
De Vlaamse Jager  •  augustus 2017

Reportage

28

‘High Birds’ 
Jachtvakantie met Hunting Adventure 

 ▶ Tekst: Paul Kegelaer 

Toen men mij vroeg om iets te vertellen over mijn jachtdagen in Reims, was dat 
geen opgave, aangezien ik graag vertel over mooie jachtmomenten met fijne 
mensen om mij heen. Als jongjager stond jagen, op hoge vogels, al een tijdje 
op mijn verlanglijst: een trip naar Engeland of Schotland bijvoorbeeld. Maar de 
daarmee gepaard gaande hoge kosten en het gebrek aan tijd, weerhielden mij 
ervan om een dergelijke jachttrip te regelen. Tot ik afgelopen zomer las over 
Hunting Adventure, het jachtbureau van Christa en Rob Truyers. 

Ik was in die periode net aan het 
bedenken waar ik mijn beste (jacht)
vriend mee kon plezieren voor zijn 
verjaardag. De beslissing was, na het 
lezen over Hunting Adventure, snel 
gemaakt: mijn wens om op hoge vo-
gels te mogen jagen en mijn vriend 
hiervoor uitnodigen als verjaardag-
cadeau. Twee ‘vogels’ in één klap! 
Hoe mooi. 

Einde oktober reisden wij af naar het 
Franse Reims voor een tweedaagse 
‘Battue Marchante’, niet geheel 
wetende wat en wie ons te wachten 
stond, maar vol jachtpassie. We 

werden ontvangen in een sfeervolle 
jachtlodge, waar een leerlinge van 
Paul Bocuse de scepter zwaaide in 
de keuken. Dit was, gecombineerd 
met goed gezelschap, een bijzon-
der goede start van de dag. Na het 
ontbijt werden we voorgesteld aan 
de beheerder van het domein en zijn 
jachtpersoneel. 

Nerveuze honden, mooi weer en de 
belofte van veel en mooi wild, deden 

onze jagersharten sneller slaan. 
 

In de voormiddag werd er vooral 
in het veld gejaagd. De helft van de 
jagers werd achter maïsstroken ge-
posteerd en de andere jagers jaag-
den ‘à la botte’ in lijn, samen met de 
drijvers grote stukken mosterdzaad 
uit, in de richting van de maïs. 
Honderden fazanten, grijze en rode 
patrijzen werden op deze manier 
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richting de maïs gedreven. Gezien 
het redelijk aantal geweren en de, 
voor ons, heel andere jachtwijze, 
was het eerst een beetje zoeken hoe 
en waar we net moesten lopen. Na 
een drift of twee ging het beter. Zo-
doende hadden we tegen lunchtijd 
al een mooi tableau bij elkaar. 

Na een deugddoend aperitief en een 
heerlijk driegangenmenu, waren we 
klaar voor een nieuwe uitdaging. 
In de namiddag werd iedereen op 
één lijn geposteerd en zou het ‘iets-
je’ moeilijker worden. En voilà! Daar 
kwamen de driften met hoge vogels, 
geposteerd in valleien achter ‘bos-
sages’, vijvers of houtwallen. Dit is 
waar we voor kwamen: ‘High Birds’, 
snel op de wind. Kleine patrijzen, 
grote fazanten en koningsfazanten 
kwamen in grote aantallen over. 

Het duurde even voor ik het 
een beetje doorhad: veel meer 
voorgeven dan je gewend bent. 

 

‘Swing in the Bird’, daarna was het 
geweldig. Mijn jachtvriend en ik kon-
den ruim meedoen met het tableau. 
‘s Avonds bij de ‘après chasse’ ver-
telden we Rob dat we een geweldige 
dag hadden gehad. 

Enkele maanden later trok ik weer 
naar Reims voor een tweedaagse 
‘haute vol’. Ik arriveerde bij een 
prachtig kasteel, waar ik de komen-
de dagen zou verblijven. Mijn jacht-
trip kon eigenlijk al niet meer stuk. 
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Ik werd de volgende ochtend opgehaald voor het ontbijt 
in de jachtlodge. Wat mij onmiddellijk opviel was dat we 
met een veel kleiner gezelschap waren. Er bleken maar 6 
geweren aan de ontbijttafel te zitten! 

Meteen bij de eerste drift kwamen, ondanks de mist, 
volop fazanten en rode patrijzen op de vleugels. Het was 
fenomenaal, enorm veel mooi wild, wat prachtig hoog 
en snel vloog. 

Doorheen de dag maakte ik kennis met mijn jachtgeno-
ten. Net zoals de vorige keer was het een bont gezel-
schap, met allen dezelfde passie voor jagen, natuur en 
buiten samen zijn. Deze fijne mensen trekken goed volk 
aan, dat werd mij wederom duidelijk. 

Zoals Rob het vaak verwoordt: “Een paar dagen jagen, 
moet vakantie zijn.” En dat was het hier zeker.  Een 
schitterende rivier, bijzonder fijn gezelschap en volop 
wild, maken jagen in Reims meer dan de moeite waard. 
Ik kijk dan ook met veel jagersenthousiasme uit naar 
onze volgende dagen in Reims. Want bij zulke gastvrije 
mensen, in zo’n schitterende omgeving, ga ik graag op-
nieuw de uitdaging aan om vele mooie jachtmomenten 
te beleven. 

 ‘Chapeau!’ 
www.huntingadventure.be
info@huntingadventure.be

GSM 0032 471 74 92 26

Georganiseerde jachtreizen

Polen hert 2290 € ALL-IN
Frankrijk kleinwild 350 €/dag
Zuid-Afrika 2235 € ALL-IN

Polen drij� acht 1680 € ALL-IN


