PAK Gelderland

Op 21 en 22 april vonden de Gelderse kampioenschappen plaats bij KG Slingeland in
Gaanderen. Dat deze vereniging heel goed een evenement kan organiseren met een leuke
groep enthousiaste leden, is algemeen bekend. Maar dat ze zelfs hadden gezorgd voor
heerlijk voorjaarsweer, had niemand durven hopen. Toch was het dat en dat gaf het PAK nog
meer sfeer.

De laatste jaren schommelt het aantal inschrijvingen al rond de twintig. Ook dit jaar werd er
hierin niet afgeweken en waren er 20 deelnemers. Opvallend was wel dat er maar een IPO1
hond was (maar deze had wel power voor 10) en twee IPO 2 honden. Er waren dit jaar naar
verhouding dus wat meer IPO3 honden te bewonderen.
Het speuren vond op de zaterdag plaats, zoals de laatste jaren gebruikelijk is. De weilanden
waren van gelijke kwaliteit met een mooie graslengte. Dit was dan ook te merken aan de
speurpunten: iedereen slaagde voor het speuren, waarbij de IPO1 hond van Monique Mieras
maar 1 puntje verloor en dus een welverdiende 99 punten voor deze speurfanaat. Bij de
IPO3 honden werd er maar liefst 5 keer een uitmuntend behaald en 6 keer een ZG. Een mooi
uitgangspunt dus om aan dag twee te beginnen, de zondag met het appel en manwerk.

Op zondag mocht Monique het spits afbijten met haar IPO1 hond Giant- Arno (zou dat een
verwijzing zijn naar Arno Schuurmans die al sinds jaar en dag instructie geeft en pakwerk
maakt bij KG Rivierengbeid?). De hond toonde veel temperament, maar verloor toch nog de
nodige punten door een aantal pechzaken.
Hierna waren de twee IPO2 honden aan de beurt. Hierbij werd duidelijk dat er best nog wat
te trainen was voor het appel, maar na het speuren en het appel, gingen ze toch redelijk
gelijk op en kon het pakwerk nog zeker het verschil maken.
Hierna het appel voor de IPO 3 honden. Helaas was hier het niveau beduidend lager dan bij
het speuren. Er werd maar slechts 1 keer een ZG behaald en 6 keer zelfs maar een
voldoende. Het lag zeker niet aan de kwaliteit van de honden, maar waaraan wel, werd mij
niet helemaal duidelijk. Een van de oudere deelnemende honden was Afra vd Moezenbulte
van Pieter Bal. Zijn gehoorzaamheidsoefeningen waren een genot om te zien. De overige
honden lieten deels net werk zien, maar verloren dan weer veel punten op het apporteren
of vooruit sturen.
Dan naar het manwerk. Hierbij ging het gemiddelde van de punten dan gelukkig toch weer
omhoog. Toon Hop jr. zou het pakwerk voor de IPO 1 en 2 honden verzorgen, maar had last
van een blessure, waardoor Edris Fathi voor hem inviel. Edris verzorgde ook het lange werk
bij de IPO3 honden. Benjamin Telkamp verzorgde het korte werk. Wij zijn in Gelderland
superblij en trots dat we binnen onze provincie de beschikking hebben over een aantal
all round pakwerkers die we kunnen inzetten op onze provinciale evenementen. Voor het
manwerk had KG Slingeland een opkomstmuziekje gemaakt dat werd gedraaid bij de
opkomst van elke nieuwe geleider met hond. Dit was werkelijk sfeer verhogend en wat mij
betreft houden we dat er in. Het deuntje is dan ook de hele zondag niet meer uit mijn hoofd
gegaan.

De hond van Henk Mulder, Dex van polsmaten, scoorde hoge ogen door 97 punten bij elkaar
te bijten. Henk deed tevens examen. Nog twee anderen gingen ook op voor hun IPO3: Toon
Hop jr. en Krista Huisman. Win Gesthuizen deed examen voor IPO2. Allevier de geleiders
slaagden dan ook voor hun gewenste diploma, van harte gefeliciteerd! Het blijft moedig om
je examen te doen op een wedstrijd en al helemaal als dit de provinciale kampioenschappen
zijn. Ook Toon Hop jr. behaalde een dikke ZG met 95 punten op zijn examen. Zijn vader was
met zijn hond minder fortuinlijk. De hond was tijdens het appel al wat baldadig en merkte
daar blijkbaar al dat hij vandaag wel een potje kon breken. Helaas deed hij dat dan ook bij
het manwerk door niet meer te lossen. Heel erg jammer, ik heb werkelijk genoten van het
temperament en de inzet van deze hond. Ook de hond van Monique Mieras moet hierbij
worden genoemd, wat een hond! Monique moest alle zeilen bijzetten om hem in de hand te
houden, maar nadat dit gelukt was, werd ze beloond met 91 punten. Ook Pieter Bal haalde
91 punten met zijn Afra en werd daarmee Gelders kampioen, op afstand gevolgd door Mieke
Salden en Martin Immink.

We kijken weer terug op een geslaagd Gelders evenement, waarbij de geleiders er
verstandig aan zouden doen om toch nog eens kritisch te kijken naar hun appel training. KG
Slingeland had het weer prima voor elkaar. Het volgende Gelderse evenement staat alweer
voor de boeg: op 27 mei zal de provinciale clubmatch worden gehouden bij KG Klein Vosdal.
Ik hoop iedereen daar weer te mogen ontmoeten.
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