Jo Pluymentrofee 2003

Goede vooruitzichten voor het

wK

Dqt Bert Antonisse weer terug is oqn het qfrichtingsfront heeft h¡j op 6 december
lsten zien. Moor
liefst 295 punten wist hij biieen te ropen (99-98-98). Met her wK in Nederlqnd
dit ioor ziter misschien weliets leuks asn te komen.

Ook deze wedstrijd was omgezet in een pré-wedstrijd;
drie keurmeesters met aanvankelijk 24 deelnemers, 3
afmeldingen dus uiteindelijk 21 werkelijke combinaties.
Gezien het jaargetijde is dit wel zo,n
:eetje het maximum aantal dat af te

Voor dhr. Marc Dhooge die dit allemaal moest keuren
was dit dan ook een zeer geslaagde dag.

Weer't zitten
Het appèl werdt gekeurd door
Wim van Dijk. De resultaten waren zeer verschillend; van een
goed tot enkele dikke uitmuntends. Fouten werden gemaakt
door het missen van de zit, het

werken is met daglicht.

Gesloogd
De speurvelden lagen er voor de t¡jd

van het jaar prima bij. Het bleek als
snel dat hier spoorleggers aan het
werk waren die wisten waar het om
ging. Op dit onderdeel zouden niet te
veel fouten worden gemaakt. Maar
liefst elf maal uitmuntend, acht maal
zeer goed, één maal goed en helaas

één gezakt.

't

apporteren en het vooruit sturen.
Met de verandering van het reglement in het verschiet is hier nog
een stukje werk te verzetten.
Straks is de zitoefening tien punten waard! Ook hier was Bert An-

Hoogste puntenaantal

tonisse weer de beste met 9g
punten op de voet gevolgd door
Huub Wesseling en paul Tuit beiden 97 ook Ko D¡eleman 95 en
Herman de Koning 94 deden nog

werd gehaald door Bert Antonisse
(99), op de hielen gezeten door Her-

man de Koning, Rob van der Werf en
Sandra Soeters allen met 98 punten.

mee.

Pechvogel
Het pakwerk werd gekeurd door
Ben Ekhart, bijgestaan door Vincent Honselaar en Rob_
by de Jong als pakwerkers, een prima combinatie dus.
Het pakwerk was van gemiddelde kwaliteit vijf maal
uitmuntend, negen maal zeer goed en zes maal goed.
Helaas zakte één combinatie, Grote pechvogel waJtoch
wel zeer verrassend Huub Wesseling. Hij stond er mooi
voor (95-97) maar zijn hond wilde niet meer lossen.
Dat was dus einde oefening en balen voor Huub, maar
hem kennende zal dit niet meer voorkomen. Ook hier
was Bert Antonisse weer het hoogst met 9g punten,
gevolgd door Renate Tanis met 97 en John Kooi, Her_
man de Koning en paul Tuit, alle drie met 96 punten,
Kgp. de Westerschelde kan terugkijken op een prima
wedstrijd, goed georganiseerd met een fraaie prijzenta_
fel, prima deelnemersveld en een winnaar die ons land
hopelijk nog iets moois kan laten zien op het WK.

Uitslag
1. Bert Antonisse met Kylath v. Nispenplatz
2. Paul Tuit met Edonna v.d. Staeldu¡nhoeve
3. Herman de Koning met eudo Barjalanda
4. Ko Dieleman met Doeska v. Badomar
5. John Kooi met Novak v. pluimenstein
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