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Afsluiting van het wedstrijdseizoen 2Ol9
ertig november voor de 31" maal de Jo Pluymen Trofee, een ABC (CACIT) wedstrijd op ons terrein te Sas van Gent.
ledereen die eerder bij onze evenementen aanwezig was, weet dat wij borg staan voor dé mix van sportivitei!
organisatie, humor en hartelijkheid. Het deelnemersveld bestond ditmaal uit 3 rassen:4 Mechelse herders, 2
Bouviers en 6 Duitse herders, tezamen 10 IGP-3 honden en 2 IGP-I honden. Deze zaterdag was een windstille najaars
dag en een perfecte dag om africhtingsseizoen 2019 (NK speurhond uitgezonderd) af te sluiten. De organisatie had de
beschikking over correct en sportief keurende keurmeesters, afdeling A Cees Jaspers, afdeling B Diana Segers en afdeling
C Joep Selders. De Belgische pakwerkers Kenny Goetelen en Thomas Benaerens lieten een voortreffelijk stu$e manwerk
zien. Ook de geroutineerde spoorleggers Danny Goosens en Herman van Zeebroeck hebben zoals vanouds weer voortreffelijk werk geleverd. De organisatie kan terug kijken op een geslaagd evenement en dankt iedereen voor de interesse en
ondersteuning die van deze sportieve dag een topdag hebben gemaakt. Op zaterdag 28 november 2O2O gaat wederom
de 32'Jo Pluymen Trofee georganiseerd worden. Onderstaand een impressie van de 3 keurmeesters dit jaar.
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terugblik van de
keurmeesters op de top-5
Een

Cees Jospers,

afdeling A

Om 09:00 uur vertrokken we naar de
speurvelden die er goed bij lagen
met nog vorst op het eerste veld.
Beide spoorleggers, Danny Goosens
en Herman van Zeebroeck, waren al
begonnen met het uitlopen van de IGP
3 sporen. Ze hadden voldoende ruimte
gelaten om te beginnen met de 2 IGP i
honden van de geleiders Felix Ho met
de MH Q'Ambush en Pieter Goossens
met de MH Queen v.d. Berlex-Hoeve.
Beide honden speurden uitmuntend en
werden beloond met 97 en 96 pnt.
Als vijfde hond in de IGP-3 rangschik-

king eindigde de Bouvier Daring Dax
Wisgund van Caya's Home met geleider
Willy Adriaanssens. Een diep en intensief speurende hond met als opmerking
intensiever speuren na de vierde hoek,
helaas wordt het derde voorwerp niet

gevonden waardoor het resultaat uitkomt op 92 pnt.
Vierde in de rangschikking de Duitse
herder Faelan vom GillratherTraum met
geleidster Gabriela Moens. Ook een
cliep err irrLerrsieI s;reurerrde Irorrd rrreI
de opmerkingen intensiever speuren
voor de eerste hoek, licht overlopen van
de tweede hoek en op het vijfde been
even het spoor licht verlaten. Alle drie
de voorwerpen worden keurig verwezen, 96 pnt.
Derde in de rangschikking de Duitse
herder Hoky Zde-Sko met geleider
Peter van de Pol, een diep en intensief
speurende hond, licht onrustig voor de
uerstc hocl<, na dc twccdc hocl< dicpcr
speuren en de vierde hoek directer
nemen, het spoor wordt verder correct
uitgewerkt en de voorwerpen worden
keurig verwezen. Uitm. 97 pnt. Tweede
in de rangschikking de Bouvier Wisgund van Caya's Home met wederom
geleider Willy Adriaanssens, de moeder van de andere bouvier. Deze teef
verdiende de beker als best speurende
hond op deze wedstrijd in afd. A. Diep
en intensief speuren van begin tot het
einde van het spoor en de hoeken, ook
de voorwerpen keurig verwezen met
een kleine hapering voor het eerste
voorwerp en de vierde hoek iets direc-

