AF R I CHTI NGr

De I4e'Jo Pluymen trofee'
Krínggroep 'de Westerschelde' organíseerde op I december j.l. voor de I4e
moal op ríj hun ABC wedstríjd om de 'Jo-Pluymen trofee'. Keurmeesters waren
de heren Dhooge (A) en Jonkers (BC), wedstríjdleíders woren de heren Delomane (A) en Verduijn (BC). Spoorlegger was de heer Geleíjn. Pskwerkers wsren de heren Durínck (kort) en Meíjer (ofstand). Erwaren t3 combínøtíesaangemeld, woarvan 12 werkelíjk aonwezíq.

Afd. A. De weersomstandigheden
voor onze sport waren ronduit slecht
(3 dagen regen). De speurvelden die
op een afstand van 500 meter van de

kringgroep waren gelegen waren
voor de tijd van het jaar echter nog
in goede conditie. Hoogste in dit on-

derdeel was mevr. Holleman met
haar hond Angel v.d. Ronden-Hoek.
Deze combinatie behaalde 97 punten.

Afd.B. Hier wist de heer Dieleman
met zijn teef Doeska v. Badomar als
hoogste te eindigen met 95 punten.

Afd. C. Hoogste punten in dit onderdeel werden neergezet door de zeer
temperamentvolle en goed afgewerkte hond Hindra v.d. Sjeroan met
geleider Esser, deze combinatie zette
97 punten neer.
Om vijf uur werd, na het dankwoord

door onze voorzitterWilly de Coster
de prijsuitreiking gehouden. Hierna
volgde nog een uitgebreide toelichting door de voorzitter van het provinciaal bestuur afd. Zeeland en tevens keurmeester, dhr. Dhooge en
keurmeester, dhr Jonkers. Zoals de
keurmeesters het al aanhaalden in

de toelichting hopen wij als kring-

groep 'de Westerschelde' dat sommi_
ge toeschouwers en geleiders eerst
de hand in eigen boezem steken al_

vorens kritiek te uiten op organisatie
en keurmeesters.

Alvorens de winnaar bekend te ma_
ken bedanken wij, de leden en be_
stuur van de "Westerschelde,, de
keurmeesters, pakwerkers, suppor_
ters en zeker niet te vergeten de ge_
leiders voor hun sportieve inzet.
Bert Durinck
Secr. kgp. de Westerschelde

Uitslag:
J. Dieleman met Doeska van Badomar 96-95-96 = 287
E. Esser met Hindra v.d. Sjeroan g391-97 = 281

J. v.d. Berg met Bucha de la Reine
des Bergers 95-87-93 = 275
E. Veenstra met Eros v. Meerblick 96_
80-96 = 272
C. den Boer met Genta v. Haus Born_
heim 94-78-93 = 265

