AFRICI{TING
Bert Durìnck weer terug

Jo Pluymen trofee 2002
nog 91 punten, waardoor hij zich
Krínggroep Sas von Gent organíseerde voor de 15e mosl op zaterdog 7 december hun jaarlíjkse A-B-C. wedstríjd om de Jo-Pluymen trofee. Keurmeesters waren de heren van Eck (A) en Dhooge (B/C) spoorlegger wss de heer Hugo Hoste
en wedstríjdleíder was de heer Leon de Poorten

zeer rijkelijk bedeeld voelde.

Pakwerk
De deelnemers waren in drie groe-

pen gedeeld. Op het laatst was wel
duidelijk dat in groep drie (Herman
de Koning, Leo Engels, John v.d.
Berg, lngrid Janssen en Ko Dieleman) de winnaar moest zitten. Ko
had al 98 gespeurd en 100 appèl gedraaid. Wetende dat de hond van Ko
met gemak ook uitmuntend pakwerk
kon draaien lag er veel druk bij de
anderen. Ko behaalde 96 punten, to-

taal 294 punten, niemand kon hem
nog bedreigen. Leo behaalde 97
punten, zijn hond liet een goed stuk
pakwerk zien met goede en volle beten, goed lossen en prima stelwerk.
Ook de hond van Herman de Koning
liet een prima stuk pakwerk zien en
behaalde 96 punten, 288 totaal, gelijk

met John van de Berg en lngrid. Na
bleek
Herman 3e te zijn geworden.

wat secretarieel rekenwerk
Eén van de betere

De organisatie was opperbest, goede

speurvelden, perfect tijdschema en
een prima prijzentafel, dit alles dankzij de geweldige sponsoring van Fokker!! Met 18 deelnemers en zeker
niet de minste, beloofde het een
spannend dagje te worden.

Vuurdoop
Ook was er een nieuwkomer: Bertje
Durinck, jarenlang al een prima pakwerker, die nu als africhter zijn kunnen wilde laten zien. Hij gebruikte
deze eigen wedstrijd als vuurdoop
voor zijn Devil v.d.Rietnisse. Ook lngrid Janssen was van de partij met
haar teef Antiges de Ia Reine Berges.
Ze zou aanmerkelijk beter draaien
dan de voorlaatste keer inTilburg, alwaar ze haar hond had laten spuiten
om loops te worden. D¡t had zeer negatief gewerkt op het welzijn van
haar hond!Weer wat geleerd baasje!
Een genot
Het speuren was toch wel een genot
om te keuren gezien de behaalde resultaten. Ruud van Eck kon maar
liefst 9 x uitmuntend geven en 4 x
zeer goed. Hoogste was Leon Engels

met zijn Rambo, 99 punten. De gehoorzaamheid was wat het gemiddelde betreft wel iets minder dan het
speuren, maar dit onderdeel is dan
ook wel iets complexer: meer onderdelen waar wel een puntje vanaf valt
te trekken.Toch was het gemiddelde
(net geen ZG) goed te noemen. Als
hoogste eindigde Ko Dieleman met
zijn teef Doeska, 100 punten. Een ge-

Kgp. de Westerschelde kan terugkijken op één van hun betere wedstrijden: er waren maar liefst tien combinaties met meer dan 280 punten, wat
toch wel hoog is. Ook Bert Durinck

met zijn hond Devil had zijn vuurdoop goed doorstaan met 283 punten, deze hond liet een geweldig
stukje manwerk zien met een fantastische steloefening

!

Hannes Haak
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weldig stukje appèl dat gepast beoordeeld werd door de keurmeester.
Tweede bij dit onderdeel werd lngrid
Janssen met 97 punten. Het zag er
goed uit voor deze beide combinaties wat betreft de ereplaatsen. ln totaal werd er twee maal een U en acht
maal een ZG gegeven. Opmerkelijk
feit in het appèl was wel de sta-oefe-

ning uit looppas bij Bert Antonisse.
De hond liep geheel mee waarop
Beft op het laatst ingreep en de hond
neerzette. Ook bij de zitoefening ging

het fout bij Kylath. Toch kreeg Bert
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1e Ko Dieleman met Doeska v. Badomar
2e Leo Engels met Rambo v.Tiekerhook
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