zaterdag, 06 november 2010

De slipjacht in en om Mheer levert ieder jaar weer fraaie plaatjes op.
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Kleurrijke slipjacht Mheer
door onze verslaggever

H

et is een ieder jaar een
kleurrijk schouwspel
op de landerijen bij
het monumentale kasteel van Mheer: mystieke hoornblazers, blaffende jachthonden,
galopperende paarden en statige
ruiters met felrode jasjes. Vandaag (zaterdag) beleeft de traditionele slipjacht in en rond Mheer
alweer de 33ste editie.
Tientallen ruiters gaan met hun
honden op zoek naar de onvindbare vos. Voor de goede orde: echte vossen worden al jaren niet
meer ingezet tijdens de slipjacht,
want dat is verboden. De honden
volgen een spoor dat kort voor de
jacht wordt getrokken met een in
de urine van vossen gedrenkte
prop vodden. Maar het plezier
van de deelnemers is daar niet
minder om. Het gaat vooral om
de sport en het schouwspel.
De slipjacht vindt zijn oorsprong
in Engeland, waar ruiterverenigingen al eeuwenlang op vossen jagen. In het Verenigd Koninkrijk
is dat vooral een elitaire bezigheid, maar in ons land kan in
principe iedereen die een paard

kan berijden meedoen. Al is enige ervaring niet overbodig want
het parcours dat is uitgezet door
het Heuvelland is bepaald niet
eenvoudig.
De sliptrekkers verzamelen zich
om negen uur in de Harmoniezaal van Mheer. Om 10.00 uur is
er een eucharistieviering in de
kerk van Mheer. De jachthoornblazers van de Jachtvereniging
Soestdijk zullen die dienst muzikaal opluisteren. Rond het middaguur presenteren de deelnemers zich met hun honden en
paarden aan het publiek. Dat gebeurt achter het kasteel, waar om
12.45 uur de eerste run vertrekt
naar de molen in Banholt. Bij de
oversteek in de buurt van Herkenrade kan het publiek de deelnemers in actie zien. In de weilanden achter het voetbalterrein van
Mheer moeten de deelnemers
over een grote meidoornheg
springen, alvorens er bij de manege van Jean Huls in Bergenhuizen gepauzeerd wordt. Na de onderbreking gaat het verder in de
richting van Terlinden en Huls.
De jaarlijkse soepstop is achter
de smidsberg. Na afloop is er in
de Harmoniezaal een feest.
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