Jo Pluymen Ïïrole,e
VH-ABC WEDSTRIJD
1 December j.l. organiseerde de Zeeuwse
kringgroep ,,De Westerschelde" voor de
derde maal, wederom met sukses, een
A.B.C. wedstrijd om de Jo Pluymen Tro-

fee. Evenals vorige jaren, mochten wij ons
ook dit jaar weer verheugen op een sterk
deelnemersveld.
ln totaal werden vijf VH ll en twaalf VH lll
honden voor deze wedstrijd ingeschre-

ven. veertien kombinaties begonnen
's morgens om acht uur aan de wedstrijd.

Afdeling A werd gekeurd door de heer J.
Beck en de afdelingen B en C door de
heer J. Janse. Het manwerk voor de VH ll
en VH lll (afstand) honden werden verzorgd door de jongeheer A. Tak. Voor de
VH lll (kort) honden, was de heer H. Lissens uitgenodigd. Wedstrijdleiders waren
de heren D. van Ham (A) en G. Titulaer (B

en C). Spoorlegger voor VH ll en VH lll
was ons zeer gewaardeerd lid, de heer K.
Delamane. De toeschouwers, die aanwezig waren dp de speurvelden, konden genieten van een fraai stukje speurwerk

door de ingeschreven kombinaties. De
hoogste bij de VH ll klasse was mevrouw
A. v.d. Meyden met Levi van Hamersslag

met 99 punten. De hoogste bij de VH lll
klasse was de heer C. Raats met Jorg van
Hamersslag met 97 punten.

Afdeling B: Hoogste bij de VH ll werd de
heer L. de Poorter met Mylord vom Kolaerdswald met 94 punten. Hoogste bij de
VH lllwerd de heer F. Verduyn met Harko
v.d. Astjahoeve met 98 punten. Het manwerk werd op een uitstekende manier ver-

zorgd door de pakwerkers. Bij de VH ll
was de heer L. de Poorter met Max vom
Kolaerdswald met 98 punten de hoogste.
Bij de VH lll was de heer F. Verduyn met
Harko v.d. Astjahoeve met 97 punten de
hoogste.

Prijsuitreiking:
Na het dankwoord van de voorzitter, de
heer W. Gerres en de toelichting van de
beide keurmeesters, werd om kwart over
drie overgegaan tot de prijsuitreiking door

onze voorzitter. Rest mij nog een woord

van dank uit te spreken aan

keur-

meesters, pakwerkers, wedstrijdleiders,
spoorlegger, deelnemers en U, de toeschouwers, die zelfs afkomstig waren uit
Noord-Holland, Limburg en Brabant. Tevens dank ik de heer Veenstra voor zijn
deelname als enige van de provincie Zeeland en allen, die deze dag hebben doen
slagen.

Uitslagen:
VH ll: 1. A. v.d. Meyden met Levi v. Hamersslag: 99 - 93 - 96 = 288 pnt.; 2. L.
de Poorter met Mylord vom Kolaerdswald: 92 - 94 - 95 = 281 pnt.; 3. L. de
Poorter met Max vom Kolaerdswald: 88 92 - 98 = 278 pnt. VH lll: 1. F. Verduyn
met Harko v.d. Astjahoeve: 94 - 98 - 97

= 289 pnt.; 2. P. Veenstra met Festa v.
Midden Zeeland: 96 - 93 - 96 = 285 pnt.;
3. C. Raats met Jorg v. Hamersslag: 97
- 88 - 95 = 280 pnt.; 4. M. Pieters met
Don v. Huize Simons= 94 - 97 - 89 = 280
pnt.; 5. W. Gerres met Kenny v. Beverenkant: 88 - 97 - 90 = 275 pnt.

Prijsuitreiking VH ll:

A. v.d. Meyden,
links L. d. Poorter,
rechts C. de Coster.
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Winnaar Jo Pluymen Trofee: VH lll: F. Verduyn met Harko v.d. Astjahoeve.

