Gelders koppelduel bij jarig Oldebroek

Kringgroep Oldebroek bestaat dit jaar 50 jaar. Dit vieren ze het hele jaar met
het organiseren van allerlei evenementen. Op zaterdag 8 september
organiseerden ze dan ook het Gelders koppelduel op examen niveau.
Voor de derde keer werd dit Gelders koppelduel ism het Gelders bestuur
georganiseerd. Het is een laag drempelige wedstrijd waarbij iedere deelnemer
1 onderdeel voor zijn of haar rekening neemt. Als kringgroep vorm je dus een
team. Dit jaar hadden zich 8 teams aangemeld. Anja Matekovic was
uitgenodigd om het geheel te komen keuren. Dit deed ze overigens op
voortreffelijke wijze: elke deelnemer kreeg uitgebreide uitleg en ondanks dat
niet iedereen goede resultaten had, gaf ze elke deelnemer toch de positieve
dingen mee.
Bij aankomst in Oldebroek, werd er eerst geloot, waarna er vertrokken werd
naar de speurvelden. Deze waren van verassend goede kwaliteit, gezien dat er
een lange, warme en droge periode vooraf gegaan was aan deze dag. De
resultaten mochten er dan ook zijn: vier keer een uitmuntend, 3 keer een zeer
goed en helaas was er een combinatie gezakt. Bennie Wenting scoorde de
hoogste punten met zijn hond: 98!

Wendy Hendriks met Boyd

Bij terugkomst van het speuren was er eerst tijd voor een kop koffie om daarna
te gaan beginnen met het appel. Hier waren de resultaten veel wisselender,
maar werd er toch drie keer een zeer goed neer gezet. Helaas zakten er ook
twee combinaties. Een wedstrijd als deze is ook bedoelt om wat wedstrijd
ervaring op te doen en kan ook worden gebruikt om eens te kijken waar je met
je hond staat. Gelukkig zijn er nog steeds combinaties die het aandurven om
mee te doen, ook al lopen ze de kans op mindere resultaten. Volgens mij moet
je daar alleen maar respect voor hebben.

Toon Hop met Sam van Hamerslag

Beste appel werd gelopen door Jos ten Have met maar liefst 95 punten.
Hierna was het voor 8 combinaties tijd om manwerk te gaan doen. De
uitgenodigde Gelderse pakwerkers hiervoor waren Toon Hop en Edris Fathi.
Beide jongemannen zijn inmiddels zeer ervaren in het draaien van wedstrijden
en we mogen dan ook blij zijn dat we in Gelderland deze jonge talenten rond
hebben lopen.
Er werd, op een uitzondering na, prima gewerkt in afdeling C door de
combinaties. Een combinatie zakte doordat de hond zich niet kon beheersen en
bleef inbijten tijdens de bewaking. Er werd een uitmuntend behaald door Henk
Mulder: 96 punten.

Pakwerker Edris Fathi met Tiedje vom Haus Ming

Bij de prijsuitreiking bleek KG Oldebroek echt jarig en kregen ze, zoals het
hoort, kadootjes. Het Gelders bestuur had een mooi geschenk en ook sponsor
Apport was de jarige niet vergeten. En.. wie jarig is trakteert, dus kregen alle
deelnemers een goede fles wijn.

De wedstrijd werd (weer) gewonnen door Kringgroep de Noordink.

Het verjaardagsfeest van KG Oldebroek is overigens nog niet voorbij: op 27
oktober volgt nog de Olderbroeker bokaal en op 28 december sluiten ze dit
feestelijke jaar af met een spectaculaire nachtoefening.
Voor het koppelduel van 2019, is KG Maldenburch bereid gevonden om de
organisatie op zich te nemen. We hopen dat er dan ook weer veel Gelderse
Kringgroepen meedoen.
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