Jo Pluymen trofee 2004.
Op zaterdag 4 december werd alweer voor de 17e maal de Jo Pluymentrofee gehouden, welke
voor de 2e maal een Pré wedstrijd is.
De naam van deze wedstrijd is ter herinnering aan oud voorzitter Jo Pluymen welke destijds
onverwachts op jonge leeftijd is gestorven.
Door zijn naam aan de wedstrijd te geven wordt hij zeker niet vergeten.
Ook op deze wedstrijd stonden de africhters weer niet te springen om deel te nemen,
uiteindelijk 14 inschrijvingen met 13 aanwezigen, dat met 3 keurmeesters.
Jullie kunnen wel begrijpen dat de laatsten het niet druk zouden krijgen.
Als pakwerkers waren uitgenodigd Vincent Honselaar voor de afstand, en voor het korte
werk Edwin Veenstra, welke zijn eerste echte wedstrijd mocht draaien. Ook deze was
natuurlijk nerveus, maar hij deed het prima en kreeg 57 punten.
De wedstrijd.
Het speuren werd in 2 groepen gedaan, de Westerschelde had het prima voor elkaar mooie
weiden, geen wind, ietwat mistig dus dat zat gebeiteld, maar was dat ook zo!
Ja hoor, ondanks het meelopen tijdens het uitwerken van keurmeester Marc Dhooge moest hij
10 maal een U geven, waarvan 1 maal 100, verder 2 maal een ZG en 1 maal een G. De 100
punten gingen naar Frank Diels met zijn reu Amigo.
De gehoorzaamheid werd gekeurd door Joop Janse het niveau was van gemiddelde kwaliteit.
De meeste punten gingen verloren bij de zit, het apporteren en de vooruit, vooral de vooruit
was een probleem. Verschillende honden liepen in de richting van de afligplaats, welke waren
gemarkeerd d.m.v. een paaltje, Niet alles kan een geleider van te voren inschatten.
Joop kon 2 combinaties een U geven, Dook Vijverberg 96 en Bert Antonisse als hoogste 97
punten, verder nog 4 maal een ZG en 5 maal een G, en 2 maal een voldoende.
Het pakwerk werd gekeurd door Ruud van Eck, uiteraard werd er al druk gerekend naar de
podiumplaatsen Jaap Bustraan had 97 en 92 staan, Jaap liet een prima stukje pakwerk zien
met een hond die hard en zeer vast beet hetgeen beloond werd met 94 punten 283 totaal. Jaap
was zelf al zeer tevreden, er was duidelijk goed getraind en zijn hond was flink vooruit
gegaan. Nu maar afwachten wat de rest deed.
Bert Durinck had 99 en 90 staan, was favoriet, maar kon hij het waar maken, Bert had veel
moeite om Devil in bedwang te houden. Ook het lossen was een groot probleem, de hond had
diverse 2e commando’s nodig en ook het zijtransport was een probleem, dit alles werd
beloond met 84 punten, 273 totaal.
Ja, dan was er ook nog die andere Bert, deze was vorig jaar de winnaar, nu had hij 98 en 97
staan, dus dat zag er prima uit, nou Kylath was het nog niet verleerd, op enkele kleine dingen
na zag het er goed uit, Bert Antonisse kreeg dan ook 94 punten 289 totaal. Uitstekend
resultaat, maar was het genoeg voor prolongatie van de titel?? Er was nog één deelnemer die
voor Bert en Kylath de pret konden bederven, en dat was Dook Vijverberg met Flex, Dook
had 2 maal 96 staan dus wanneer hij 97 manwerk draaide was hij winnaar, dit bleek helaas
voor Dook niet haalbaar, Flex bleef steken op 87 punten, 279 totaal. Nu was het weer
spannend voor Dook, want Herman de Koning deed ook nog mee, Herman moest 97 punten
manwerk draaien om Dook van de 3e plaats te stoten, gezien de reputatie van Qudo zeker te
doen, en ja hoor deze behaalde uiteindelijk 98 punten 280 totaal, goed voor de 3e plaats.
Het is werkelijk een lust om deze hond bezig te zien, prima bewaking, met volle en zeer vaste
beten. Goed lossen en prima in de hand van de geleider, prima gedaan Herman.
Omstreeks 16.30 uur kon men aanvangen met de prijsuitreiking, welke op kundige en ludieke
wijze door de voorzitter van de Westerschelde de heer Marc Debisschop werd gedaan.
Uitslag:
1. Bert Antonisse met Kylath van Nispenplatz 98-97-94 = 289 totaal
2. Jaap Bustraan met Arras van Haus Sevens 97-92-94 = 283 totaal
3. Herman de Koning met Qudo Barjalanda 96-86-98 = 280 totaal
4. Dook Vijverberg met Flex van de Reuenhoeve 96-96-87 = 279 totaal
5. Frank Diels met Amigo de Zennevallei 100-83-91 = 274 totaal

