Een kwart eeuu) trad,itie

Speuren - door
keurmeester
WÍllíom von
Londersele
Allereerst
wens ik bij
deze Kgr. "De
Westerschelde"

EI

te bedanken

voor de uitnodiging om op de 25e
Jo Pluymen Trofee afdeling A te
mogen keuren.
Er was sprake van prima geliik-

waardige speurvelden voor alle
deelnemers en bii deze wil ik mifn
spoorleggers bedanken voor het
prima werk. Mijn terugblik op de
top-5:
lsfe - de jonge heerJoel Edery met
zijn Mechelse Herder Lukay.
Prima aanzet, van begin tot
einde zelfde tempo hoeken OK.
Op de eerste been draait hond
rond zifn as en kan twee voorwerpen iets directer verwiizen,
resultaat 97 punten.
2de - de heer Leemans met zijn

3de - de heer Leemans met zijn
Duitse Herder Gucci.
Prima aanzet van begin tot
einde zelfde tempo enkel de
eerste hoek moet correcter genomen worden, 98 punten.
4de - de heer Durinck met zijn
Duitse Herder Evil.
AanzeT word prima genomen.
Tempo van begin tot einde correct, een hoek kan nog een tikkeltje directer genomen worden,
99 punten.
5de - mevrouw King met haar
Tervuerense Herder Darko.
Aanzet OK, iets vaster voor het
eerste voorwerp eerste hoek, iets
directer 97 punten.

GehoorzsomheÍd
door keurmeester
Sìem Kwok
Aan mii was de
eer om de 25e Jo
Pluymen Trofee

afd. B te mogen
keuren te Sas van
Gent.

wekte en vrolijke honden, die
veelal door hun temperament de
nodige punties verspeelden.
Ik had met 4 verschillende rashonden te maken, onder andere 2
Bouviers die echt wel overliepen
van het temperament en daardoor
de nodige puntjes kwijt raakte.
Ook de Tervuerense Herder van
Doris King zag er veelbelovend
uit met hier en daar wat kleine
schoonheidsfoutjes maar ik vermoed dat deze foutjes er wel op
korte termijn uitgehaald zullen
worden in samenwerking met haar
trainer Mario Versliipe.
De Duitse Herder van dhr. v/d
Walle liet zich goed zien op deze
dag, ook hier was er sprake van
kleine schoonheidsfouties die
niet onoverkomelijk waren, mijns
inziens moet deze hond er wel een
paar puntjes bii kunnen lopen.

Hij was eveneens goed voor 90
punten.
Leuk om te zien was Dirk Leemans
met zijn nieuwe longe hond Kjerro
die al aardig op weg bleek te ziin
naar de top. Hii was goed voor 93

Voor mil was de klap op de vuurdeze dagJoel Edery met zijn
Mechelse Herder Lukay. Het was
een genot om te zien hoe deze
jonge geleider zijn hond voorbracht. De hond heeft het in zich
om op topniveau mee te kunnen
draaien, hij bleek dan ook achteraf

pijl

de winnaar te zijn, goed voor 96

punten in het manwerk.

honden konden eveneens in een
vlottere en betere controle aan de
voet komen. Het moet gezegd dat ik
in het algemeen mooi bijtwerk heb
gezien van alle deelnemende honden. Dat wil zeggen dat alle honden
op zlin minst een goede "aanbeet"
hebben laten zien.
De meeste punten hier gingen dan
ook verloren bii het afzwakken
en/of onrustig worden van de beet;
en opvallend was: dat dit veelal
gebeurde als het lossen er ging

Manwerk - door
keurmeester
Roger Vsn Den
Abeele
Vooreerst wens ik
bij deze Kgr "De

Bii praktisch alle honden was een
zeer goede- tot uitmuntende controlerende afwerking aanwezig.

Westerschelde"
te bedanken voor
de uitnodiging en

kwalificaties kunnen geven: 1 X
U, 3 X ZG, 7 X G. Eén hond werd

aankomen.

Uiteindelijk heb ik de volgende

het vertrouwen afdeling C van de
25ste 'Jo Pluymen Trofee 2OIZ" te

uitgesloten wegens ongehoorzaam-

mogen keurenl

"lossen" kwam in de 4de oefening,
de verdediging v/d hond vanuit
bewakingsfase.
De beoordeling van de top-5:
I ste - J. Edery met de Mechelse

Beginnende bij het revieren: hier kon
algemeen beschouwd worden gezegd
dat de meeste honden enger rond de
verstekken konden draaien. Afgezien
van één hond, die in de fout ging
door het "inbijten" in het verstek,
was het merendeel der honden hier
nJiver". Er waren een paar honden
die hier lichtjes de mouw aantikten.
Het merendeel der honden kon sneller aanblaffen en dit aanhouden tot
het einde van de oefening; sommige
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heid omdat de hond niet meer tot