ter nemen. Uitm.98 pnt.
Als eerste in de rangschikking de Me-

chelse herder Aaron vom Mtinzenberg
met geleiderWillem den Oudsten. Ook
deze hond heeft totaal geen moeite
met het terrein waar inmiddels alle rijp
van de vorst is verdwenen. Diep en
intensief speurend van begin tot het
einde van het spoor. De hoeken drie en
vier moeten wel iets directer genomen worden, helaas wordt het laatste
voorwerp door de hond overlopen wat
jammer is voor het totaal, 91 pnt.
Als keurmeester heb ik deze dag genoten van de honden waarvan de meeste
een goede inzet lieten zien ondanks dat
de sporen in de vorst waren uitgelopen. Ook heb ik veel plezier gehad van
mijn beide spoorleggers die de sporen
sportief hadden uitgelopen en goed
wisten te liggen. Geleiders hebben hun
honden op een sportieve en nette manier voorgebracht. Rest mij niets anders

observeren en te beoordelen. Er is mij
door de organisatie gevraagd om de
honden van de eerste vijf Podium
plaatsen te besPreken.

Op de eerste Plaats en winnaar van de Jo PluYmen
Trofee, een oude bekende
Willem den Oudsten met
zijn Mechelaar Aaron. Een
leuk vinnig hondje dat
constant aandacht toont
naar zijn geleider. Correct
vrijvolgend zowel in de
looppas als trage Pas, Prima
uitgevoerde keerwendi ngen, eng genomen hoeken,
correct zonder afl eiding
volgend in de groeP en vlot
in zit bij de halt oefening. Bij
de zit uit beweging kon de
hond iets directer oP bevel
gaan zitten. Bij het afleggen met voorroepen kon de
hond directer af, komt wel
zeer snel naar de geleider

toe bij het oProePen, zou
in de voorzit iets correcter
mogen voorzitten, komt oP
bevel snel en correct aan
voet in basisPositie. Bij staan

dan de vereniging te bedanken voor de
uitnodiging en veel succes te wensen

voor de toekomst. OP naar volgend
jaar!

Diana Segers, afdeling

B

lk wil in eerste instantie de vereniging
HSV de Westerschelde bedanken voor
de uitnodiging om de Jo PluYmen
Trofee te keuren. ln het verleden was ik
al wel eens uitgenodigd, maar spijtig
telkens al elders geboekt. Het was
voor mij een zeer aangename dag. Een
warme ontvangst door de vereniging,
het beoordelen van leuke honden en

vooral het ontmoeten van oude bekenden, die vele jaren geleden onder mijn
toeziend oog examen en of wedstrijd
hadden gedraaid. Mijn dank ook aan
alle sportieve deelnemers en technisch
personeel, zonder hen geen wedstrijd.
Verschillende rassen kwamen aan bod.
Elk ras heeft toch zijn eigen stijl om
een oefening uit te voeren. Het is altijd
wel leuk om deze eigen stijl te kunnen

blijven uit looPPas mocht
Aaron het bevel iets directer
uitvoeren, blijft wel rustig ter
plaatse tot hij wordt opgeroepen'
op bevel komt hij in sneltempo naar
de geleider toe om correct voor te
zitten, ook daar wordt het innemen
van de basispositie netjes uitgevoerd'
De hond reageert vlot oP het bevel
om de apporteer blok te brengen, de
blok moet iets directer opgenomen
worden en bij retour naar de geleider
gaat de hond de blok lichtjes tegen
de geleider aanduwen, het voorzitten
bij het afgeven is correct uitgevoerd
evenals het innemen van de basispositie. Het apporteren over de meter
sprong verliep vlekkeloos, een half
puntje kwijt voor de lichte onrust bij
het dragen van de aPPorteer blok'
Apporteren over de klimschutting
was eveneens een vlekkeloos Parcours, juist kon Aaron iets correcter
aan voet zitten na het afhandelen van
de oefening. Bij het vooruit zenden
loopt de hond nog even door vooraleer hij oP het af commando gaat

liggen. Het afliggen met afleiding was
een uitmuntende oefening, rustig afwachtend met al zijn aandacht naar het
verstek waar zijn baasje zich verschuilde. Het team behaalde een knappe zeer
goed met 94 Punten.
Op de tweede Plaats, ookvoor mij een

