
De culinaire Heendag. 
 
Zoals elk jaar is er weer de bijzondere Heendag. 
Het bijzondere is dat we meerdere driften lopen, daarna lunchen en als laatse nog de 
rietkraag uitkammen. 
Die jacht is zo als altijd erg leuk, maar de lunch is het hoogte punt. In de gezellige jachthut 
vindt het culinaire plaats, waar Louise ons verrast met lekkernijen, zelfs met de nodige 
champagne. Gelukkig hebben we voor de lunch al het meeste werk gedaan. Omdat Indy 
loops was kon Easy haar plaats innemen. Haar ervaring, opgedaan in het veldwerk, laat ze 
goed tot haar recht komen. Zo kan ze ook haar ervaring delen met Donald de bruine 
labrador, die met haar mee loopt om het spelletje af te kijken.  
Helaas bleven de fazanten weg, op een na, die niet geraakt werd. 

  
Wel kreeg Easy de gelegenheid om het geschoten haas  netjes binnen te brengen, bij het 
afscheid was die voor ons. 
Wat een voorrecht om hier steeds weer deel van te mogen zijn.  
Hier kan geen enkele KNJV proef tegen op. 
Bedankt Louise!! 
   
 
Het Brabantse  10-12-2011. 
 
Het jaar loopt alweer ten einde, vorig jaar zelfde tijd zware sneeuwval, nu veel nattigheid. 
Voor de ganzen geen punt, vlogen ze vorige week erg laag, nu vliegen ze veel hoger. 
Ze komen weer in ongelooflijke zwermen aan, hun gesnater gonst over de akkers. 
Indy en ik zitten weer op post, nu achter een rietkraag vlak voor een hek met sloot. De 
geweren zijn verdeeld en we kunnen goed de akkers overzien. 

  



Als de eerste gans valt wordt Indy onrustig want ze wil er op af,ze  moet nog wel over het 
hek en door de sloot. Het blijkt een zware klus, want de gans is wel 7 kg zwaar. Toch brengt 
ze hem mooi binnen, ondanks dat ze niets meer kan zien met de twee wapperende vleugels 
voor haar kop. Zo ook de volgende twee die komen ook goed binnen, voor haar kan de dag 
niet meer stuk , ook voor mij niet. 

  
Het is elke keer weer een uitdaging en spannend om mee te maken. 
De complimenten die ze krijgt, daar groei ik ook van.   
Er is niets mooier dan het voorjagersleven. 

 


