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oor de laatste wedstrijd van het seizoen bij de VDH is het
altijd maar weer afwachten wat de weersomstandigheden
zullen zijn zo laat in het jaar. Dat maakt deze wedstrijd
echter vaak ook speciaal. Vorig jaar stonden we de hele dag in
de regen maar dit jaar mochten we baden in een heerlijk zonnetje met wat rijp op het gras. Ook na 28 jaar is het nog altijd
een hele kluif om als klein kringgroepje alles weer op en top
in orde te brengen. En gelukkig hadden we dit jaar geen
vervelende stoorzender zoals vorig jaar in ons midden die
probeerde ons jaarlijkse feestje te bederven. Want dat is
het elk jaar weer. Veel werk wordt vooraf verricht door onze
Bert Durinck, maar op de dag zelf staat iedereen paraat.

18 deelnemers mochten we noteren waarvan er 1
helaas moest afmelden vanwege ziekte van
de hond. Bijna volle bak dus. Ingedeeld
in 3 ploegen moet je dan als organisatie alle zeilen bijzetten om iedereen
voor het donker wordt, klaar te laten
zijn. Een strak schema moet dan
zelfs nog aangetrokken worden.
Maar dankzij medewerking van
iedereen is het weer gelukt om de
laatste hond voor 16:45 uur te laten werken.

Winnaar Jerry Barth en Castor
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Vorig jaar hadden we maar liefst 4 verschillende rassen die
deelnamen, dit jaar ontbraken de Dobermanns omdat die
elders een wedstrijd hadden. Ook was het goed om weer
wat bekende gezichten te zien op de wedstrijd zoals Hannes
Haak (265, 6e plaats) en Pieter Keijzer uit onze provincie en onze
leden Lydia van Bont (255, 9e plaats) Willy Adriaenssens (253, 10e
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Willem den Oudsten kijkt toe op de overval van
pw Kenny Goetelen op Aaron

plaats) en onze pakwerker Guy van de
Walle (268, 5e plaats). En een wedstrijd
werd het. Tot aan de laatste groep
kon nog alles, alhoewel Jerry Barth
uit groep 1 met MH Castor vd Kleine
Halkunken 285 punten (97-92-96) had
gehaald en daar kon eigenlijk alleen
nog Steve Edery of Willem den Oudsten
dichtbij komen. Dan moest Steve met
zijn DH Branko (de winnaar van vorig
jaar) wel hele hoge punten halen op gehoorzaamheid en pakwerk. Toen ik hem
er vooraf naar vroeg hoe hij zijn kansen
inschatte zei hij quasi nonchalant dat
hij maar voor de “fun” meedeed. Ok dat
kan, en het is ook fun…….zeker als je
dan nog als 3e op het podium staat!
Beste resultaten per afdeling
Afdeling A : Willem den Oudsten met
Aaron vom Munzenberg, 100 punten
Ik wil niemand iets te kort doen maar
Willem den Oudsten met Aaron vom
Munzenberg maakte op iedereen een
bijzondere indruk. Het zit hem vaak in
van die kleine dingen waar je bij de andere honden vaak geen erg in hebt of
die er ongemerkt insluipen. Het begon
al met de aanmelding bij het speuren.
Waar andere honden al moeilijk te
controleren zijn of er staat teveel druk
op, was deze hond een voorbeeld van
hoe je je aan moet melden. Ik weet
ook wel dat je daar geen punten voor
krijgt maar het zegt zo veel over de
baas-hond verhouding dat je vaak
dan al ziet of het een kanshebber is

of niet. Mijn eerste gedachte was dan
ook ……komt dat wel goed? Zit daar
wel drift genoeg in? Wat een rust! Het
speuren wat daarop volgde heb ik nog
niet vaak gezien in mijn loopbaan.
'Eigenlijk is 100 nog te weinig', zei ik
tegen de keurmeester en die was het
dan ook roerend met me eens. Maar
….. zeiden we allebei tegelijk 'wat doet
ie met pakwerk?' Wij hadden het geluk
omdat hij in de laatste groep zat dat
we zowel de gehoorzaamheid als het
pakwerk konden zien. In het pakwerk
ging het minder (89) maar deze hond
is zeker in staat om een uitmuntend te
halen in zowel de gehoorzaamheid als
het pakwerk. We gaan daar vast nog
veel van horen.
Afdeling B : Cees de Bruijn met Daro van
de Wiersdijk, 97 punten.
We hebben Cees niet persoonlijk de
gehoorzaamheid zien draaien en verwijzen daarvoor naar het verslag van de
keurmeester. Wel hebben we Daro zien
speuren en daar maakte de hond een
verwarde indruk. Ook als geleider heb
je dan geen goed gevoel en wil je graag
weten wat er aan de hand is. Doe je zelf
iets verkeerd? Is de hond niet lekker? Hij
kan goed speuren dat heeft hij al laten
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J. Barth
W. den Oudsten
S. Edery