oude bekende Willy Adriaanssens met
zijn Bouvier Wiske. ln het vrij volgen
heeft Wiske wel oog voor haar baasje,
het volgen verlooPt goed alsook de
keerwending maar in de hoeken en in
de groep gaat de hond iets achterblijven, de zit bij de halt oefening werd
wel meteen uitgevoerd' Bij de zit uit
beweging mocht de hond wat minder
gedrukt zijn hoewel de houding
meteen werd uitgevoerd. Bij het aflig- '
gen met voorroepen, de hond gaat
iets achterblijven bij het ontwikkelen
van de oefening, gaat wel meteen af
op het commando, bij het oproepen
mag Wiske iets sneller naar de geleider
toelopen, zit wel correct voor en komt
op bevel correct in basispositie zitten'
Staan uit looppas, de sta op bevel verliep vlekkeloos, doch bij het oproepen
mocht de hond iets meer temPo tonen,
het voorzitten en het innemen van de
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basíspositie was correct. Apporteren
over de grond, de

breng oefening
zou iets vlotter

mogen uitgevoerd

Op de derde plaats Peter v.d. Pol met
zijn Duitse herder Hoky. ln het vrij
volgen kon de zit bij de halt oefening
na de keerwending vlotter uitgevoerd
worden en in de groep kon de hond enger volgen aan de buitenkant wanneer
de geleider de acht maakte, de hoeken
en de keerwending waren netjes.
De zit uit beweging een verdiende

uitmuntend, meteen uitgevoerd op
het bevel. Afleggen met voorroepen, daar zou de hond iets sneller
mogen gaan liggen, komt bij het
voorroepen super snel voorzitten, bij
de basispositie, de afwerking van de oefening mocht de hond iets rechter
aan voet zitten. Staan blijven uit looppas, geen
opmerkingen,
een verdiende
uitmuntend.
Apporteren
over de
grond,
het

tempo

van

de oefening was vlot,
de hond kon wel iets directer
de apporteer blok opnemen
en correcter voorzitten b'lj

het terugbrengen van de blok.
Apporteren over de meter sprong,
de hond gaat zonder problemen heen
en weer, zou de blok wel iets rustiger
mogen vasthouden en vlotter aan
voet komen bij de afwerking. Apporteren over de klimschutting, dezelfde
opmerking als bij de vorige apporteer
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worden, de hond diende de apporteer iets directer op te nemen en het
afgeven mocht correcter uitgevoerd
worden, het voorzitten en het terug
innemen van de basispositie verliep
correct. Het apporteren over de meter
sprong , alles verliep zonder foutjes,
enkel het tempo mocht iets hoger zijn.
Voor het apporteren over de klimschutting dezelfde opmerking. Bij het
vooruitzenden met afleggen, de hond
loopt nog even door vooraleer het bevel af uit te voeren. Bij het afliggen met
afleiding is Wiske een beetje nonchalant, met haar neus tegen de grond wat
geurtjes opsnuiven. Dit duo behaalde
een goed met 84 punten.

oefening. Vooru itzenden met afl eggen,
de hond zou vlotter moeten doorlopen
alsook vlotter af op het bevel. Afliggen
met afleiding, in de beginfase komt de
hond even omhoog, legt zich dan terug
om nadien te verplaatsen, 2 meter
verder dan waar hij oorspronkelijk was
afgelegd. Het duo behaalde een hoge
goed met 88 punten.
Op de vierde plaats eindigde Gabriella
Moens met haar zwarte Duitse Herder
Faelan. Het vrij volgen verliep vlekkeIoos, correct eng volgen alsook in de
keerwendingen en hoeken, de hond
volgde zijn baasje zelfverzekerd door
de groep, enkel de zit bij de halt oefeningen had iets vlotter gemogen. De
zit uit beweging was verdiend een uitmuntend. Afliggen met voorroepen, de

hond mocht op het bevel iets vlotter aí
komt wel op een mooi snel tempo naar
de geleider toe, zou iets rechter mogen

