. Indy trilde over haar hele lijf van de adrenaline. Niet lang daarna viel er
een kraai, zonder getreuzel apporteerde zij deze. Daarna viel de eerste gans die ons verraste omdat
het koppeltje vanachter geruisloos over kwam.
Indy in volle vaart over twee hekken en door een sloot en bracht de gans netjes binnen. Daarna een
tweede gans. Weer hard werken voor Indy want een gans weegt algauw 6 a 7kg.
Op ons gemak terug gewandeld naar het chateau en onderweg nog de uitgestrooide appelen
gecontroleerd, daar was al flink van gegeten door de fazanten. Ook Indy pikte een appeltje voor
onderweg terug. In de klei vonden we ook nog hoef afdrukken van een ree en vossen ontlasting.
Het schijnt dat Reinard zich ook daar aan het huisvesten is!

Aangekomen bij de auto’s moesten nog een keer terug naar de aanzitplek omdat er iets was blijven
liggen en opgehaald moest worden, hilariteit alom! Voor Indy nog een extra loop door de akkers
waar zij nog een ganzen karkas vond.
Na de koffie weer op huis aan, weer een geweldige en sfeervolle ochtend met elkaar, bedankt!!!
Thuis de gans schoongemaakt en de kraai gebruikt voor het trainen.

