Jo Pluymen trofee 2009
Kringgroep “De Westerschelde” heeft op 28 november j.l. hun traditionele A.B.C. wedstrijd gehouden
(21e keer).
Het bijzondere aan deze wedstrijd was het feit dat het voor de 1e keer een C.A.C.I.T. wedstrijd was.
Men had 21 inschrijvingen en 20 deelnemers, verdeelt over 4 rassen, met zowel deelnemers uit België
als Nederland.
Keurmeesters waren de heren Rick Zainal (A) William van Londersele (B) en Marc Dhooge (C)
Pakwerkers de heren Stevie De Groodt en Richard Pronk.
Afd.A.
De speurvelden lagen op enkele minuten van de club vandaan, ze lagen er kwalitatief goed bij,
uiteraard lag er hier en daar wel wat water op, maar het was nog wel acceptabel, het weer echter niet,
regen,regen, en nog eens regen met veel wind. Dus je kunt wel nagaan dat de deelnemers het niet zo
zagen zitten.
De 1e groep moest om iets over 9 uur speuren iets verlaat daar de spoorleggers nog moesten wachten
om uit te leggen daar het nog donker was.
De resultaten uit de 1e groep waren zeer verschillend 1 gezakt 2 x een G, 1x een ZG en 2 maal
uitmuntend met als hoogste Edor van Tiekerhook 97 het was een lust om deze hond in de stromende
regen bezig te zien.
De 2 andere groepen hadden het wat de regen betrof iets beter, maar ook hier waren de resultaten zeer
verschillend met nog 1 combinatie die niet rond kwam, 1 maal het maximale punten 100 voor Dirk
Leemans met zijn Gucci. Willem den Oudsten met zijn mechelaar had de pech dat hij op 1 strek haast
allemaal water had, zeker een centimeter of 10 over een lengte van een 30 meter, toch kwam de hond
er zonder hulp op een prima manier uit, hetgeen beloond werd met 99 punten.
In totaal viel er 8x een U, 5x ZG, 4 xG. 1 V en 2 gezakten, wat gezien de omstandigheden best goed te
noemen was.
Afd. B.
Het veld lag er na die vele regen en het intensief intrainen ( ondanks drainage) niet best bij, de regen
had ook hier zijn werk gedaan, dus het was glijden en glibberen hetgeen hier en daar wel wat punten
morsen tot gevolg had. Veel honden hadden problemen met de zit en het vlot afgaan, ook het vlak
apport ging hier en daar de mist in. Ook de vooruitoefening met het afgaan was bij velen een
probleem.
Hoogste waren Cees Jaspers en Dirk-Jan van Maren beiden 94, gevolgd door de dames Sabrina van
Beemer en Sandra van Gameren beiden 91, verder was er nog 1 ZG, 4x een G en 3x een voldoende.
Afd.C
Daar iedereen eerst gespeurd en gehoorzaamheid gedaan had moest het pakwerk weer de beslissing
brengen. Cees Jaspers met zijn Quibus stond er het beste voor met 97en 94 voor de rest waren er nog
kandidaten genoeg. Dirk Leemans had 100/86, Hans Steenbekkers 98/85, Falco Schoemaker 97/88.
Sandra van Gameren95/91.
Keurmeester was Marc Dhooge die de taak had alles correct en objectief te beoordelen, hetgeen hem
volgens de meerderheid prima gelukt was.
Struikelblok was voor velen het revieren, vooral het laatste verstek was een probleem, men had het
verstek zoveel mogelijk naar achteren verplaatst i.v.m. het vele water op het veld. Dit had tot gevolg
dat er nogal eens een hond bleef hangen tussen het 5e en 6e verstek.
Ook waren er enkelen die met het stellen van de mouw gingen, dit herstelden ze wel direct, maar toch.
Quibus van Cees Jaspers had zo’n dag dat hij het zijn baas eens goed naar de zin wilde maken en
maakte weinig fouten, hetgeen hem 96 punten opleverde dit was een totaal van 287 punten.
Het was wel duidelijk dat Cees niet meer te kloppen was. Verder waren er nog 5 honden met
uitmuntend, waarvan B. Botquin met zijn mechelaar Farouk het hoogst eindigde 97 U.
Tenslotte:
Rond 16:30 uur kon men met de prijsuitreiking beginnen, daar het nog steeds regende werd dit in de
kantine gehouden die natuurlijk veel te klein was en veel te gezellig.
Kringgroep De Westerschelde kan terugkijken op een geslaagde wedstrijd met prima resultaten, hun 1e
C.A.C.I.T. wedstrijd zal in 2010 zeker een vervolg krijgen.

Uitslag:
1. Cees Jaspers met Quibus vom Haus Valkenplatz 97-94-96 = 287
2. Dirk Leemans met Gucci du Triangle Magique 100-86-94 = 280
3. Hans Steenbekkers met Bruno van het Passante Huis 98-85-96 = 279
4. Falco Schoemaker met Edor van Tiekerhook 97-88-92 = 277
5. Vincent Honselaar met Kaiser van Hamerslag 97-84-94 = 275

