Jo Ptuymen Trofee
Krínggroep de westerschelde organíseerde op 2 decemberj.l voor de dertíende
ochtereenvolgende keer haor ABC wedstríjd om de Jo pluymen frofee. wegens
werkzaømheden asn het terreín waren wíj genoodzøakt onze wedstríjd op een

andere locatìe te |aten plaatsvínden. Krínggroep zuíd Beveland stelde spontoan hÍrn accommodatíe ter bteschíkkíng, waarvoor bíj deze nogmaals onze

har&Iíjke dank.
En

le feiten op een rijtje:

Keur-

meesters dhr. M. Dhooge afd (A) en
dhr B. Ekhart afd (B-C), wedstrijdleiders dhr E. de Vries afd (A) en dhr L.
Depoorter afd (B-C), spoorlegger dhr
K. Mortier en pakwerkers dhrA. Durinck (VH3 kort) en dhr E Meijer (VH1
en VH3 lang). Zeventien combinaties
hadden zich voor deze wedstrijd aangemeld waaryan er zestien aanwezig
waren.
Tijdens het speuren waren de weersomstandigheden goed, de basis voor
een goede wedstrijd was aanwezig.
Als hoogste bij dit onderdeel eindigde mevr A. Zwamborn met haar
hond Enya von Meerblick. Deze combinatie behaalde 99 punten. Bij het
appèl behaalden deze twee even-

eens de hoogste kwalificatie, 97 pun-

ten. De hoogste punten bij het pakwerk werden neergezet door zeer

temperamentvolle en goed afgewerkte honden; Hindra v d Sjeroan
met geleider dhr E. Esser, en Andy v.
Haus Bornheim (winnaar Jo pluymen trofee 1998) met geleider Dhr.
W. v.d. Meulèn. Deze combinaties
zetten beide 97 punten neer.

De prijsuitreiking vond om vijf uur
plaats in de kantine van kgr. Zuid Beveland. Voorzitter, dhrW. de Coster,
sprak een dankwoord uit.Ten eerste
dankte hij, mede namens de leden
van kgr. Westerschelde, de leden en
het bestuur van kgr. Zuid Beveland
voor het tot stand komen van de 13e
Jo Pluymen trofee. Verder dankte hij

de keurmeesters, pakwerkers, sup_
porters en zeker niet te vergeten de
geleiders voor hun inzet. Na een toe_
lichting van keurmeester dhr. B. Ek_
hart werd overgegaan tot de prijsuit_
reiking.We kunnen rustig stellen dat
het een sportieve en geslaagde dag
WAS.

Winnaar van 13e Jo pluymenTrofee
is dhr. E. Esser met Hindra v d Sjero_
an (98-96-97=291 pnt.) Tweede werd
dhr. W. Chang met perry von Senner_
tal (98-96-95=289pnt.) en derde mevr. A. Zwamborn met Enya von
Meerbl ick (99-97-93=289pnt.)
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