Op 22 en 23 april ’17 werd het PAK van afdeling Gelderland gehouden. Met iets meer
aanmeldingen dan vorig jaar, werd er wederom voor gekozen om het speuren op de zaterdag
af te werken en afdeling B en C op de zondag.
Dit jaar was het aan DTV (De Trouwe Vriend) uit Klarenbeek om een goed evenement te
organiseren. DTV heeft hier de nodige ervaring mee en dat zou dus moeten lukken.
Op zaterdag begon de organisatie al goed: het was de vereniging gelukt om speurvelden te
regelen op loopafstand van het kringgroep terrein. Naar mijn weten is er geen kringgroep in
Nederland waarbij dit op deze manier mogelijk is. Als bezoeker was het erg prettig om
tussendoor even naar het toilet te kunnen of om even wat warms te eten of te drinken. Er
stond immers een frisse wind.
De velden waren allemaal redelijk gelijkwaardig en van prima kwaliteit. Wel lagen er de
nodige wildsporen, we hebben gedurende de dag heel wat hazen over de sporen zien
rennen, en dat leverde voor sommige combinaties toch wat problemen op. Zo kon de hond
van Ron Cornelissen de verleiding niet weerstaan en belandde letterlijk van de wal in de
sloot. Heel erg jammer, want op zondag draaide de hond keurig haar B en C. Bij de IPO 3
honden wist verder Benjamin Telkamp ook niet te slagen en ook hij zette een prima B en C
weg op de zondag. Verder was het speuren van de IPO3 honden van een prima niveau,
waarbij er 3 keer zeer goed werd gespeurd en zelfs drie keer een uitmuntend werd gedraaid.
Wanda Brinkel begon het weekend goed met 97 punten en was als titelverdediger dan ook
zeker de favoriet. Mieke Salden kon vanwege privé omstandigheden op zaterdag niet
speuren. Heel sportief dat het provinciaal bestuur met haar meedacht en haar
zondagochtend de kans gaf om te speuren.

Bij de IPO 1 en 2 honden bleek het speuren wel een groot struikelblok: van de 6 combinaties,
wisten er maar twee te slagen. Voor de IPO 1 honden was dat Jos ten Have die een keurige
95 punten neer zette. Bij de IPO 2 honden was dat Erik Jongsma die net een voldoende wist
te halen met 70 punten. Beide heren hoefden dus alleen nog te slagen de volgende dag om
in hun klasse kampioen te worden. Heel jammer voor de overige deelnemers, maar zeker
ook jammer voor de wedstrijd, want hiermee was de spanning voor de IPO 1 en 2 honden
dan ook helemaal weg. Karel, van Apport, had de bekers gesponsord en kreeg er dus weer
vier terug die hij een andere keer weer kan sponsoren.
De zondag begon veelbelovend met een lekker zonnetje om 8.00 uur met de IPO 1 honden.
Jos ten Have deed waar hij voor was gekomen, hij slaagde keurig en was daarmee winnaar
IPO 1. De andere IPO 1 hond, Lutz vom haus Sevens van Helga van Assen had tijdens het
appel niet voldoende discipline en wist ook dit onderdeel niet met een voldoende af te
sluiten. Waar het bij A en B ontbrak aan discipline bij de hond, maakte hij het in afdeling C
wel waar. Tijdens de koppelwedstrijd in het najaar wist de hond al te imponeren met een
prachtig stukje manwerk wat werd beloond met 98 punten. Nu deden Helga en Lutz er nog
een schepje bovenop en wisten ze 99 punten te behalen.
Terwijl het zonnetje steeds vaker achter de wolken verdween, was het de beurt aan de IPO2
honden om hun kunnen te laten zien. Het appel verliep bij alle vier niet zonder problemen
en de hoogste score op dit onderdeel was dan ook voor Esther ter Neuzen met 81 punten.
Erik Jongsma, die als enige nog kans maakte op te kampioenstitel, maakte het nog spannend,
maar wist met wederom 70 punten, toch nog in de race te blijven. Bij het pakwerk wist Erik
met zijn Arras 85 punten weg te zetten en werd daarmee kampioen IPO2.
Steeds meer donkere wolken pakten zich inmiddels samen boven de prachtige
accommodatie van DTV Klarenbeek toen de IPO 3 honden het strijdtoneel konden betreden.
Later kwamen uit de wolken dan ook wat buien voort met flinke regen en zelfs hagel.
Als eerste mocht Toon Hop zijn hond, Spike van Hamersslag, presenteren. Deze
temperamentvolle reu toonde dat hij strak was afgericht en liep een verdienstelijke 94
punten appel. Een paar combinaties later was titelverdediger Wanda Brinkel aan de beurt.
Dat een hond toch maar een beestje is die soms hele andere dingen doet dan je verwacht,
bleek hier maar weer. Het liep niet zoals een ieder verwachtte en de combinatie wist maar
77 punten te behalen. Gerard Besselink, die de vorige dag nog 90 punten met speuren
behaalde, moest de hond terugtrekken. De hond bleek toch nog niet voldoende hersteld van
een eerdere blessure.
Tegen het einde was Frank Cornelissen van KG Maldenburch aan de beurt en deze wist met
zijn Femke v.h. Heumenland een keurige ZG weg te zetten. Tonnie Smeeman, die zaterdag
ook uitmuntend gespeurd had, draaide 87 punten en was dus ook nog in de race voor een
podiumplaats. Ook Mieke Salden presteerde prima in het appel en was zeker ook nog een
kanshebber voor het podium.
Keurmeester Bart Miggelbrink keurde het appel. Bart is erelid van de VDH, keurt al 32 jaar en
heeft daarbij ook nog verschillende bestuursfuncties gehad. 2017 is het laatste jaar dat Bart
zal keuren en dit was dan ook zijn laatste Gelderse als keurmeester. Hij werd door zijn

collega’s van het provinciaal bestuur dan ook nog even in het zonnetje gezet. Bart gaan we
natuurlijk nog tegen komen als bezoeker op evenementen en in zijn functie als voorzitter
van het provinciaal bestuur en van KG Nijmegen. Bart, bedankt voor al je jaren inzet voor
onze sport!

De verdeling van de podiumplaatsen zou dus bepaald worden in afdeling C. Pakwerkers Edris
Fathi en Toon Hop jr. waren er klaar voor. Toon Hop, die vorige maand tijdens het NKK nog
tegen een disk. aanliep, omdat de hond toen niet wenste te lossen, liet nu zien dat de hond
dit onderdeel goed beheerst en kwam met een mooie 96 punten van het veld. Zijn grootste
concurrent, Frank Cornelissen wist geen uitmuntend te behalen en daarmee was Toon
provinciaal kampioen 2017! Frank wist echter wel voldoende punten te behalen voor de
tweede plaats. Mieke Salden liet met haar vlotte teefje ook een mooi stuk pakwerk zien en
wist het podium dan ook te bereiken.

Nadat de loopse teef van Ron Cornelissen had gelopen, was de vereniging al snel klaar voor
de prijsuitreiking. Dit was erg fijn, want er waren veel mensen die het erg koud hadden.
De prijs voor de beste kringgroep ging naar De Noordink toe.