zien. In de loop van de dag bleek dat de
oorzaak in de auto van Cees zat. Daar
bleek een teef loops te zijn geworden
en dat zorgt vaak voor onrust bij de
mannekes. Ondanks dat draaide de
hond een uitmuntende oefening op
afdeling B en afdeling C eigenlijk ook.
Maar ja, zowel honden als mensen doen
wel eens iets verkeerd. Zonder meer
een leuke combinatie waar we volgend
jaar zeker nog van gaan horen in de top
van de africhting.
Afdeling C : Jerry Barth met Castor van
den Kleinen Halkunken, 96 punten
Winnaar met 2 punten meer. Dat is
geen groot verschil maar dat was ook
niet aanwezig. Deze Mechelse herder is
een zeer stabiele hond die op alle onderdelen uitblinkt in gehoorzaamheid.
En vaak maakt dat het verschil. De instabiliteit in de resultaten zit hem vaak in
een gebrek aan gehoorzaamheid bij de
hond. Jerry komt uit Amerika, woont
in België en traint heel veel en vaak.
Samen met Benny Vercruyssen en Davy
Neyman zijn ze vaak op ons trainingsveld te vinden. Dat is ook nodig om
hoge resultaten te kunnen halen. Jerry
brengt zijn hond zeer goed voor en
heeft elke beweging onder controle.
We kunnen terug zien op een zeer
geslaagde dag. Alles zat mee, het
weer, het publiek maar ook de deelnemers. Wij danken allen voor hun inzet.
Natuurlijk zijn er ook deelnemers die
teleurstellingen mee maakten op deze
dag. Dat is nu eenmaal inherent aan
onze sport met honden.
Wat ik over heel de dag wel (weer)
heb geconstateerd is dat de honden
allemaal wel goed zijn maar de meeste
fouten worden nog altijd gemaakt door
de geleiders. Maar dan heb je ook wat
om aan te werken. Ik wens iedereen een
prettige jaarwisseling en een gezond
2017!
Henk van der Eijk, wedstrijdleider afdeling
A / Foto's : Shana Blommaers

Hond
Castor von den Kleinen Halkunken
Aaron vom Munzenberg
Brisko von der Ziegenrauch

Ras
MH
MH
DH

A
97
100
94

B
92
94
85

C
96
89
95

Tot.
285
283
274
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Evaluatie van de 3 keurmeesters
zeer onstuimig speuren en onnodig
inwerken van geleider. 8 x Zeergoed
waarbij 1 combinatie de pech had het
laatste voorwerp te overlopen. Andere maakten wat lichte fouten op de
hoeken of kleine foutjes in de balken.
3 x Uitmuntend, waarvan 1 x zelfs 100
punten.

Cees de Bruyn stuurt zijn
Daro van de Wiersdijk vooruit

Afdeling A Speuren
Graag voldoe ik aan het verzoek van de
organisatie om mijn ervaringen over
het speuren te delen. Ik had een geweldig team tot mijn beschikking met
als spoorleggers Danny Goossens en
Herman van Zeebroek en wedstrijdleider Henk van der Eijk die alles werkelijk
perfect in de hand had. Een geweldig
team, dat prima samen werkte!
Ook waren de weersomstandigheden
en de grasdekking van de speurvelden
zeer goed. Een kleine storing was dat
een van de bedoelde speurvelden ter
elfder uren was omgeploegd waardoor men iets moest inkrimpen in de
breedte van de sporen. Maar dit werd
prima opgelost en waren voor alle deelnemers de omstandigheden nagenoeg
gelijk en zeer goed.
Dus eigenlijk stond er niets in de weg
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om topprestaties te leveren maar dat
is dan wat wij mensen ervan vinden,
is dat voor de honden dan ook zo? In
ieder geval kan ik voor vandaag zeggen
dat dit inderdaad het geval was. In totaal kwamen er 17 honden aan de start
verdeeld over 3 series. En in de eerste
serie werden al meteen goede prestaties neergelegd. Problemen met het
speuren waren er nauwelijks maar wel
enigszins met de voorwerpen. In totaal
werd er 8 x een voorwerp overlopen, en
dat is dan meteen een forse aanslag op
de totale kwalificatie.
De kwalificaties waren als volgt verdeeld: 2 x onvoldoende: 1 x wanneer
een hond echt niet wilde zoeken en 1
x wanneer de hond op de derde hoek
niet naar binnen wil oppakken en in
een ruime bocht tot tweemaal achter
de geleider doorkruist. 3 x Voldoende 2
x door overlopen voorwerpen 1 x door

