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De 26e Jo Pluymen trofee ABC (C

V

orig jaar lukte het niet om een volwaardig deelnemersveld bij elkaar te krijgen maar dit jaar mochten we
zeker niet klagen. 19 deelnemers hadden zich ingeschreven, waarvan 16 gladiatoren de strijd aan gingen
op zaterdag 22 november op ons kringgroep terrein. De weergoden waren ons zeker goed gezind; windstil en een mooie zomerse dag voor de maand november. Naast, dat dit een gezellige en sportieve dag was,
waarin onze samenhorigheid weer even werd versterkt, hoop ik eveneens, dat deze wedstrijd van vandaag een
breder doel heeft gediend. Zoals bekend, zit onze sport in een negatieve spiraal qua leden, aanwas en leden
behoud. Deze ABC wedstrijd heeft er hopelijk aan bijgedragen dat mensen gemotiveerd raken bij hun hobby
en zich meer betrokken voelen bij het verenigingsgebeuren. Dat lijkt mij noodzakelijk voor het voortbestaan
van mijn geliefde, ONZE gezamenlijke hobby. Mijn wens is dan ook dat de deelnemers van vandaag een inspiratie bron vormen voor de mensen die beginnen in de hondensport. Gezien het aantal deelnemers en het
grote aantal toeschouwers kunnen we wel zeggen dat kringgroep de Westerschelde hierin geslaagd is. Ik wil
een ieder bedanken die de organisatie van deze 26e Jo Pluymen heeft waargemaakt en allen die kringgroep de
Westerschelde en de hondensport een warm hart toedragen. In het bijzonder wil ik de deelnemers met hun
trouwe viervoeters bedanken voor deelname aan onze mooie wedstrijd. Onderstaand treft u de bevindingen
van de keurmeesters Roger Vandereyken en Luc Declerq alsmede een toelichting op de punten door keurmeester afdeling C, Wim van Dijk.
Bert Durinck, voorzitter

Roger Vandereyken, afdeling A

Luc Declercq, afdeling B

Ik wil de kringgroep Westerschelde
bedanken voor de uitnodiging te
komen keuren op de 5de CACIT
Wedstrijd evenals de deelnemers
voor hun sportiviteit gedurende de
gehele wedstrijd.
Ook wil ik mijn dank betuigen
aan de uitstekende organisatie en
de spoorleggers, S. De Groot en D.
Goosenss. De uitstekende speurvelden waren voor alle deelnemers
hetzelfde en de weergoden waren
ons zeer goed gezind. Door de in
verschillende vormen gelegde IOP-3
sporen was het voor sommige geleiders iets moeilijker doch voor het
merendeel van de deelnemers was
dit geen probleem. Ik spreek de
hoop uit dat volgend jaar nog meer
deelnemers de weg zullen vinden
naar Zeeland waar altijd een gezellige en sportieve sfeer heerst.

Ik wil een woord van dank
uitspreken aan het bestuur
van de kringgroep voor
het vertrouwen dat ze
in mij stellen om hun
CACIT te keuren. Een
woord van dank aan
alle deelnemers voor
hun sportiviteit, en zeker en
vast ook een woord van dank aan
alle toeschouwers die talrijk aanwezig waren. Dit betekent zeker een
meerwaarde voor de wedstrijd. Van
de club uit werd mij gevraagd om
het enkel over de kwalificatie en
de punten te hebben. Zoals bekend
volgt iedereen de wedstrijd vanaf
een andere plaats. Om die reden kan
iedereen een eigen mening hebben
over de puntenverdeling. Met iets
meer uitleg kan er een beter beeld
gevormd worden waar iemand
punten verloren heeft. Ik kan met
tevredenheid zeggen dat ik vind dat
de wedstrijd op een eerlijke manier

Met sportieve groeten,
Roger Vandereyken

verlopen is en dat ik
een zeer mooie wedstrijd gezien heb.
De meest voorkomende fouten waren in de
oefeningen ‘zit’, ‘lig’
en ‘sta’. Hier zijn bij
het missen dan ook
veel punten verloren
gegaan. Er is nog werk
aan de winkel in verband met het
apporteren. Zo moet het blok steeds
vast in de snuit zitten. Ook tijdens
‘de vooruit’ zijn er nog veel honden
die vlugger ‘af’ zouden moeten kunnen. Verder hebben we ook nog twee
honden die een kwalificatie minder
kregen door het inwerken (en hulp)
van de geleider. Bij deze wil ik alle
deelnemers feliciteren: jullie zijn allemaal goed bezig. Ik hoop met stelling
dat ze de volgende keer een nog veel
beter resultaat zullen bekomen.
Met sportieve groeten,
Luc Declercq
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C (CACIT)
Wim van Dijk, afdeling C
Op verzoek van
Kringgroep de
Westerschelde,
met name
gevraagd door
Bert Durinck,
voldoe ik heel
graag aan het
verzoek om
een kort verslag te geven
van drie eerst geplaatste deelnemers
van deze CACIT wedstrijd.
Als eerste, de winnaar Dirk Leemans
met zijn Duitse Herder Kjerro,
Kjerro een hond met een enorme
inzet gepaard gaande met een zeer
vaste en volle beet. Bij het revieren
is Kjerro snel maar draait eerst naar
de punt van het verstek, om dan
daarna zeer snel naar het volgende
verstek te gaan, – ¼ punt.
Stellen en aanblaffen: Een zeer
drangvolle oefening, snel en drang
vol aanblaffen met een dichte
drangvolle stelfase, bij het aan de
voet gaan wat deze hond achteruit
gaand doet, nog een fractie correcter, – ¼ punt.
De vlucht verhindering en de verdediging uit de bewakingsfase waren
twee uitmuntende oefeningen vol
met zeer vaste beet en zuiver lossen

