
















Historische Kring IJsselstein 10 (april 1979). - Dl.10 Situatieschets eendenkooi







Historische Kring IJsselstein 10 (april 1979). - Dl.10 Mesa bedraagt dan de schofthoogte. Goed bevederde staart en opgehven hoofd. Duidelijke en heldere oranje rood-kleurige platen op witte ondergrond. De kleur moet overwegen. De ogen zijn amandelvormig en donkerbruin. De oren zijn lang: zwarte haarpunten (oorlellen) zijn gewenst. De staart wordt horizontaal tot vrolijk gedragen; niet gekruld. Beharing is middelmatig lang, lichtgolvend tot sluik; niet krullend en goed aansluitend. Niet te fijne haren. Goed ontwikkeld onderhaar. (Uit: Toepoels hondenencyclopedie). Na de vogels en het hondje, twee belangrijke elementen bij het vangen, nu de eigenlijke vang- methoden. In principe berust het vangen van de eenden op twee facetten: ten eerste, het voedsel dat ze krijgen aangeboden; ten tweede, de nieuwsgierigheid van de eenden. Het is zo dat de eenden gelokt worden en niet in de vangpijpen gedreven worden zoals vaak wordt verondersteld. Er zijn twee vangmethoden te onderscheiden namelijk een

methode met gebruik van de hond en een methode zonder hond. Kijkje in de vangpijp 12



Historische Kring IJsselstein 10 (april 1979). - Dl.10 Situatieschets vangpijp VANGKORF ' » ? « « ?« = rietschermen 13





Historische Kring IJsselstein 10 (april 1979). - Dl.10 Tussen de schermen in de vangpijp Heeft de kooiker dit voer uitgeworpen dan zullen de hongerige eenden van de tamme stal op het voer afkomen. Soms ook geeft de kooiker een fluitsignaal wat genoeg opschudding zal veroorzaken onder de wilde eenden dat ook deze nieuwsgierig worden en dichterbij komen. Langzaam zal het voer verder in de vangpijp worden uitgestrooid en er zal meer drijvend voer worden gebruikt zodat de wilde eenden verder in de vangpijp worden gelokt. Op een gegeven moment zal de kooiker zich weer laten zien, zoals bij de eerstgenoemde methode, wat er volgt is hetzelfde ais bij de vorige methode. Het luikje laten dichtvallen, de eenden uit de val halen en doden. Er zijn kooikers die de eenden doden door een beet in de kop maar gebruikelijk is de manier waarbij men de eenden de nek omdraait. Dat is de zogenaamde ,,handgreep van de kooiker&quot;, die berust op het principe van het scheiden van hersenen en ruggemerg. Enkele halswervels zullen worden

gebroken zodat de eend pijnloos sterft. De vangsten Het aantal soorten dat gevangen wordt is vrij beperkt. Het zijn voornamelijk wilde eenden enwintertalingen. Veel minder worden er pijlstaart, smient, slobeend en zomertaling gevangen. 15
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