Voor de 18e mool de Jo-Pluymen trofee 2OOs

Voor slechts twee deelnemers een kwqlificqtie
Zoterdog 3 december j.l. werd bij kgp. .De
Westerschelde'hun 18e editie om de fo-Pluymen trofee, vernoemd nqqr een oud voorzitter vqn de club, gehouden. Deze wedstrijd was
een zogensqmde selectie pré wedstrijd. Als je

weet dqt er op de lqotste selectiewedstrijd
slechts zestien deelnemers stonden, don kun
je notuurlijk geen groot deelnemersveld verwqchten.
Uiteraard was men er allen van overtuigd dat het oude
iysteem ook niet goed was, maar dat men het nu heeft
gevonden, ja dat is de vraag! Toch mocht de kringgroep nog niet klagen ze hadden nog t¡en inschrijvingen, een respectabel aantal.

Verschillend
Voor het speuren was dhr. los Beck uitgenodigd. Hij
werd bijgestaan door dhr. P. Landsheere als spoorleg-

ger, een gecertificeerd spoorlegger uit België, die zeer
deskundig was. Met tien deelnemers was er voor gekozen om allen eerst te gaan speuren en vervolgens appèl en pakwerk te doen. Het speuren was zeer verschil-

lend wat zeker niet te wijten was aan het veld of de
spoorlegger. Eén van de honden overliep twee voorwerpen/ een ander overliep een hoek zeer ruim, een enkeling ging zeer hoog speuren enz. eudo van Herman de
Koning was in ieder geval wel in goede doen en behaalde een mooie'U' met 97 punten, gevolgd door Bert Durinck en Falco Schoemaker, beiden 95 punten.

Blokkqde
rlet appèl werd gekeurd door dhr. Wim van Dijk. Dook
Vijverberg, die een abonnement heeft op lotnummer

één, mocht samen met z¡jn dochter Diana de spits afbijten. Dook had 89 punten gespeurd, dus moest hij er
flink tegenaan om aan de 275 le kunnen komen. Uiteindelijk behaalde hij nog een ZG met 91 punten. Diana behaalde 85 punten. Het verdere appèl was zeer
verschillend, de plaatselijke favoriet, Bertje Durinck,
liet een prima stukje gehoorzaamheid zien, maar op
het laatst ging het toch weer mis met de vooruitoefening. De hond ging zeer snel van de voet af om enkele
meters verder te blokkeren. Jammer, maar het is niet
de eerste keer dat dit gebeurt, hopelijk kan hij dit op-

lossen. Beste In de gehoorzaamheid was peter Veenstra

met Cylex v. Banholz. Hij behaalde een dikke ZG met
94 punten.
Goede en volle beten
Het pakwerk werd gekeurd door dhr. Marc Dhooge, bijgestaan door Jean-Paul Smits (kort) en Dennis Snels
(lang) als pakwerkers. Beiden lieten prima werk zien,
waarbij ze een dikke kwalificatie behaalden. Dook
mocht beginnen met de wetenschap dat h¡j 95 punten
moest behalen om aan de 275 punten te komen, hetgeen natuurlijk moeilijk zou zijn. Toch liet Flex een prima stukje werk zien met hier en daar een kleine fout,
hetgeen natuurlijk gezien werd door de keurmeester.
Uiteindelijk behaalde Dook 92 punten 272 totaal. Helaas drie punten te weinig. Ja, ook dat hoort helaas bij
onze sport. Het verdere pakwerk was zeer verschillend.
De hond van Falco Schoemakers viel op omdat hij tot
driemaal toe niet wilde lossen. Dit leverde helaas een
diskwalificatie op. Onix v. Haus Valkenplatz, van A. Ver-

hagen, liet een prima stukje pakwerk zien met goede

en volle beten, goed in de hand van de geleider en prima lossend. Hij behaalde dan ook als enige een .U, met
96 punten. Wel done! Spekkoper was Herman met eudo, ook deze hond liet, zoals we van hem gewoon zijn,
prachtig werk zien, hetgeen hem 94 punten opleverde.
Met de 90 pnt. voor appél en 97 pnt. voor speuren was
dit 281 totaal, goed voor de eerste plaats. eudo, die
wegens wat blessureleed therapie krijgt, liet vooral in

de gehoorzaamheid zien dat dit hem goed doet, De
hond liet zien aanmerkelijk in betere doen te zijn en
liep een stuk vrolijker. Tweede was dhr. A. Verhagen
met Onix v. Haus Valkenplatz, 278 totaal.
Opmerkelijk was ook dat alleen Herman de Koning en
A. Verhagen een kwalificatie behaalden. Rond de klok
van vier uur werd onder een woord van dank, door de
voorzitter van de vereniging, dhr. Marc Debisschop, de
prijsuitreiking verzorgd,
Hannes Haak
Afd e I i ng sco rrespondent Zeeland
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