
De jacht: 

 
I’j hebt veur- en tegenstanders van de jacht. De jagers bunt der veur, de 

hazen en kniens dee bunt der aover ut algemeen op tegen, op un paar 

beunhazen nao. Dee kan ut niks schealen, dee blieft toch altied buuten 
schot. 

Heel belangriek bi’j de jacht bunt de drievers. Dat bunt dee leu dee deur 
de jagers ’t bos wordt in ‘estuurd. 

Soms, at de jacht is af ‘eblaozen wordt eerst ’t geschotten wild ‘eteld en 
dan de drievers, want elk schot is nog lang gin haaze. 

Angeschotten wild kump gelukkig neet völle veur, angeschotten jagers 
weer wel, want dee legt te vake an….. 

’t Geweer van un jager is duppelloops of enkelloops. De jachthond is enkel 
loops as de tied d’r riepe veur is. 

 
De jagers bunt onder te verdelen in vier groepen: 

 Broodjagers: dat bunt warme bakkers met un jachtakte 
 Rokkenjagers: dat bunt heite bakkers, zonder jachtakte 

 Zondagsjagers: dat bunt bakkers dee deur de wekke gin tied hebt 

 Straoljagers: dat bunt helemaol gin bakkers….. 
 

Un heel veurnaam ding is un vere op den hood van de jager, daoran kan 
hee zeen uut welken hook de wind waejt, un zogezegde windvere………. 

D’r bunt un hoop leu dee ut verschil neet wet tussen un kleidoeve en un 
holtdoeve. Un kleidoeve is van klei, maor un holtdoeve neet van holt! 

 
Jagers dee met un hond jaagt loopt met un fluite, jagers zonder hond ok. 

Andere muziekinstrumenten bi’j de jacht bunt o.a. de jachthoorn en van 
de kante van de haasjes de fluitefluit en de trommel in het 

knollenknollenland. 
 

Beej de eendenjacht wordt vake gebroek ‘emaakt van un lokeend; da’s un 
eend dee ziene hele familie löt aoverkommen um ze d’r bi’j te lappen……… 

 

De jager kent verschillende soorten jachtpatronen: grovven hagel, fienen 
hagel en Sint Hubertus. 

As un jager zichzelf eerder kan roeken dan ut wild, dan mot heej schone 
sökke antrekken of minder broene bonen etten….. 

 
’t Kenmerk van un haze is dat hee sprunk en van ut knien dat hee 

huppelt. Maor bunt ze un kere bontjas ‘eworden dan tippelt ze. 
Ut zogenaamde donderjagen hef met jagen gin donder te maken. Wat 

weer neet wil zeggen dat jagers neet kunt donderjagen……. 
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