'fo Pluymen-trofee'
Kringgroep'de Westerschelde' organiseerde op 4 december jl. voor de
twaalfde achtereenvolgende keer
haar VH ABC wedstrijd om de 'Jo

Na het dankwoord door de voorzitter dhr.
Coster en de toelichting door de
voorzitter afd. Zeeland en tevens keur-
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Keurmeesters waren dhr. M. Dhooge afd.
(A) en dhr. R. v. Eck afd. (B-C).
Wedstrijdleiders waren dhr. D. Wauters
afd. (A) en dhr. L. Depoorter afd. (B-C).
Spoorlegger was dhr. K. Mortier. Pakwerkers waren dhr. A. Durinck VH3 en kort
dhr. H. Versloot VH3 lang. 17 Combinaties
hadden zich voor deze wedstrijd aangemeld, 14 combinaties waren aanwezig.
Afd. A: De weersomstandigheden waren
voor onze sport goed.
De speurvelden die op een afstand van
vijfhonderd meter verwijderd zijn van ons
kringgroepterrein, waren voor de tijd van
het jaar in goede conditie. Hoogste in dit
onderdeel was mevr. C. den Boer met haar
hond Genta von_Haus Bornheim. Deze
combinatie behaalde 96 punten. Verder
werd er éénmaal U, zes maal ZG, zes maal
G, en éénmaal V, gespeurd.
Afd. B: Hier wisten dhr. B. Gillahr met zijn
hond Loek v. Soeburcht en dhr. W. Borderwijk en met zijn hond Xyko vd Herdgang
als hoogste te eindigen met 93 punten.
Verder werd er vier maal ZG, acht maal G
en twee maal V gelopen.

Los volgen

C: Hoogste punten in dit onderdeel
werden neergezet door zeer temperamentvolle en goed afgewerkte honden
deze waren Loek v. Soeburcht met geleider B. Gillahn en Genta von Haus Bornheim met geleider mevr. C. den Boer. Deze
combinaties zetten beiden 96 punten

Afd.

neer.

Verder werd er twee maal U, zeven maal
pag¡na

I

Alvorens de winnaar bekend te maken
wensen wij, de leden van de kringgroep
de Westerschelde, de keurmeesters-pakwerkers, supporters en zeker n¡et te vergeten de geleiders, te bedanken voor hun
inzet. We kunnen rustig stellen dat het
een sportieve en geslaagde dag was.

meester dhr. M. Dhooge werd overgegaan

tot de prijsuitreiking.

Pluymen Trofee'.
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ZG, en vier maal G en helaas éénmaal O,
gelopen.
De prijsuitreiking vond plaats in de kantine van onze vereniging.

Winnaar 12e Jo Pluymen Trofee:
1e: B. Gillahr met Loek v.
Soeburcht, 92 - 93 - 96 =
281 pnt.2e: H. de Koning

met Taco von Haus Antverpa 92 - 90 - 95 = 277
pnt. 3e: D. Vijverberg met
Flasch v. Svenshome 95 87 - 93 = 275 pnt.

Prijsuítreiking 1 e prijs

aan Dhr. B. Gillahr