Herdershond, reu: Lukay van de
Annahof: Uitmuntend met 97
punten: - bii het revieren 2 verstekken wijd uitdraaiend, - iets
sneller aanblaffen" in het verstek
en bij het zijtransport na de 6de
oefening moet de hond'correcter

in de controle blijven.
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2de - D. Leemans met de Duitse
Herdershond, reu: Kjelro van
Blutsenhof: Zeer goed met 95
punten: - in het revieren loopt
de geleider enkele passen, - in
oefening 3 en 4 kan de hond iets
sneller in tot lossen komen, - in
oefening 6 en 8 kan de hond iets
rustiger in beet" blilven bij het
einde van de oefening.
3de - D. Leemans met de Duitse
Herdershond, teef: Gucci du
triangle Magique: Goed met 88
punten: - bij het revieren 2 verstekken wijd uitdraaiend, - op
het einde van het aanblaffen"
kan de hond iets beter bewaken,
- de aanbeet in de 3de oefening kan veel voller zijn, - in
oefening 4 kan de aanbeet iets
voller zijn en de bewaking iets
strakker, - bij oefening 6 kan het
Iossen iets correcter zijn en bij
oefening 8 kan het lossen eveneens iets correcter- en de bewaking iets strakker zijn.
4de - A. Durinck met Duitse
Herdershond, reu: Evil of Kraks
Beauty: Goed met 88 punten:
- stellen en aanblaffen: de hond
moet naar het einde toe aanhoudender blijven blaffen;- bij
de 3de oefening mist de hond
de aanbeet, herstelt zich onmiddellijk maar dan kan de aanbeet
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Montoyø Nyrø v. Cøyø's Home (Willy Adriaenssens)
en pw løn van Møren.

Ester v/d Waltøhoeve (Guy v/d WaIIe)
en pw Mørino Verkindere.

iets voller zijn;-

bij de 4de oefe-

ning: volle harde aanbeet maar
kan naar het einde toe rustiger
blijven in de beet, hier kan de
bewakingsfase strakker ziin;- bij
de 6 de oefening: de volle harde
aanbeet zwakt iets af, ook kan
de bewaking iets strakker zijn;bif de 7de oefening mist de
hond de aanbeet maar herstelt
zich onmiddellijk met een volle
harde aanbeet.
Sde - D. King met haar Terr.rrerense
Herdershond, reu: Darko Jeno's:
Goed met 82 punten:- bii het
revieren 2 verstekken wiid uitdraaiend;- bij de 2de oefening:
sneller aanblaffen alsook naar het

einde toe aanhoudender blijven
blaffen, bij het oproepen moet
de hond sneller aan de voet zitten;- bij de 3de oefening heeft de
hond 2 X het bevel "los" nodig
om los te komen, ook moet de
bewaking strakker zijn;- bif de
4de oefening kan de bewaking
strakker ziin na het lossen;- bij
de 6e oefening: de aanbeet kan
voller zijn zodat zii ook rustiger
kan blijven naar het einde toe,
de bewaking kan eveneens strakker ziin;- bij de 7de oefening:

lleutmeesf¡rs

A: WIIlom von londcnele

- B: Slent Kwak - Q Rogervon

Polwel*en: lon vøn Mo¡ott $oQ
Rcrierve: Dwy lletlnan

ø

den Abccle
Møñno Ve¡*Índerc @fstund)

Spoorlcggen: PIet lonsc en Domy Goo¡¡¿¿¡

H,

I

2
3
4
5
6
7
8
9

Gelelde¡

Noømhød

l. Edery

Lukay van de Annahenhof

D. Leemans
D. Leemans
A. Durinck
D. King

Kjeno Van Blutsenhof
Gucci du Triangle Magique
Evil of Kraks Beauty

W. Adriaenssens

Darko leno's
Montoya Nyra v Caya's Home

G. Vereycken

Patrasche

G. v.d.Walle
P.

Samaey

v Midden Zeeland

Bter van de Waltahoeve
Cazan Hawaskan

10

L. Pesch

Famke Black Creek Valley

ll

L. Druwe

Fiasco vom Banholz

12

l. Okhuysen

Gust van den Hogemeentocht

V. Honselaar

Kaiser v. Hamersslag

vlotter of directer los komen in
het bevel;- bij de Sste oefening:
naar het einde toe moet de beet
rustiger blijven alsook moet de
bewaking strakker zifn.

Algemene beschouwíng ddor
KM Von Den Aheele
Het is spijtig te moeten vaststellen
dat, waar de vorige jaren deze zeer
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ABClot
97 96 97 290
98 95 95 288
98 94 88 280
99 88 88 275
97 90 82 269
97 87 84 268
97 86 83 266
82 90 90 262
83 84 94 261
93 81 84 258
88 87 82 257
82 74 -- 156

III

afgem. blessure hond

IPO
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

aantrekkelijke wedstrijd - met een
zeer mooie en steeds wederkerende
prijzentafel - nog veelal een volledige bezetting aan deelnemers
kende, dit de laatste jaren sterk
in dalende lijn mindert; met dit
iaar maar 12 deelnemers. Nu, het
is niet enkel deze organisatie die
hieraan onderhevig is. Ook andere
wedstrijden hebben hier mede
te kampen. Eveneens de gewone
examens hebben last van dit symp-

toom. Hopelijk gaan de beleidsmensen zich hierover beraden en
kan er een gepaste oplossing aan
dit probleem gegeven worden en
hopelijk kent de 26ste 'Jo Pluymen
Trofee 2013" terug een opwaartse

kentering!
Tot zover de impressie van de keurmeesters.
Rest mij nog de deelnemers, keurmeesters, wedstrijdleiders, pakwerkers, spoorleggers en toeschouwers

te bedanken voor deze prachtige
25e 'Jo Pluymen trofee" die we
door deze mensen hebben kunnen
en mochten organiseren.
Ik wil dan via deze weg alle zowel

provinciale als landeliik functionarissen van de VDH bedanken
die niet eens de moeite namen om
naar deze 25e ABC wedstrijd om
de Jo Pluymen Trofee die onder de
auspiciën van VDH georganiseerd
wordt, te komen kijken.....
Tekst: Bert Durinck,
secretaris Kgn de Westerschelde
Foto's: Ronny Andries
þugdíge winnaar loel Edery.

