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Nestbroers eerste en tweede
Kringgroep de Westerschelde heeft op 2 december j.l. hun 19e editie om de fo Pluymentrofee gehouden. Met de inschrijvingen liep
het in eerste instqntie niet zo vlot, mocr de
loatste week wisten de wedstriidmensen (18
in totool) Sas von Gent nog te vinden.

liefst 11 maal uitmuntend, 6 maal een ZG, en 1 maal
een G, waarbij gezegd moet worden dat de G hond 2
voorwerpen overliep en 3 ZG combinaties 1 voorwerp.
Hoogste bij het speuren was Bert Antonisse met Connor v. Matschenka 100 punten. Ook het appél was van
goede kwaliteit, hier behaalden maar liefst 12 combinaties een ZG met één maal een U, deze was, ja alweer
voor Bert Antonisse met zijn Connoç 96 punten.

Als keurmeesters waren de heren Dhooge (A) en van

Uiteraard was het pakwerk weer het sluitstuk, Mooi was
de sportieve strijd tussen de gebroeders Matchenka,
zoals ze die dag genoemd werden (de honden van Toine Jonkers en Beft Antonisse zijn nestbroers). Beft Antonisse liet zich niet verrassen en behaalde 97 punten,
het hoogste in het manwerk, en dit op zijn eerste wed,
strijd, chapeau!! In totaal werd er 13 maal een ZG behaald, één maal een U en 4 maal een G.

Broers
DUk (B,C) uitgenodigd. Pakwerkers waren Edwin Veens-

tra (kort) en Dennis Snels (afstand). Beide heren deden
dit op prima wijze! Meestal is het veld van de Weèterschelde in dit jaargetijde nat, sompig en vooral modderig, maaç daar het de laatste week niet veel geregend
had was het prima te doen, hetgeen de geleiders iets
meer moed gaf.

Tenslotte:
Kringgroep de Westerschelde kan terugkijken op een
prima wedstrijddag, zowel organisatorisch als sportief,
13 van de 18 hadden. een ZG behaald, met éénmaal
een U en 4 maal een G. Ook Bert Anton¡sse is weer terug op het hoogste niveau, hij behaalde 293 punten en
gaf zijn visitekaartje weer af. Rond 16.00 uur was de
prijsuitreiking, deze werd op zeer ludieke wijze gebracht door de penningmeester van de club, hetgeen
de prima sfeer een extra tintje gaf
Hannes Haak

afd, correspondent Zeela nd
Overlopen
Marc Dhooge keurde het speuren, bijgestaan door de
heren Landsheere en van de Abeele, beiden cracks op
het speurgebied. Door het zachte najaar waren de velden prima in orde, er zat wel een flinke bries, maar dit

bleek van weinig betekenis. Dit resulteerde in maar

Uitslag:

1. BertAntonisse
2. Toine Jonkers
3. Falco Schoemaker

Connor v. Matchenka
Casper v. Matchenka
Dino v. Falorie

100 96 97 293
98 92 94 284 ZG
96 91 96 283 ZG
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