Hunting Gent komt eraan !
De jachtbeurs HUNTING vindt plaats van vrijdag 26 t.e.m. zondag 28 april
2019 in Flanders Expo te Gent.
HUNTING, de beurs voor de jagers, opent op vrijdag 26 april 2019 voor de 22ste keer haar deuren in
Flanders Expo te Gent. Alles wat met jacht en jagers te maken heeft, komt er aan bod. HUNTING
geniet een ijzersterke reputatie en weet dan ook naast grote en kleine spelers uit eigen land heel wat
buitenlandse exposanten naar Gent te halen.

Hoogfeest van de jacht
Voor jagers en hun gezin is HUNTING een echt hoogfeest, maar ook andere liefhebbers van het
buitenleven in brede zin, vinden tijdens de drie beursdagen hun weg naar HUNTING. Wie wil er
immers niet een keertje proeven hoe het voelt om een echte jachtboog te schouderen? Of bij de
lasershooting met een levensecht jachtgeweer met richtkijker zijn of haar schietvaardigheid te
testen? Even halt te houden bij de roofvogeldemonstraties en verderop te genieten van de passie
van de wapengraveur die zonder verpinken met beitel en loep precies het juiste lijntje aanbrengt op
een nagelnieuw dubbelloops hagelgeweer? Wat is er mooier dan een jachthond als verlengde van
zijn baasje een perfect apport te zien realiseren? Of misschien is HUNTING de gelegenheid om een
woordje te wisselen met de taxidermist die net de laatste hand legt aan een ‘full mount’ van een
pronte reebok die een paar maanden eerder ergens in de Oostkantons het loodje legde.

Platform voor Europese jagers
Over jacht en jagers worden vaak dingen gezegd en geschreven die niet altijd overeenstemmen met
de werkelijkheid. HUNTING Gent 2019 is een platform waarop de Federatie van Europese
Jachtverenigingen (FACE - European Federation for Hunting and Conservation) in samenwerking met
de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) allerlei politieke debatten, conferenties en symposia
organiseert. FACE vertegenwoordigt maar liefst 7.000.000 Europese jagers en verdedigt dagelijks hun
belangen bij de Europese instellingen.

Inkijk in de wereld van jacht en jagers
Na een succesvolle editie 2018 in Libramont trekt HUNTING opnieuw alle registers open in de stad
waar het ooit allemaal begon: Gent. De grote wapenmerken, de ‘fine fleur’ van de optiek, de
jachtreisoganisatoren, de high-tech en ook de traditionele merken van outdoorkledij, de 4x4’s, de
quads en andere terreinpatsers, de streekproducten en aanverwante culinaire paradepaardjes
bereiden zich inmiddels voor op de komst van zo’n 10.000 bezoekers.

Imitatie burlen edelhert
Wist u trouwens dat er internationaal wedstrijden worden georganiseerd waarbij imitatoren van
burlende edelherten het tegen elkaar opnemen? Jaarlijks, vanaf half september starten mannelijke
edelherten namelijk met ‘burlen’ en dat gaat gepaard met hevige gevechten om het alleenrecht op
voortplanting. Het vraagt heel wat oefening om het burlen natuurgetrouw na te bootsen. De
Compagnons de Saint-Hubert, een broederschap van jagers met meer dan 1.100 leden uit de meeste
Europese landen, brengen de drie beste imitatoren van België naar HUNTING.

Jachthoornklanken op HUNTING
Traditiegetrouw nemen ook jachthoornblazers deel aan HUNTING. De jachthoorn is één van de
oudste muziekinstrumenten. Hij is vaak te zien op brievenbussen, maar ook in het Regiment
Limburgse Jagers. Zijn aanwezigheid op allerlei adellijke schilden heeft ervoor gezorgd dat hij
vandaag de dag nog in heel wat gemeentewapens voorkomt. Ook de bakker blies vroeger op zijn
hoorn als het brood klaar was. En nog niet zo lang geleden werkte men langs de sporen met hoorns
om een naderende trein aan de spoorwegarbeiders te melden. In het jachtveld heeft de jachthoorn
zijn signaalfunctie echter nog niet verloren. De liederen die tijdens HUNTING op Flanders Expo
weerklinken zijn herkenbaar voor iedereen die bij de jacht betrokken is. Ze raken de bezoekers in het
hart en brengen herinneringen uit het veld naar boven.

HUNTING praktisch
•

Tickets
U kunt nu al uw ticket(s) bestellen via www.hunting-expo.com.

•

Wanneer en prijs
Nocturne op vrijdag 26 april 2019 van 17.00 uur tot 21.00 uur: €5 (+€0,80 e kosten)
Zaterdag 27 april 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur: €13 (+€0,80 kosten)
Zondag 28 april 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur: €13 (+€0,80 kosten)
Aan de kassa kost een ticket €15
Kinderen onder de 12 jaar gratis
Ook honden mogen er gratis in.
www.facebook.com/huntingcapital

•

Waar
Flanders Expo
Hal 8
Maaltekouter 1
B-9051 Gent

Organisatie
HUNTING wordt georganiseerd door CONCEPTUM Exhibitions (conceptum.eu).
Contact pers
Marie-Sophie van den Abeele - Head of communication
T +32 2 808 41 61 -mvandenabeele@conceptum.eu