voorzitten, het terug innemen van de
basispositie aan voet verliep vlot. ln de
sta uit looppas gaat de hond de geleider licht hinderen in de ontwikkeling
van de oefening, de sta mocht directer
op bevel uitgevoerd worden, bij het
voorroepen toont de hond een mooi
tempo, komt meteen correct voorzitten
om nadien prima de basispositie terug
in te nemen. Apporteren over de grond
was een uitmuntende oefening, snel en
correct. Apporteren over de meter, een
oefening die de hond met alle plezier
uitvoerde, zijn temperament hinderde
de uitmuntende uitvoering. Apporteren
over de klimschutting, hier was dezelfde opmerking van toepassing. Het
vooruitzenden met afleggen, de hond
loopt nog even door voor hij op het
bevel af gaat. Afliggen met afleiding,
in de beginfase even onrustig, nadien
gefocust.
En op de vijfde plaats wederom Willy
Adriaenssens met eveneens een boefe
Daring Dax. ln het vrij volgen gaat de
hond zijn baasje licht hinderen, de keerwendingen werden correct uitgevoerd,
de hoeken werden eng genomen,
in de groep volgt de hond met volle
aandacht de geleider, de zit bij de halt
oefeningen volgde meteen. Bij de zit uit
beweging blijft de hond staan. Afleggen met voorroepen, de hond mocht
iets vlotter af bij het commando, komt
wel vlot naar de geleider bij het voorroepen, op het voorzitten en het innemen van de basispositie viel niets aan
te merken. Bij de sta uit looppas gaat de
hond de geleider licht hinderen, blijft
wel meteen staan bij het bevel, wanneer de geleíder zich verwijderd heeft
mocht de hond meer gefocust zijn, bij
het voorroepen laat hij een mooi tempo
zien, het voorzitten en het innemen van
de basispositie waren correct. Apporteren over de grond, de hond is iets te
vroeg weg, mocht de apporteer blok
directer opnemen, bij het terugbrengen
kon de hond rechter voorzitten, de blok
wordt rustig vastgehouden en correct
afgegeven. Apporteren over de meter
spÍong, de hond springt zonder problemen heen en weer, kon correcter voorzitten bij het terugbrengen van de blok.
Het terug brengen alsook het terug

De Jo Pluymen Trofee, de eenendertigste editie, die zijn beslag kreeg onder

de bezielende leiding van Bert Durinck.
De man die de hondenkar keer op keer
uit die taaie Zeeuwse klei weet te trekken. Onvermoeibaar als een Zeeuws
trekpaard, met tomeloze inzet, passie
en volharding. Een echte Zeeuw een
jongen van Jan de Wit, die zich door
niets en niemand de les laat lezen, laat
staan weerhouden van zijn geldingsdrang om er keer op keer maar weer
te staan met een goed georganiseerde
wedstrijd, een kwalitatief goed deelnemersveld en een mooie prijzentafel.
Kortom: DZB =U oftewel doorzettingsvermogen, Zelfzekerheid en Betrokkenheid een dikke Uitmuntend voor hem. ,
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Nu terug naar de corebusiness, de afde-
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ling C. Zonder uitzondering 12 gemotiveerde en gedreven combinaties, die
deze dag hadden uitgekozen om hun
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gestelde doelen te verwezenlijken.
Twee IGP I honden en hun geleiders
die hun honden uitbrachten op een
CACIT wedst rijd. Zeer moedig om jezelf

op het hoogste podium te presenteren met je hond die aan het begin van
zijn hondensport carrière staat. Geen
achteraf hondenterreintje, om in alle
anonimiteit stiekem je één te halen,
maar in de schijnwerpers van een belangrijk evenement met je beginnende
hond. Heren, petje af en succes in de
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toekomst.

innemen van de basispositie mocht iets
meer tempo hebben. Apporteren over
de klimschutting, dezelfde opmerkingen als de vorige springoefening. Het
vooruitzenden met afliggen, de hond
hindert de geleider in de ontwikkeling
van de oefening, hij zou iets vlotter
mogen doorlopen bij het vooruitzenden, spijtig gaat hij pas na het derde
bevel liggen. Het afliggen met afleiding
verliep vlekkeloos. Het team behaalde
hiervoor een goed met 85 punten.
Als afsluiter van dit evenement werd
Lydia van Bont in de bloemmekes gezet

of beter gezegd in de taart gezet. Het
was haar laatste wedstrijd met Kenzo.
Haar trouwe viervoeter gaat op pensioen.

