VH. I (niet gespeurd): 1e: F. Barremaecker met Tarzan du Val de Sougne: B 83
- C 97;2e'. M. P¡eters met Don van Huize
S¡mons: B 91 - C 84; 3e: W. van Bree met

Koran v. Maienzweig: B 87 - C 8'l .

Jo Pluymen Trolee
VH-(A)BC-r¡¡edstriid
jl. organiseerde
Kringgroep ,,de Westerschelde" haar eerste (A)BO-wedstrijd op het sportcomplex
,,de Valcke". Om acht uur kwamen de
eerste deelnemers zich melden en het terrein verkennen.
Als wedstrijdleiders fungeerden de heren
Van Ham en Du Puy. Na gezamenlijk koffie te hebben gedronken, reden de geleiders met hun VH lll-honden om half tien
naar de speurvelden. Hier lieten enkele
.honden ons zien dat zij over een zeer goeZalerdag 3 december

de neus en goede

ll (niet gespeurd): 1e E. Gotoul met
Black du Pays des Loups: B 73 - C 91;
2e: Mevr. P. de Vos met Jasco v. 't LapVH

persfort:880-C83.

VH
oprechte dank. Na deze grandioze demonstratie werd er begonnen met oefening C voor de VH lll-honden. Dit was van
een goed niveau.
Na een korte pauze waren de papieren
klaar, zodat kon worden overgegaan tot

de

l.

lll:

1e, tevens winnaar Jo Pluymen

Trofee: J. Couwenberg met Cas oet de
Poeterië:496-893-C92 = 281 punten; 2e: C. de Vries met Jupp v. Maien-

zweig:490-891 -C92 = 278punten;

3e: B. van Oirschot met Satan v. Dammplatz: A 87 - B 80 - C 80 = 247 punlen.

PluymenPluymen
Trofee. Terugkijkend dacht ik dat er van
een succesvolle en gezellige dag gesproken mag worden. De uitslag:

Beste afdeling A. J. Couwenberg met 96
punten. Beste afdeling B: W. Gerres met
95 punten.
A. Durinck, Sekr.

Pakwerker Scheele in aktie.

Eerste van rechts: winnaar Jo Pluymen Trofee Jos Couwenberg.

prijsuitreiking. Mevr.

Veldman overhandigde de

Jo

spoorvastheid be-

schikten.

Gelijktijdig werd er op het terrein begonnen met appèl voor VH I en VH ll. Omstreeks elf uur kwamen de eersten terug
van het speuren en na een korte pauze
werd er begonnen met afdeling B voor de
VH lll-honden.

Om twee uur begon men met het manwerk. Hiervoor waren de heren M. Bettehausen en J. Scheele uitgenodigd. Zij lieten voortreffelijk manwerk zien.
Op uitnodiging van het hoofdbestuur en
de organiserende kringgroep was de heer
E. Dilen omstreeks half drie in ons midden
(Wereldkampioen 1 988).
Een afvaardiging van het V.D.H.-hoofdbestuur, bestaande uit de heren Meulenbeld en Van Eck, huldigde de heer Dilen
in het bijzijn van de heer Van Duffel
(hoofdbestuurlid V.V.D.H.) voor zijn grandioze prestatie.
'ln deze drukke periode van diverse huldigingen, waarin nauwelijks tijd overblijft om
de hond een beetje in training te houden,
was de heer Dilen tevens bereid om een
demonstratie te geven, waarvoor onze

