Verslag wedstrijd om de Brabant Bokaal bij HDG Brabant
(30 juni 2012 - door Dorie Meijer)

We begonnen met zijn drieën in de eerste groep speuren in lang gras. Laurens is als tweede aan de
beurt en het blijkt dat er geen rekening gehouden was met een IPO 2 hond en er dus een drie
uitgelopen was voor hem. Hij pakte dit sportief op en maakte er geen probleem van. De hond ging
keurig van start maar halverwege de balk even wat minder vast op de balk, maar hij herstelde zich wel.
Liep verder tot aan tweede voorwerp zonder grote fouten het spoor door. Bij het tweede voorwerp
kreeg Laurents te horen dat hij mocht stoppen en de punten tot hier werden geteld. Laurents maakte
het spoor verder wel af zonder punten toekenning en dit ging ook prima. Beoordeling 92 pnt.
Hierna ging Dorie met Jambo van start, hij liep vanaf piket snel het spoor rond met vooral op de eerste
balk hoog speuren en soms iets te hoog, de 2e hoek licht eroverheen en hij had er een behoorlijk snel
tempo in, resulteerde in 94 pnt.
Jo met Cara kwamen toen aan de beurt en Cara vond het nodig om enkele hapjes gras mee te nemen
maar met een goed commando van Jo deed hij verder zijn werk naar behoren en scoorde hij 98 pnt een
heel mooi resultaat.
Nu moesten we enkele uren wachten om vervolgens met appél verder te gaan. Dit is Laurents zijn 1e
officiële wedstrijd en dan is het toch anders dan op een training of eigen terrein. Het ging erg goed,
volgen merkte je wel dat de hond er met momenten even niet bij was om vervolgens weer vol
aandacht naar zijn baas te volgen. We zijn zo verwend met dat mooie volgwerk van Jakobus dus
verwachten niet anders. Al met al bleef het een heel mooi beeld en dit zette zich ook in de oefeningen
voort waardoor hij een mooie zg met 90 pnt kreeg.
Jo met Cara en Dorie met Jambo liepen samen. Zo snel als Jambo met speuren rond ging zo rustig
werkte hij nu afdeling B af. Deed zijn oefeningen tot aan de 1 meter sprong, hij keer ernaar liep
eromheen en kwam ook eromheen terug, helaas hierdoor 15 pnt kwijt. Bleef over een matige score van
75 pnt.
Jo ging hierna met Cara lopen en het volgen zag er goed uit. De zitoefening werd helaas een perfecte
sta oefening en dat was jammer want de rest van de oefeningen zagen er goed uit en door de gemiste
zit kostte dit hem de zg en kwam hij uit op 86pnt.
Het manwerk ging voor Laurents met Jakobus prima, revieren ging goed en dit was bij het intrainen
nog even wat moeizaam. Ook de rest van de oefeningen zagen er keurig uit en dit resulteerde in 92
pnt. Hiermee kan Laurents op een zeer geslaagde eerste wedstrijd terug kijken met 274 pnt en dan ook
nog derde worden Proficiat!!
Dorie ging hierna met Jambo van start en wat hij wel vaker als kuren had gebeurde nu ook stellen en
aanblaffen bleef uit tot maar 3 keer blaffen en kwam toen zelfstandig uit het verstek om langs de baas
te gaan zitten van zo dit hebben we gehad laten we nu maar verder gaan met het bijtwerk. De rest zag
er verder goed uit maar hier had hij 8 pnt verloren bij het verstek en hield er nog 87 pnt aan over.
Jo ging hierna met Cara van start en Cara had het tempo met revieren er behoorlijk in en blafte ook
goed aan.
Ook de rest van de oefeningen zagen er goed uit. Helaas was er aftrek voor het revieren ivm te veel
inlopen richting de verstekken wat erg jammer was gezien de uitslag van 87 pnt en de strijd om een
podiumplaats te bereiken. Jo kwam hiermee op een totaal van 271 pnt en een hele mooie vierde plaats.