Kortom, het was een top evenement
waar iedereen vriendschappelijk met
elkaar omging en voor elkaar stond te
supporteren. Hopelijk kan de vereniging volgend jaar op meer deelnemers
rekenen. Want zulke wedstrijden mogen niet verloren gaan.

Joep Selders, afdeling C
Als keurmeester in de afdeling C
heeft ondergetekende deze dag in
het Zeeuws Vlaamse als zeer prettig
ervaren. Nadat ik een aantaljaren als
keurmeester onderdeel uitmaakte van
de sectie 1C in België, nu wederom
onder de vleugels van de Commissie
Werkhonden van de Raad van Beheer.
Maar dit terzijde.

Bij de IGP lll honden, díe onderling
sportief met elkaar de strijd waren aangegaan, bleven na de afdelingen A & B
nog virtueel acht gegadigden over om

de CACIT titel in de wacht te slepen.
Krista Huisman met haar Duitse Herder
Arash sloten de dag af als beste in de afdeling C. Het speurresultaat van eerder

die dag stond een hoge eindklassering
in de weg. Deze combinatie gaf misschien niet de meest spectaculaire oefening ten beste, maar zeer goed afgericht met een technisch perfecte, vaste
en volle beet. Een hond die goed in de
hand van de geleider door de oefening
gebracht werd, maar die in de eindfases
na het lossen een fractie optimaler in de
bewaking zou kunnen zijn. Een Uitmuntende oefening, die de handen van het
in groten getale opgekomen publiek
spontaan op elkaar kregen.

\

Een gedeelde derde plaats in het

manwerk was weggelegd voor Cees de
Bruyn met zijn Daro. Een doorgewinterde Duitse Herder die samen met zijn
ervaren geleider op vele evenementen acte de présence geven en onze
hondensport een goed hart toedragen.
Helaas voor Cees was de hond tijdens
het revieren een beetje burgerlijk ongehoorzaam en liet na een ruim revieren
op de verstekken 1,2 en 3 vanafverstek
vier zijn baas in de steek om zelfstandig
naar verstek 6 te gaan, wat resulteerde
in een voldoende oefening. Deze ietwat
onbezonnen actie van de hond stond
ook hier een Uitmuntend in de weg.
Aan inzet en dadendrang geen gebrek,
wat resulteerde in een mooi zeer goed
resultaat met 94 punten.

De eindwinnaar van de dag, Willem den

-ludsten,

sloot de afdeling C af met een
mooie Zeer Goed, met 95 punten. Zijn
Mechelse Herder Aaron toonde een
uitmuntende inzet, maar het temperament van de hond zorgde er ook voor
dat sommige beten wat onrustig waren
in zijn drang naar meer.Vooral de
aanval op de hond vanuit de beweging
maakte grote indruk, maar ook hier
had de hond, in zijn dadendrang, wat
voller op de mouw kunnen zitten. Een
indrukwekkende hond, goed afgericht
en door zijn regelmaat in presteren
vandaag een terechte winnaar met 280

punten.
Jan Wernsen sloot de dag af met 94

punten, een mooie plaats in de rangschikking was er helaas vandaag voor
hem niet weggelegd, door een mindere
dag in de afdeling A. Een extra commando"los"stond een Uitmuntend in
het manwerk in de weg. Een knijterd

van een hond zoals wijlen africhtingskeurmeester Cor van Gijn zou zeggen.
Zonder dit extra commando was deze
hond vandaag, zeker en vast de beste
van de dag geworden. Maar zoals zovelen van ons weten en hebben ervaren,
het is pas afgelopen als we het africhtingsterrein hebben verlaten na de bespreking van dit geweldige onderdeel.

lk wil de vereniging en de sportieve
deelnemers bedanken voor het in mij
gestelde vertrouwen en de mooie dag
die we weer samen met het publiek
mochten beleven aan deze mooie
sport. ledereen een mooi, liefdevol en
vooral sportief 2020 toegewenst en dat
we nog lang mogen genieten van onze

hondensport!
Foto's : Shana Blommaers
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