Vandaag 7 januari 2012 de voorlaatste keer naar Corbais en dan zit het seizoen er weer op.
Eddy vertelde wat er die dag geschoten zou mogen worden, eend, fazanthaan, vos en duif en
kraai.
We starten dan in het bosje bij het chateau waar de honden doorheen vliegen en ze stoten
er meerdere fazanten uit.
Easy laat weer haar jacht verstand werken en wist nog van de vorige keer hoe ze te werk
moest gaan en stond verschillende fazanten voor, een paar werden neergehaald.

Daarna weer over de akkers, het was inmiddels flink gaan regenen, het was hard ploegen
door de zware klei. Tot mijn schrik bleek dat ik de afstand bediening van de correctieband
verloren had,wat een pech en dure grap!
Ik ben zonder succes teruggelopen om te zoeken, helaas!! Bij terugkomst bleek dat Easy een
fazant mooi voorgestaan had en ook geapporteerd had. Omdat ik er niet bij was heeft ze
fazant aan Eddy afgegeven.
Inmiddels weer terug bij het chateau voor de heerlijke lunch die er in ging in als koek.
Daarna nog twee bosjes uitgekamd, wat een zware klus voor de honden en hun voorjagers.
Het grootste probleem zijn de doornen die om je lichaam slingeren en je voeten vastzetten.
Ongelooflijk hoe Easy er doorheen vliegt.
Op een bepaald moment lag ik weer languit, mijn handen vol met doornen.

Op eens schiet er een vos achter ons door, iedereen roepen naar de geweren buiten het bos
“Renard à la gauche”. Nog twee maal het bos uitgekamd maar Renard was ons te slim af en
werd niet gevonden.
Later heeft Easy nog een vossenburcht gevonden maar Renard was niet thuis.
De opgeschrikte hazen bleven ongedeerd en zullen voor nageslacht gaan zorgen.
In een eendenput konden nog twee eenden geschoten worden, Easy kon mooi aangeven
waar ze lagen en stond weer mooi voor op een zeer steile kant waar ze niet tegenop kon
komen, de spaniel kon er vanaf de bovenkant beter bij en bracht ze bij zijn baasje.
Als we bijna aan het eind van de laatste drift zijn gaan we weer richting chateau voor een
afzakkertje en opwarmen bij de potkachel.
De Vizsla Vita van Lucien kon ook terug zien op een geweldige apporteerdag met veel
apporteergelegenheid.
Voor onze honden en voorjagers weer een geweldige dag met een onverwacht groot
tableau. Weer een voorrecht om daar bij te zijn, bedankt!!
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