Flinke opkomst van het publiek.

en bewaken.
Bij het rugtransport loopt Kjerro
licht voor, – ½ punt.
Overval uit rugtransport: zeer explosief met een volle vaste beet correct lossen en bewaken en correcte
afwerking en zijtransport.
Aanval uit beweging: Kjerro gaat
correct mee naar “boven” zit rustig
en stelt met een enorme snelheid
waarbij hij ook een vaste en volle
beet laat zien en waarbij het lossen
en bewaken geen probleem geeft.
Verdeding uit de bewaking: het
enige wat Kjerro laat zien na het
los commando, is een heel lichte
nadruk op de mouw voordat hij lost
– ½ punt. Totaal – 1,5 punt.
Vanwege zijn enorme inzet gepaard
gaande met vaste beet een zeer ver-

diende 99 punten.
Nummer 2 eveneens Dirk Leemans
Gucci, de moeder van Kjerro
Het revieren is akkoord.
Bij het stellen en aanblaffen moet
Gucci nog een idee dichter stellen
en wat correcter aan voet komen,
-1 punt. De Vlucht verhindering:
was met een volle beet met goede
verhindering lossen en bewaken
akkoord. Bij verdediging uit de
bewakingsfase kan Gucci nog sneller
lossen, – ½ punt.
Bij het rugtransport, nog correcter
voet bij aanvang en loopt Gucci
licht voor, -1 punt.
Overval uit rugtransport: Gucci is
explosief heeft een volle vaste beet
maar lost in twee fases, -½ punt.
Aanval uit beweging: geweldige

Davy Wertz en
Dobermann Athos.

Falco Schoemaker in de groep..
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inzet met volle en vaste beet maar
ook hier in twee fases los, -½ punt.
Verdediging uit de bewakingsfase:
hier wederom een vaste en volle
beet maar ook hier in twee fases
los en iets belasten van de pakwerker bij transport, -1 punt.
Gezien het totaalbeeld een uitmuntend met 96 punten.

Blade from Mike's Place
(Dagmar Bonnier).

Jean D'Hondt
stuurt Kamiel
vooruit.

Nummer 3 Jean D’Hondt met zijn
Mechelse Herder Kamiel.
Het revieren is geen probleem, de
hond is snel en goed in de hand
en draait kort om de verstekken.
Bij het stellen kan Kamiel iets
sneller beginnen en beter aanhoudend blaffen, -1 punt.
De vluchtverhindering is akkoord,
volle beet met goede verhindering
en lossen en bewaken. Overval uit
rugtransport: zeer explosief, nog
iets vaster in beet blijven, het lossen en bewaken en de afwerking is
in orde, -1 punt.
Aanval uit beweging: hier komt
Kamiel heel snel en overtuigend
maar moet nog voller inbijten, het
lossen en bewaken is akkoord, – 1
punt.
Verdediging uit bewakingsfase: de
beet kan voller zijn, het lossen en
bewaken is akkoord. Als de geleider naar de hond loopt, moet hij
de kortste weg nemen en niet vanachter de hond vandaan komen,
-1 punt. Totaal, uitmuntend met
96 punten.
Met vriendelijke groet,
Wim van Dijk.
Foto's: Ronny Andries

Pl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16

Geleider
Dirk Leemans
Dirk Leemans
Jean D'Hondt
Falco Schoemaker
Ton van Ham
Davy Wertz
Willy Adriaenssens
Bjorn van Stalle
Wim van Rijswijk
Jos Domen
Lydia van Bont
Albert Tuyaerts
Guy van De Walle
Dagmar Bonnier
Sjaak Braat
Maiheu Valere

De wereld staat even
stil voor Bert Durinck
I.p.v. Bert Durinck nam oud-voorzitter Marc Debisschop het woord bij
de prijsuitreiking. Marc lijdt al enkele
jaren aan de slopende 'K-ziekte'. Twee
weken voor de wedstrijd kreeg Bert te
horen dat ook bij hem deze diagnose
is gesteld. De wereld van Bert stond
natuurlijk stil op dat moment en de
leden hebben de schouders eronder
gezet om de wedstrijd te laten doorgaan. Bert wilde toch aanwezig zijn
tijdens de wedstrijd maar kreeg geen
woord uit zijn keel. Marc refereerde
naar de strijd die zij beiden moeten
aangaan, "Bert, wij verkeren beiden nu
in dezelfde situatie. Vecht en bijt door!
Jij bent er altijd voor je leden en nu zijn
zij er voor jou".
Hierna volgde een overweldigend
applaus. Een emotioneel kippenvelmoment met een traan…..

Hond
Kjerro van Blutsenhof
Gucci du Triangle Magique
Kamiel ter Masjdano
Jago vom Haus Sevens
Ashanti van de Farmerscorner
Athos vom Beelzebub
Montoya Nyra v. Caya's Home
Khyner van de Vroomshoeve
Paco vom Haus Valkenplatz
Vox vom Hause Diethelm
Kenzo van JHT's Hoeve
Garro du Djan Djan
Hester van de Waltahoeve
Blade from Mike's Place
Jaystorm von Spitzbubezwinger
Kenzo van Huize Dimano

Ras
DH
DH
MH
DH
DH
DM
BV
MH
DH
MH
DH
MH
DH
MH
DH
DH

A
99
99
97
99
99
96
96
98
84
80
95
97
40
96
99
60

B
94
93
90
90
90
93
89
83
92
94
80
81
74
94
89
60

C
99
96
96
93
90
88
86
88
90
91
90
83
94
-

Tot.
292
288
283
282
279
269
271
269
266
265
265
261
208
-
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