Corbais 22 januari 2012
Vandaag de laatste jachtdag in België. Wat een mooi seizoen hebben we mogen beleven.
Vooral wat een voorrecht om daar deel aan te mogen nemen. Voor de honden een
geweldige manier om in de praktijd hun ervaring en jachtverstand te ontwikkelen en te laten
groeien. Er was een duidelijk verschil waar te nemen bij de honden aan het begin van het
seizoen en nu aan het einde.
Het was erg leuk om te zien hoe de jongere, minder ervaren honden zich konden optrekken
aan de ervaren honden. Uiteindelijk hebben alle aanwezige honden gelegenheid tot
apporteren gehad.
Voor Easy was het de gelegenheid om met doorzettingsvermogen door de bramen te
rammen en met succes voor te staan en te apporteren. Waarschijnlijk zal dit met dummy’s
een ander gaan verhaal worden.
In het veld liet ze steeds met temperament zien, hoe een staande hond behoort te werken.
Voor de linie langs en een spoor oppakken en voorstaan, ze is een ervaren jachthond
geworden. Snelheid, passie en doorzettingsvermogen.
Ik ben mij er van bewust dat deze ervaring alleen in het veld tijdens de praktijkjacht
opgedaan kan worden. Wat een luxe en een voorrecht om in die gelegenheid te zijn.

Vandaag waren we met een klein groepje van 3 honden, dus veel werk aan de winkel.
Nog maar net uit de auto en er vlogen al twee eenden op, die Easy binnen haalde.
Daarna nog de bosjes uitgedreven, waar meerdere fazantenhanen uitkwamen.
Als een blok stond ze voor en gelukkig wachtte de geweren tot Lucia een foto kon maken,
het bleek een haas te zijn die het hazenpad kon kiezen en voor nageslacht gaat zorgen.
Omdat het de seizoen afsluiting was werden we verwend met een zeer uitgebreid buffet.
We hadden graag nog wat langer gebleven, maar er moeten altijd nog een paar
kilometertjes gereden worden. Geweldig dat Lucia mij altijd bij Brede oppikt dank je wel.

Haar Vizslas’s en mijn korthaartje kunnen ook geweldig met elkaar overweg.
We gingen voldaan op weg naar huis en kunnen terug kijken op een sportief, gezellig
waardevol jachtseizoen.
Ik ben weer trots op mijn korthaartjes en dankbaar voor jachtgelegenheid, heel erg bedankt.
Ik verheug mij al op al dat gene wat nog mag komen.

