30 Jo Pluymen Trofee
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p zaterdag 24 november 2018 vond voor de 30e keer bij HSV de Westerschelde een ABC (CACIT) wedstrijd plaats.
Het ontstaan van deze wedstrijd is ter nagedachtenis aan de toenmalige voorzitter Jo Pluymen die op de zeer
jonge leeftijd van 27 jaar plots is overleden. De dalende trend van het aantal deelnemers is overal zichtbaar en
dus ook op deze laatste wedstrijd van het jaar. Desondanks zijn we blij dat we deze 30e keer wederom hebben kunnen
organiseren. We kunnen er trots op zijn dat er alsnog 5 verschillende werkhonden rassen meedoen aan onze wedstrijd en
totaal 11 deelnemers acte de présence geven.

In de afgelopen 31 jaar hebben we 1
keer geen wedstrijd kunnen realiseren
i.v.m. te weinig inschrijvingen, we zien
dat we elk jaar meer moeite moeten
doen om dit prachtig evenement te
laten doorgaan. Een vergrijzing van
geleiders, teruglopend ledenaantal
bij rasverenigingen en mede oorzaak
hiervan is dat de wedstrijden niet meer
meedoen bij de diverse kwalificaties.
Besluiten die puur genomen zijn uit
zelfbescherming bijvoorbeeld in België
door buitenlandse wedstrijden niet
meer te laten tellen zijn ons inziens desastreus voor het behoud van sportieve
wedstrijden zoals de onze.
Al jaren een gezellige wedstrijd met
een goed, correct en sportief keurend
keurmeester korps afdeling A Ineke van
Welie, afdeling B Freddy Sermant en
afdeling C Anja van der Meijden. Ook
met goede en ervaren speurleggers
-dit blijkt wel uit de punten- de heren
D. Goosens en H. van Zeebroek. Onze
wens is dat de deelnemers
van deze wedstrijd een
inspiratiebron zullen zijn
voor mensen die willen
gaan beginnen in de
hondensport.

zorgd door PHV Saeftinghe uit Clinge,
echt een genot deze politiehonden in
actie te zien.
Laatste wedstrijd voor Marino
Verkindere
De 2 Belgische pakwerkers lieten een
goed en degelijk stukje manwerk zien,
op het korte werk Kenny Goetele en op
de afstand Marino Verkindere. Vorig jaar
had Marino Verkindere aangegeven dat
hij in 2018 wilde stoppen als wedstrijdpakwerker. Afgesproken was dat hij
in 2018 hij HSV de Westerschelde zijn
laatste wedstrijd zou draaien.
Hij heeft in 2018 nog de moeite genomen om het jaarlijks terugkerend
pakwerkersexamen bij sectie 1C af te
werken zodat hij bij ons afscheid kon
nemen als wedstrijdpakwerker.
We hebben jaren genoten van hem
tijdens de diverse intrainingen en de
wedstrijden.
Tijdens de prijsuitreiking is er
stilge-

Tijdens de pauze van
een klein uurtje
werd er een demonstratie
ver-

Laekense herder 'From Laeken
Paradise Lyon' van Brigitte Broekx
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3x actie van Boxer
Lomme van de Hazenberg

staan bij het afscheid van een van de beste
pakwerkers in België en een gewaardeerd,
gerespecteerd en integer persoon. Een liefhebber met passie en voor de sport en onze
viervoeters!
Wij hopen hem dan ook volgend jaar te kunnen
begroeten als deelnemer op onze 31e ABC wedstrijd. Leden en bestuur van HSV de Westerschelde
wensen hem en zijn gezin alle goeds toe en bedanken hem voor de fijne jaren.
Impressie afdeling B door keurmeester Freddy
Sermant (België)
Ik wil in de eerste plaats HSV de Westerschelde
van harte feliciteren met hun jubileum. De 30ste
editie van de Jo Pluymen Trofee, met zekerheid een
pluimpje waard! Het was voor mij een eer om er bij
te mogen zijn en het keuren van de gehoorzaamheid voor mijn rekening te mogen nemen. Ik wil
dan ook graag bij deze de vereniging danken voor
het vertrouwen.

