Verslag wedstrijd om de H.V. Helden Bokaal
(door Dorie Meijer)
Op 28 januari 2012 hebben Goncalo met Ando van de Kromme Elleboog en Dorie met
Jambo van Hildernisse meegedaan aan de H.V. Heldenbokaal te Helden. Toen we bij de speurvelden
aan kwamen waren daar onze supporters Karel, Lisette en Jo er al en Els was met Dorie mee gereden.
Supporters bedankt voor jullie steun dat voelt goed, vooral de bemoedigende woorden als het even
tegen zit.
Als eerste moest Dorie met Jambo gaan speuren en de laatste tijd liet Jambo een goed beeld zien.
Helaas vandaag kwam dat niet helemaal uit de verf. Hij had 2 keer een aanmoediging nodig om te
gaan zoeken en eenmaal weg stond hij nog 2 keer stil en kwam geheel omhoog en speurde tot aan
het voorwerp erg wisselend. Vanaf vertrek voorwerp liet hij geen foutje meer zien, speurde intensief
en nam de hoeken zonder enig probleem. Helaas kostte die eerste 100 meter 10 punten en de score
was 90 pnt.
Goncalo met Ando gingen hierna speuren en Ando speurde in een heel rustig tempo.
Hij werkte keurig de hoeken uit, speurde mooi diep en verwees de voorwerpen overtuigend. Ando
hield hier 98 pnt aan over, 1 puntje voor een hoek die iets ruimer was en het andere puntje helaas
omdat het touw over de grond sleepte, dus niet Ando maar Goncalo liet dit puntje liggen.
Goncalo mocht toen eerder, ivm uitvallen van hond nummer 13, aan zijn appél beginnen.
Het totaal beeld zag er goed uit, lekker vlot en weinig fouten tot de sta kwam. Ando vond het bij de sta
toch leuker om met de baas mee te rennen dan te blijven staan en voor Goncalo zich omdraaide had
Ando hem al zo goed als ingehaald. Helaas kost dit erg veel punten en als je dan bedenkt hoeveel
punten hij had gehad als deze oefening wel goed was verlopen zat er gewoon een ZG in en nu dus
82 punten. Die zitten er de volgende keer dus wel bij!!
Hierna volgde zijn pakwerk en ook hier ging alles volgens het boekje, hij revierde of dit de gewoonste
zaak was, alleen werkte de volumeknop bij aanblaffen niet geheel, viel het geluid af en toe weg maar
dat mocht verder de pret niet drukken. Voor het mooie bijt en vechtwerk, hij verhinderde geweldig de
vlucht, stelde erg hard en ook hier een mooi stukje vechtwerk, kregen ze een hele mooie score
95 punten. Dat maakte het totaal op 275 punten.
Dorie ging met Jambo van start voor het appél gedeelte maar Jambo had alleen oog voor het publiek
en leek iemand te zoeken, telkens kijken en ruiken richting publiek en in de groep bijna onder het
appél uit als er niet een extra commando volgen was gekomen. De rest van het appél ging redelijk met
een wisselend beeld, sommigen oefeningen wel vlot om vervolgens weer voor een eigen rustiger
tempo te kiezen bij een andere oefening. Resulteerde in 85 punten.
Hierna kwam het manwerk, revieren ging prima, snel tempo en ook direct aanblaffen maar helaas
soms wat stil vallen en ook hier weer naar publiek kijken. Toen Dorie eraan kwam om hem uit het
verstek te roepen hoefde dit niet meer want hij had dit zelf al ingevuld en kwam keurig aan de voet
zitten, helaas 5 punten weg. Na deze vervelende situatie liet hij een heel ander beeld zien, een
energieke hond die de vlucht goed verhinderde, niet verbeet, loste prima en direct op het commando.
Rugtransport liep hij keurig mee en hield de pakwerker goed in de gaten en zette een prima aanval in.
Bij het stellen zat er veel drift op en hij stelde hard maar zat wel hoog op de mouw maar wel vast.
Jammer dan van die 5 punten waardoor hij er nog 90 aan over hield. Totaal kwamen zij uit op 265
punten.

