
Jagen Frankrijk oktober 2012. 
 
Met een volle bus honden vertrekken we 
donderdag middag richting Frankrijk. We zijn 
uitgenodigd om vier jagers, drie dagen te 
assisteren tijdens de jacht. Luna, Devon en Isa 
zullen worden ingezet voor het aanwijzen van 
het wild en het apporteren na het schot. Ze 
zullen het druk krijgen de dames, want er zijn 
verder geen honden. 
Guus en McKenzie mogen uiteraard ook af en 
toe los in de ruime bieten velden, maar zullen 
de jagers niet assisteren tijdens de jacht. Guus 
en McKenzie zijn nog te onstuimig om 
gecontroleerd werk te leveren. 
 
Als we aankomen bij het hotel in Chaumont-en-Vexin, blijkt de sleutel van onze kamer niet meer op 
de deur te zitten. Er schijnt al iemand anders in de kamer te zitten. Da’s dus niet handig. Vooral niet 
omdat hij een rondje om was en wij er dus niet in konden. Gelukkig kwam hij een kwartier later 
opdagen en bleek hij in het gezelschap te zijn van drie andere heren, die meteen ook de vier 
betreffende jagers bleken te zijn, waar we de komende dagen mee zouden optrekken. Na overleg, 
komen we er al snel achter, dat degene die in onze kamer zat, naar een kamer boven moest. 
Opgelost dus. 

 
 
Vrijdag, 1e jachtdag. 
 
Om 8.15 uur verzamelen we en vertrekken, richting Domaine des 
Auvrays.  
Na een licht ontbijt op het domein stappen we in de auto’s en 
zetten koers naar de eerste velden.  
Voor ons ligt een groot bieten veld wat voor de voet afgejaagd zal 
gaan worden op fazant en patrijs. Als eerste zijn Luna en Isa aan de 
beurt om los te gaan. Samen jagen ze netjes het veld af en komen 

geregeld tot staan. In het begin is het wat onwennig voor de jagers, dat ze zodra de honden staan, ze 
er toch echt naar toe moeten om het wild op de wieken te laten gaan. Gelukkig lopen Eric en ik er 
ook, dus samen kregen we ze wel in de lucht. Na mooi voorstaan, volgt uiteraard een net apport. Het 
is dan ook fijn dat beide dames het apporteren goed onder de knie hebben.   
Na het bietenveld volgt een stukje bos. De jagers lopen langs de flanken en wij met de honden door 
het bos. Het eerste doublet wordt geschoten door David. Een “zwart/blauwe” fazant en een patrijs. 
Beide stuks wild worden door Luna netjes bij me binnen gebracht. Aan de andere kant van het bosje 
is Isa aan het werk en ook daar worden de patrijzen netjes binnengebracht. 
En ja, een ochtend is zo voorbij, dus op naar het domein voor de lunch. 

 
Na de lunch blijven we op het domein en 
gaan we lopend naar de velden rond de 
boerderij. Op de velden zijn rijen mais van 
ongeveer 10 meter breed blijven staan 
met daar tussen ruime stoppelvelden. 
Onze gids gaat door de mais en Eric en ik 
langs de flanken met de honden. Luna ligt 
nu heerlijk in de auto uit te rusten en Isa 

 

 

 



en Devon zijn mee. Al snel komen de eerste patrijzen en fazanten uit de mais en de jagers werken 
hard aan hun tableau. Nagenoeg al het geschoten wild wordt binnengebracht en een enkele, die voor 
de voet valt, wordt geraapt. De dames hebben het druk. 
Ook aan de middag komt snel een einde. Om 5 uur wordt de eerste jachtdag afgesloten en 
vertrekken we na een aperitiefje weer richting het hotel. 
 
Zaterdag, 2e jachtdag. 
 
Het is koud vandaag. Er ligt zelfs een dun laagje ijs op de ramen van de auto’s, maar het ziet er naar 
uit dat het een mooie dag met mooi weer gaat worden. 
Na opnieuw een licht ontbijt op het domein, vertrekken we eerst weer naar een groot bietenveld. 
Doordat er langs het bietenveld een singel ligt, besluit onze gids deze eerst uit te jagen, zodat het 
wild wat daar in zit, de bieten in kan vliegen. Tevens geeft het de jagers de kans om het wild wat de 
andere kant op gaat te schieten. Al snel worden de eerste patrijzen en fazanten geschoten en is het 
aan Isa en Luna de taak om ze binnen te brengen. 
Na de eerste ronde door de singel is het tijd voor de bieten. Het is leuk om te zien dat de jagers het 
werk van de honden beginnen te begrijpen. Al valt het voor de honden in deze eerste loop niet mee. 
Er wordt van de wind af gejaagd en ze moeten dus iedere keer een flink stuk vooruit om wind te gaan 
halen en terug te komen. Zelf kan ik enorm genieten van het hondenwerk en af en toe vergeet ik 
gewoon dat ik de linie ook in de gaten moet houden. Vooral op een moment dat Luna voorstaat en 
Isa netjes patroneert. Da’s toch genieten zeg. Hup jager ernaar toe en drie patrijzen op. Super!! 
Helaas slaat na de lunch het weer compleet om. Het begint te regenen en de velden veranderen in 
één grote klei bende. Toch mag dat de pret niet drukken, want we gaan gewoon opnieuw de mais in, 
net als gisteren. De jagers schieten ook vandaag een redelijk tableau, al hielpen de koude vingers er 
niet altijd aan mee. 
 