Afstand stellen van Osko Malisko
(Rudy de Neef)
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Freddy Sermant

Drago van de Hornhütte (Ko Dieleman)

Winnaar Willem den Oudsten

Uiteraard gaat ook mijn dank naar alle deelnemers
voor het sportieve voorbrengen van hun hondje.
Een wedstrijd is en blijft telkens weer een momentopname, de ene dag loopt alles naar wens, de andere dag wil het een of ander misschien niet zo lukken.
Dat maakt uiteindelijk onze sport zo boeiend.
Uiteraard weet iedereen wel best waar nog aan
gewerkt kan worden om nog betere resultaten te
behalen, maar toch lijkt het mij interessant om even
terug te kijken en een paar opmerking van de wedstrijd op een rijtje te zetten, bedoeld als aanmoediging naar de toekomst toe.
In de afdeling B konden 2 teams een voorsprong
opbouwen t.o.v. van de overige deelnemers. Gert
Vereycken met Noeka vom Oostweg en Willem den
Oudsten met Aaron vom Münzenberg wisten elk
voor zich een uitmuntende volgoefening te tonen.
Bij Gert Vereycken werden verder nog een paar
details genomen waaronder een pasje in de sta
oefening, iets vlotter gaan liggen en de hindernis
lichtjes raken bij de terugsprong.
Willem den Oudsten had hier en daar wat last van
schuin voorzitten, lichtjes voordringen in de ontwikkeling van de af oefening en iets sneller reageren
bij het vooruitzenden met afliggen. Beiden een
uitmuntend gehoorzaamheid, goed voor respectievelijk 96 en 97 punten.
Verder viel me op dat de pijnpunten zich vooral
situeren in de afwerking van de oefeningen. Vooral
bij het apporteren waar foutjes voorkomen zoals
zelfstandig vertrekken, schuin voorzitten, langzaam
werken en uiteraard het blok rustiger houden.
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Maar ook bij de overige oefeningen
was de afwerking de grote boosdoener.
Bijvoorbeeld afleggen onder afleiding,
dit mag misschien een eenvoudige
oefening lijken maar dat is het met
zekerheid niet. Onrustig liggen, op correcte wijze de hond gaan brengen en
ophalen, allemaal puntjes die misschien

wat weinig aandacht
krijgen op de training.
Maar het zijn nu net die
kleine puntjes die uiteindelijk het verschil kunnen
maken tussen een goed,
een zeer goed of een
uitmuntend.

Wel 96 punten appèl voor
Gert Vereycken maar
helaas te weinig op
de speurvelden.

Het feit dat er geen
extreem grote fouten te
beoordelen waren, toont
dan weer dat er veel potentieel is en dat er met
een beetje doelgericht
werk nog zeer mooie
resultaten bereikt kunnen
worden. In die zin wens ik
alle deelnemers nog veel
succes voor de toekomst!

Anja van der Meijden

Impressie
van de top-5
in afdeling C door keurmeester Anja van der Meijden
De 30e Jo Pluymen trofee, een ware
prestatie om trots op te zijn! Ook
Derde plaats voor
Lydia van Bont

ik heb als keurmeester van afdeling C
mogen genieten van deze sportieve en
gezellige wedstrijd, daarbij geassisteerd
door 2 hele fijne, kundige, en enthousi-

