Jo Pluyme Trofee
VH-ABC-wedstriid
Op 2 december j.l. organiseerde kringgroep ,,de Westerschelde" voor de tweede achtereenvolgende keer een A, B en C
wedstrijd om de Jo Pluyme Trofee.
Ook dit jaar mochten wij ons weer verheugen in een sterk deelnemersveld.

ln totaal werden twee VH I, drie VH ll en
dertien VH lll honden voor deze wedstrijd
ingeschreven. Deze achtien combinaties
begonnen 's morgens om acht uur aan de

wedstrijd met het speuren. Afdeling A
werd gekeurd door de heer A. van Oirschot en de afdelingen B + C door de

De uitslagen:
VH l: 'l . R. Swarts met Bruch van Mattenburgerland: 269 punten. VH ll: 1. C.
Raads met Jorg van Hamersslag: 263
punten. VH lll: F. Verduyn met Harko v.d.
Astja Hoeve: 289 punten; 2. G. van Opheusden met Gofie v.h. Besooienseland: 288 punten; 3. L. Dominicus met
Timo v.h. Boombos: 288 punten; 4. J.
Couwenberg met Cas oet de Poeterie:
288 punten;5. J. Hamers met Kazan van
Hamersslag: 283 punten.

heer R. van Eck. Het manwerk werd voor
de VH I en ll honden verzorgd door de
heer H. Lissens en voor de VH lll honden
trokken de heren A. Tak en l. de Vey het
pak aan. Wedstrijdleiders waren G. Titulaer en D. van Ham. Spoorleggers waren
K. Delamane en L. de Poorter. De aanwezigen konden genieten van een mooi stukje speurwerk, hoewel het toch voor

Zeeuwse begrippen vrij koud was. De
keurmeester gaf twee combinaties een
onvoldoende, de hoogste bij het speuren
was: G. van Opheusden met Gofie van
het Besooienseland: 99 punten. Verder
werden er nog zevenmaal U, viermaal ZG,
viermaal G, éénmaal V en tweemaal O
gegeven. Sportiviteit en inbreng waren bij
de afdeling B ruimschoots aanwezig, er
wordt weleens gezegd, dat afdeling B het

stiefkindje in de africhting is, maar dat
was vandaag n¡et te merken. Hoogste in
Appèl waren de heren L. Dominicus met

Timo van het Boombos en F. Verduin
met Harko van de Astja Hoeve, beide
behaalde 97 punten. Verder driemaal U,
zesmaal ZG, zevenmaal G, éénmaal V en
éénmaal O. Het manwerk werd oP een

uitstekende wijze gebracht door de drie
pakwerkers. beste was F. Verduyn met

Harko van de Astja Hoeve: 98 punten.
Verder tweemaal U, tienmaal ZG en
zesmaal G.

Prijsuitreiking

Na de dankwoorden van de voorzitster
van de kringgroep werden om drie uur de
prijzen en herinneringen uitgereikt door
mevrouw van de Walle.
Rest mij nog een woord van dank uit te
spreken aan keurmeester, pakwerkers,
wedstrijdleiders^ spoorleggers, deelnemers en allen die deze dag hebben doen
slagen. Tevens wil ik de heer en mevr. van

Eck bedanken voor het willen helpen bij
het opstellen van 'n perfect tijdschema.
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Erepodium VH lll.

De heer F. Verduyn krijgt hier de Jo ptuymetrofee uit handen van onze voorz¡tster mevr.
C. v.d. Walle.

