Jo Pluymen Trofee
VH-ABC

wedstrijd

kringgroep "de Westerschelde" organiseerde op 2 december j.l. voor de achtste
achtereenvolgende keer haar VH ABC
wedstrijd om de'Jo Pluymen Trofee".
Keurmeesters waren F. Nijsten afd. (A) en
W. v. Dijk afd. (B-C), wedstrijdleiders
waren: L. Demeyer afd. (A) en L. De
Poorter afd. (B-C), spoorlegger: H. Hoste,
pakwerkers: F Meyer en A. Tak.
20 Combinaties hadden zich voor deze
wedstrijd aangemeld, helaas meldden 4
geleiders (5 honden) zich af i.v.m. blessures van hun trouwe viervoeter of van

Na de

loting werd er gestart (09.00 h) met

1xVH2en14xVH3
Afd. A: Hoogste in dit onderdeel (winnaar
Jo Pluymen 1992 met 292 pnl.) was A. de
Bok met Xroy v. Tiekerhook 98 pnt.
Verder werd er vijf maal U, zeven maal
ZG, twee maal G, een maal O gespeurd.

Winnaar Jo Pluymen Trofee:
1e: B. Antonisse met Omar vom
Kahlenbach. 93 - 98 - 97 - 288 pnt.

Afd. B: Hier wist B. Antonisse met Omar
vom Kahlenbach als hoogste te eindigen
met 98 pnt.
Verder werd er drie maal U, vijf maal ZG
zes maal G, en één maal V gelopen.

zichzelÍ.
C; liet een goed niveau zien
met twee zeer actieve en sportieve
pakwerkers. Hoogste in dit onderdeel was B. Antonisse met Omar
vom Kahlenbach, 97 pnt.
Verder werd er drie maal U, acht
maal ZG, twee maal G, en twee

Afd.

maal

S

gelopen.

Na het dankwoord door de

africhting L. de Meyer
en de toelichting door keurmeester
Nijsten werd overgegaan tot de

Commissaris

prijsu itreiking.

Pakwerker A. Tak met deelnemer A. de Bok
(2e plaats)

Alvorens de winnaar bekend te
maken wensen wij, de leden van
kringgroep de Westerscheld, keurmeesters, pakwerkers, sponsers.
(dieren speciaal zaak Carine Engels
en zeilmakerij M. de Jong), supporters en zeker niet te vergeten de
geleiders, te bedanken voor hun
inzet. Wij kunnen rustig stellen dat
het een sportieve en geslaagde
dag was.

B. Antonisse
2e: A. de Bok met Xroy v. Tiekerhook. g8
93 - 95 = 286 pnt.
3e: J. v. Endschot met Jazz v.
Middenzeeland. 95 - 93 - 90 - 278 pnt.
4e: H. Groen met Kasha v.d. herderskring.
97 - 82 - 96 = 275 pnt.

-

5e: E. den Exter met Ambre-Axe d'n
Deudrienger. 90 - 90 - 92 = 272 pnt.
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