Bouvier Daring Dax
(Willy Adriaenssens)
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aste helpers in de personen van Marino,
welke vandaag zijn laatste wedstrijd als
helper maakte en Kenny, welke vandaag het korte werk eveneens op een
prima wijze verrichtte.
Zelden heb ik zulke goede pakwerkers
meegemaakt, niet alleen waren ze
prima helpers voor de keurmeester,
maar tevens wisten ze de honden te
testen en tegelijkertijd hond vriendelijk te blijven, dus te handelen in het
belang van de honden. De nummer 1
van vandaag, Willem den Oudsten met
de Mechelse herder Aaron vom Münzenberg, liet overtuigend pakwerk zien.
De hond wilde alleen niet naar het 5e
verstek, en zou op sommige momenten iets beter geconcentreerd moeten
blijven wat betreft de gehoorzaamheid
in het pakwerk. 96 punten.
De nummer 2, Isabelle Vercauteren met
de MH Mexx van de Utadreef. Eveneens
een erg overtuigend werkende hond,
met een goede overtuigende vaste
beet. Wel wat ruim met revieren en zou
als de geleidster bijsluit, de aandacht
soms wat beter moeten vasthouden. 96
punten.
Nummer 3 Lydia van Bont met haar
Duitse herder Kenzo van JHT’s Hoeve
had wat meer drive mogen hebben met
revieren en tijdens het stellen.

Daarna een hele
overtuigende volle
beet en prima
gehoorzaam. Het
zijtransport zou
ook met met wat
meer drive uitgevoerd mogen worden. 92 punten.

Isabelle Vercauteren
stuurt vooruit

Nummer 4 Brigitte
Broekx met de Lakense herder From
Laeken Paradis
Lyon toonde een
overtuigend stukje
manwerk met
wat ruim revieren
maar drangvol
stellen en blaffen.
Maar naarmate
het programma
vorderde, werd de
hond wat brutaler
en kreeg moeite
met het lossen,
waarbij een 2e
commando nodig
was. Een hond met
een overtuigende
actie. 91 punten.
Nummer 5 was Hannes Haak met DH
Rowy van Scalindjo. Een hond die weet
waar hij voor komt en doorgaans prima
in de hand is, echter deze dag verliep
iets anders. Wat slordig aanvang met
wat ruim revieren, stellen en aanblaffen
erg overtuigend. Hierna laat de hond
een volle overtuigende beet zien, maar
hij moet telkens directer lossen, wordt
wat ongehoorzaam en kan tijdens de
aanval helaas zijn beet niet houden.

De hond wordt dan ook een dagje
ouder, maar gezegd moet worden: een
heerlijke hond voor afdeling C.
90 punten.
Rest mij om de kringgroep HSV de
Westerschelde zeer te bedanken voor
het mogen keuren, voor de gastvrije
ontvangst vandaag maar voorheen ook
tijdens mijn deelname en trainingen
alhier. Bedankt mannen het was een
fijne dag!
Foto's : Shana Blommaers

Bert Durinck schudt Marino Verkindere
de hand na zijn laatste wedstrijd
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Pl Geleider

Naam van de hond

Cert Ras A

1

Willem den Oudsten

Aaron vom Múnzenberg

III

MH

2

Isabelle Vercauteren

Mexx van de Utadreef

III

MH

99

93 96 288

3

Lydia van Bont

Kenzo van JHT's Hoeve

III

DH

99

83 92 274

4

Brigitte Broekx

From Laeken Paradis Lyon

III

LH

92

85 91 268

5

Hannes Haak

Rowy van Scalindjo

III

DH

98

80 90 268

6

Frank Vandekerkhove

Lomme van de Hazenberg

III

BX

91

87 88 266

7

Rudy de Neef

Osko Malisko

III

MH

83

86 96 265

8

Ko Dieleman

Drago van de Hornhütte

III

DH

86

90 83 259

9

Guy v.d. Walle

Otie van de Waltahoeve

III

DH

92

78 88 258

Noeka vom Oostweg

III

DH

%

96 88 onv

Daring Dax Wisgund van Caya’s Home II

BV

99

92 91 282

10 Gert Vereycken
Willy Adriaenssens

B

C

Totaal

100 97 96 293

