Gelderse koppelwedstrijd een groot succes

Op zondag 10 september, werd voor de tweede keer de ABC Koppelwedstrijd georganiseerd.
Deze keer door KG de Grensstreek in Winterswijk. Vorig jaar deden er 7 kringgroepen mee.
Dit jaar waren dat er twee meer en met 9 trio’s aan de start, beloofde het een leuke dag te
worden.
Net als vorig jaar, werd er in de ochtend geloot, waarna er gezamenlijk werd afgereisd naar
de speurvelden, waar de eerste 9 combinaties het spits mochten afbijten met het speuren.
De weiden lagen er prima bij en dat was aan de resultaten te merken: 2 keer een goed, 5
keer een zeer goed en 1 keer een uitmuntend. De hond van Yvonne te Barge had netjes
gespeurd, maar liet nadien niet toe dat zijn chip werd gecontroleerd en zo konden de punten
niet worden toegekend. Ad van Yperen liet met zijn hond Erik v. Alpauver Haus, zien dat hij
ook deze hond het speuren goed heeft bij gebracht. Met 98 punten was deze combinatie
dan ook goed voor de beste in afdeling A.

Na het speuren was het tijd voor afdeling B. Onder het genot van af en toe een zonnetje en
de voorspelde regen die uit bleef, werd er door de meeste geleiders een goed resultaat neer
gezet. Hier wisten drie combinaties een zeer goed te behalen, wat een prima resultaat is.
Een lust voor het oog was het werk van Toon Hop (junior), die een vlot stuk appel liet zien.
Doordat de hond echter de klos liet vallen, was hij de nodige punten extra kwijt. Toch bleef
er nog een ZG over. Martin Immink liet ook een super netjes appel zien. Martin is met zijn
hond op zoek geweest op welke manier hij hem het beste naar een wedstrijd toe kan krijgen.
Aan het resultaat te zien, heeft hij dit nu op de juiste manier aangepakt en met 94 punten
kan hij tevreden terug kijken op deze dag.
Na een half uurtje pauze, was het tijd voor het manwerk. Dit jaar was Toon Hop gevraagd
om het korte werk te verzorgen en Benjamin Telkamp was voor het lange werk gevraagd.
Beide heren hebben een prima stuk werk laten zien en hebben zich sportief opgesteld naar
de honden. Ook in afdeling C waren de resultaten heel behoorlijk te noemen met 3 keer een
ZG en 1 keer een uitmuntend. Uitschieters in deze waren Eric Jongsma, die ook dit jaar weer
een prachtig stuk manwerk liet zien. Maar de topper was weer Helga van Assen. Helga had
vorig jaar met de koppelwedstrijd 98 punten in afd. C, en met de Gelderse 99 punten. Nu
complementeerde ze dit rijtje door een welverdiende 100 punten neer te zetten! Als
hekkensluiter was Tonnie Smeeman aan de beurt. Wat hij al vreesde, werd waarheid: zijn
hond wilde niet lossen en hij werd daarmee helaas gediskwalificeerd.

Dit jaar werd de ABC Koppelwedstrijd gewonnen door KG Oldebroek, die volgend jaar aan de
beurt is om deze wedstrijd te organiseren. Tweede werd KG Rivierengebied en derde KG
Apeldoorn.
Deze wedstrijd winnen is echter van ondergeschikt belang ten opzichte van het doel van het
evenement: de onderlinge verbinding van de kringgroepen in de provincie Gelderland in

stand houden en geleiders die ervaring op willen doen op een wedstrijd, op een
laagdrempelige manier deze kans bieden.
Het eerste is zeker gelukt: het publiek was in grote getale aanwezig en het was weer
ouderwets gezellig. De leden van KG de Grensstreek hebben zich op een geweldige manier
ingezet om het een geslaagde dag te laten worden en dat is ook zeker gelukt. Het was een
gezellige dag waarbij de deelnemers en toeschouwers goed verzorgd werden.
Keurmeester Hans Hengelman heeft gekeurd zoals dat op een dergelijke wedstrijd van een
keurmeester verwacht mag worden: ontspannen en hoofd- en bijzaken goed gescheiden.
Persoonlijk ben ik blij dat we een dergelijk evenement weer terug hebben in de provincie.
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat het volgend jaar bij KG Oldebroek ook weer een
succes wordt en dat er weer voldoende teams meedoen. Ook voor de kringgroepen die dit
jaar geen team wisten te formeren: schroom niet om mee te doen volgend jaar, het is een
prachtige manier om je leden kennis te laten maken met het “wedstrijdgevoel”.
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