Onder hete weersomstandigheden is in het weekend van 16 en 17 april het PAK van Zuid-Holland
gehouden. Voor het 2e achtereenvolgende jaar nam kringgroep. De Randstad de organisatie op zich.

Op de zaterdag hebben alle ingeschreven combinaties gespeurd in Druten. Wederom dank aan
kringgroep Rivierengebied en natuurlijk aan haar leden voor de goede zorg. Onder leiding van
spooruitzetter Robbie de Jong hebben de beide spoorleggers te weten Piet Jansen en Sandy Lips de
sporen gelopen. Jan Boeren zorgde als wedstrijdleider op dit onderdeel o.a. voor de lottrekking.
Het speuren werd gekeurd door het kersverse erelid van de VDH, dhr. Ruud van Eck. De grasvelden
lagen er dit jaar mooi bij, maar mede hierdoor werden sommige honden iets te makkelijk. Dit
resulteerde in wat puntenaftrek maar iedereen was geslaagd en kon met een goed gevoel aan de
zondag beginnen.
Op zondag was uitgenodigd voor de afdeling B dhr. Ben Ekhart bijgestaan door wedstrijdleider Dook
Vijverberg, en voor afdeling C dhr. Jur Visser bijgestaan door wedstrijdleider Johan de Prie en de
pakwerkers. Paul den Dulk voor het korte werk en Fred Meijer voor de afstand. Reserve was
Benjamin Telkamp.
Zoals vaker had Wim v. Dijk weer in de eerste serie geloot, en werd van te voren met 97 punten op
afdeling A als één van de kanshebbers gerekend. Zijn B was degelijk en op afdeling C vielen de
punten enigszins tegen! Met een totaal van 274 ging men er niet meer van uit dat Wim nog
kanshebber op de titel was. Uit onverwachte hoek kwam Wilma vd Torren met 97 in afdeling A en
liet een vlak doch net stukje appel zien dat werd beloond met 96 punten. In afdeling C mocht Wilma
doorgaan ondanks dat haar hond Harvey aan de voet werd gehaald tijdens het revieren. Maar de
hond leek zich vrijwel nergens op zijn gemak te voelen bij de pakwerker. Wat resulteerde in een
slechte bewaking en slechte beten. Helaas, maar toch nog een mooie eindkwalificatie met 277 ZG om
trots op te zijn. WK-ganger Jan Rietkerken werd met zijn Esko van te voren als de kanshebber voor de
titel gerekend. Op afdeling B liet Jan zelf wat steekjes liggen, maar op C redde Esko zijn baas weer en
liet zien wat hij waard was. Later bleek dat deze 279 de maatstaf voor de dag was!
Vincent Honselaar liet tevens een mooi stukje appel zien, helaas miste hij zijn zit. Met een 96 punten
op afdeling C knokte Vincent zich naar de eerste plaats op dat moment. Later op de dag mocht de
winnaar van vorig jaar Joeri Veth, tezamen met Olga Boer van kringgroep de Randstad het veld
betreden. Olga liet een zeer mooi appel zien dat beloond werd met 97 punten. Joeri en Onta lieten
een stabiel stukje gehoorzaamheid zien en werden beloond met 94 punten.
Olga trad aan voor het manwerk, subliem revieren naar de pakwerker. Mooi aanblaffen en goed aan
de voet. Echter, toen de pakwerker wegvluchtte bleef de hond liggen en deze zat er nog niet aan na
de voorgeschreven 20 meter. Een ieder verwachte een diskwalificatie maar Olga mocht doorgaan.
Erg schappelijk van de keurmeester, en een ieder langs de kant verwachte na afloop met wat mazzel
een lage kwalificatie goed voor Olga en Zascha. Zeker omdat er buiten de vlucht nog wat kleine
dingetjes zich hadden voorgedaan. Echter gaf dhr. Visser dit koppel 95 punten. Hiermee stond Olga
voorlopig op plaats 1 en uiteindelijk op plaats 2. Jammer dat Jan Rietkerken door zo’n situatie op
plaats 4 eindigt. Gelukkig voor kringgroep de Randstad, want zij waren nu beste kringgroep uit de
provincie.
Toen kwamen Joeri en Onta, en gaven een werkelijke show weg. Met veel vuur in haar werk liet Onta
mooie bijthandelingen en bewakingen zien. Joeri bewaarde zijn kalmte tot het eind en liet prachtige

driftwissels zien en de keurmeester beloonde dit koppel dan ook met 97 punten. Met een totaal van
287 stond Joeri uiteindelijk op 1.
In dezelfde serie bewees Sir-Tygo v. Beute Hitz wederom de beste hond van de provincie te zijn in
afdeling C en werd net als vorig jaar beloond met 98 punten.
Tevens leuk dat er weer oude bekenden met hun nieuwe hond meededen. Denk hierbij aan Herman
de Koning en Chris Jongman. Beiden met een leuke jonge hond.
In de laatste serie kon alleen Anja Matekovic nog de titel opeisen, maar in het manwerk had Furby
slecht verstekwerk en had een aantal slechte beten.
Beide pakwerkers hebben dit evenement mooi pakwerk laten zien, maar helaas was dit de laatste
wedstrijd van Fred Meijer binnen onze provincie. Tijdens de prijsuitreiking deed het nieuwe erelid
van de VDH Ruud van Eck een praatje over Fred en beloonde deze met de speld van verdienste in
Diamant Fred, ondanks dat we je niet meer met een mouw op een wedstrijd in de provincie zullen
zien, hopen we je uiteraard nog vaak tegen te komen!
Voor het 2e jaar op rij werd Joeri met zijn Onta Provinciaal Kampioen van de afdeling Zuid-Holland.
Met een totaalkwalificatie uitmuntend van 96 94 97 = 287. Fraai detail is dat Joeri mede
verantwoordelijk is voor een hoop andere goede resultaten van andere honden op deze Provinciale.
De jeugd is weer goed bezig, met een 2e plaats in Brabant en een 1e plaats in Zuid-Holland zullen ze
het menig ander moeilijk proberen te maken op het NIAK!
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09 Wim van Dijk
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Zamp vom Weinbergblick

97 91

86

274
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13 Chris Jongman
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Tess van de Gandyshofke
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Sir Tygo von Beute Hitz
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15 John van der Steenoven
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Manou van de Glazen Stad
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20 Bas Koster

Asko vom Wellereck
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21 Marleen Schreuder
22 Diana van de Berkt

Quidam von Beute Hitz
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Amai van de Wiersdijk
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23 Ron Hoedeman

Aska von Djipy's Haus
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24 Annemiek Westdijk
25 Raymond Schouten

Amy van de Jesantyhoeve
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Andor van de Wiersdijk
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