Doordat één van de jagers ook graag een keer 
op de eenden wilde, verkassen we om een uur 
of vier richting een eendenput. De vier jagers 
worden allemaal op post gezet rond de 
eendenput en Devon zit klaar om de geschoten 
eenden binnen te brengen. De eendenput zelf 
kunnen we niet zien. Hij ligt verscholen achter 
een heuvel en het enige wat we horen is het 
gekwaak van de eenden als ze eraan komen. Ik 
blijf dit spannend vinden. Je weet nooit 
wanneer ze komen. Maar als ze komen, dan is 
het erop of eronder. Zodra de eerste schoten 
vallen en de eerste eenden ook echt naar 
beneden komen, wordt Devon ingezet. Af en toe horen we een plons en moet Devon het water in. 
Maar ook veel eenden vallen op het land, zowel voor de eendenput als erachter. Hard werken dus 
voor Devon.  
Uiteindelijk worden er dertien eenden geschoten en heeft Devon er negen van binnen gebracht. De 
andere vier zijn geraapt door ons. Er kwam er zelfs één loodrecht naar beneden op nog geen meter 
van de jager vandaan. Da’s toch linke soep……. 
Al rap begint het donker te worden en wordt de eendenjacht afgeblazen. Dus op naar het hotel. De 
douche wacht en weet je wat…….vanavond staat er eendenborst op het menu. Heerlijk!!! 
 
Zondag, 3e jachtdag. 
 
Vannacht heeft Luna bij ons op de kamer geslapen, voor de kachel. Toen we ze gisterenavond  uit de 
auto haalden was ze zo stijf als een “oude deur”.  Ach ja, ze wordt ook al wat ouder hè en dan heb je 

 



zo je streepjes voor op de rest. Gelukkig is ze van een nacht warmte weer goed opgeknapt, maar zal 
ze vandaag niet meer worden ingezet. Isa en Devon zijn nog fit zat, dus dat gaat vandaag goed 
komen. 
Samen met onze gids en de vier jagers vertrekken we na 
het ontbijt, op verzoek van de jagers richting de bieten. 
Inmiddels zijn ze het werk van de honden, enorm beginnen 
te waarderen en genieten ze van de zoekwijze van de 
honden, het voorstaan en het apporteren. Ze beseffen zich 
nu ook wat voor gemak de honden met zich mee brengen. 
We hoeven niet meer te roepen als er een hond voorstaat, 
maar ze gaan er zelf al naar toe. Het is mooi om te zien, dat 
ze de honden goed in de gaten houden en ook de andere 
jagers aansporen om de hond te bedienen. Neemt niet weg 
dat de apporten toch iedere keer naar ons worden gebracht 
en onze stroppen al snel weer vol hangen.  
Vandaag gaat het super in het bietenveld. Er wordt veel 
wild geschoten en het weer is super. 
 
Na de middag volgt de laatste maisdrift. We zien de 
patrijzen en fazanten rijkelijk door de rijen lopen en we 
moeten flink doorstappen om ze op de wieken te krijgen. Ook de honden zien ze lopen en soms 
moeten we gewoon rennend achter ze aan. Ze zijn af en toe niet te houden. Er wordt voldoende 
door de jagers geschoten en ook vanmiddag komen Isa en Devon tot een boel apporteerwerk.  
 
Om de drie jachtdagen af te sluiten, willen de jagers graag nog éénmaal door een bietenveld. We 
besluiten Guus en Hannah (de jonge langhaar van de gids) in te zetten en het blok in één keer af te 
jagen. Beide honden jagen erg breed, maar vinden niet één stuk wild in het hele veld. Da’s jammer!! 
Beide honden hadden het echt verdiend. Gelukkig hebben de vier jagers ook genoten van het 
hondenwerk en namen de laatste drift voor lief. 
 
Zoals gebruikelijk wordt er aan het einde van de jachtdagen een tableau gemaakt van het geschoten 
wild.  
 
Uiteindelijk zijn er 117 stuks wild geschoten: 
 
- 77 roodpoot patrijzen 
-   6 grijze patrijzen 
- 15 fazanten 
- 13 eenden 
-   1 duif 
 
En dan is het tijd om weer richting huis te gaan. De 
honden zijn moe en wij lopen ook niet meer te rennen. 
Al met al, hebben we er aardig wat kilometertjes op 
zitten na de afgelopen drie dagen. Maar wel drie 
heerlijke dagen. We hebben genoten van het buiten 
zijn en het mooie hondenwerk. Heerlijk!! 
 
Sjef, Dirk, David en Wim, bedankt voor de gezellige dagen. 

 

 