100 punten: W. den Oudsten met zijn
Mechelse herder Aaron van Munzenberg. De hond speurt foutloos met
geweldig goede drift en zeer veel overtuiging. Werkelijk een genot om deze
hond te zien werken.
97 Punten: Mej. Jaspers met de Duitse
herdershond Ax van Dits Huis. Ook
deze hond wordt prima voorgebracht
door de geleidster. Zoekt diep en
overtuigend waarbij de hond op de
eerste hoek even een korte draai van
het spoor af maakt, direct terugkomt en
overtuigend foutloos verder zoekt tot
het laatste voorwerp waarbij de hond
iets rechter moet afliggen.
97 Punten: J. Barth met zijn Mechelse
herdershond Castor v.d. kleinen Halkunken. De hond speurt in een wat hoog
tempo, maar diep en overtuigend. Bij
twee hoeken even wisselend in tempo
en de derde hoek even een lichte aarzeling. Daarna foutloos. Alle deelnemers
bedankt voor het sportieve voorbrengen van de honden,
Ton van Oirschot
Afdeling B Gehoorzaamheid
Eerst en vooral wil ik een woord van
dank uitspreken aan het bestuur van
Kringroep De Westerschelde voor het
vertrouwen dat ze in mij stelden voor
het keuren van de 28e Jo Pluymen Trofee. Ik kreeg de afdeling gehoorzaamheid toebedeeld. Op deze dag mocht
ik 1 maal de kwalificatie “uitmuntend”
toekennen, 3 maal de kwalificatie” zeer
goed”, 8 maal de kwalificatie “goed” en
2 maal de kwalificatie “voldoende". Een
team dat mij zeker bijblijft is de geleider
Cees de Bruyn met Daro van de Wiersdijk die behaalden 97/100 in afdeling
B, gehoorzaamheid, een zeer temperamentvolle hond die echt perfect werd
voorgebracht.

Spijtig maar het liep mis in de afdeling pakwerk waar de combinatie werd
gediskwalificeerd. Willem den Oudsten
met Aaron van Munzenberg behaalde
94/100 in de afdeling gehoorzaamheid tevens ook een zeer temperamentvolle hond, nog een klein beetje
betere afwerking in het apporteren
en deze combinatie kan gerust ook de
kwalificatie uitmuntend behalen. Deze
combinatie eindigde op de tweede
plaats. Jerry Barth met Castor van den
Kleine Halkunken behaalde 92/100 in
de afdeling gehoorzaamheid. Deze
temperamentvolle hond moet zijn oefeningen afwerken zonder zijn overschot
aan temperament te uiten met geluid
en tijdens de apporten het blok iets rustiger vast te houden. Tevens behaalde
hij de eerste plaats. R. Weert met Kody
from The Best Heath behaalde 90/100
in de afdeling gehoorzaamheid, deze
combinatie zette nog juist de kwalificatie zeer goed neer, de oefeningen
kunnen alleen iets sneller uitgevoerd
worden. Verder waren nog wel enkele
honden die prima werk lieten zien maar
er kwamen dan wel iets grotere fouten
opduiken die misschien niet op elke
wedstrijd voorkomen.
De inrichters van de wedstrijd wil ik feliciteren voor de prefecte organisatie van
deze dag. Dan wil ik alle deelnemers
danken voor hun sportiviteit en tevens
alle toeschouwers danken voor hun talrijke opkomst, dat maakt de wedstrijd
zeker zo gezellig.
Sportieve groeten, Luc Declercq

Bouvier ‘Zeus Quita v/d kennel zonder naam’
(Willy Adriaenssens)

Afdeling C Manwerk
In de eerste plaats wil ik de verantwoordelijken van Kringgroep De Westerschelde bedanken voor hun vriendschappelijke invitatie om het gedeelte
manwerk te keuren. Het is een hele
eer voor mij. Mijn felicitaties voor de
excellente organisatie van de wedstrijd.
Mijn felicitaties aan Bert Durinck en zijn
gehele team. Het was een echt succes!

geleiders maar ook van de pakwerkers.
Hun eerlijkheid, correctheid en de technische capaciteiten van hun werk geeft
de keurmeester de mogelijkheid om
het gepresteerde werk goed te beoordelen. In dit geval hadden we te maken
met 2 goede en getalenteerde mensen,
te weten Marino Verkindere en Kenny
Goetelen. Bedankt jongens!

Tevens wil ik mijn wedstrijdleider Jean
Paul Frans bedanken voor zijn efficiënte
hulp. De kwaliteit van het pakwerkgedeelte binnen IPO hangt niet alleen af
van de kwaliteit van de honden en hun

De wedstrijd zelf
In totaal 17 deelnemers. Nadat 1 deelnemer zich had teruggetrokken hebben
nog 16 deelnemers de kwaliteit van het
verdedigingswerk getoond : 2 uitste-

kend, 3 zeer goed, 6 goed, 4 voldoende
en een ongelukkige diskwalificatie
van Cees de Bruyn. Maar dit is slechts
een uitstel! Alle honden hebben een A
gekregen in TSB (DZB), wat wil zeggen
dat de kwaliteit goed was.
De punten die we geven moet de kwaliteit van de deelnemer weerspiegelen
en geeft ons de mogelijkheid om een
rangorde te bepalen. Veel succes voor
iedereen en prettige eindejaarsfeesten!
Jose Buggenhout
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