Tilburg Jeugd
Zojuist terug van een lange dag Tilburg.
Het was een mooie dag op deze, voor ons, nieuwe velden.
Alle deelnemers waren vroeg aanwezig dus om 9u. al met de keurmeester, Peter
Eering, naar de velden.
Voor de middag hadden alle honden al een 1e loop gehad.
Na de middag weer alle honden voor een 2e en 2 honden, die nog geen wild
hadden, voor een 3e en zelfs nog voor een 4e loop.
Uiteindelijk om 17.30 u terug uit de velden voor een borrel en de prijsuitreiking.
De resultaten van deze schitterende dag met een lekker en niet te koud windje:
11 koppels Patrijzen en 5 Fazanten gezien.
De 1e plaats, op Fazant, was voor Heike een Drent uit België.
1e ZG Suyferhouts Heike
2e ZG Hyper of Mystic Tale
3e ZG Famous Frazer
G Jaika van ‚t Proostmeer

Drentsche Patrijs
Weimaraner LH
Weimaraner
Gr. Munsterlander

Voorjager G de Smet
Voorjager S. de Meyer
Voorjager h Haleber
Voorjager K Poort

Een EV voor:
Athos v.d. Schaarsheide
Esprit
Maron Nabar the Gloucester

Gr. Munsterlander
Epagneul Fr.
Drentsche Patrijs

Voorjager A te Boome
Voorjager A Bayens
Voorj. E Klompenhouwer

Hans Verhaar
Tilburg Open
Om positief te beginnen het was een gezellige dag.!
De keurmeester, Cor Woets, had er zin in en de deelnemers ook.
In tegenstelling met de jeugdwedstrijd van afgelopen woensdag, waar 4 kwalif.
en 3 EV’s vielen was er vandaag slechts 1, magere EV.
De omstandigheden leken goed, ongeveer 10 graden en een lekker windje.
Er waren 2 afzeggingen en 1 reserve, dus 11 deelnemers.
Hoewel onze veldbegeleider alle moeite deed en ons naar de meest
veelbelovende locaties bracht, de hele dag niet 1 Patrijs of Fazant gezien.!
Alle honden vertoonden een zelfde beeld, niet 1 kwam echt los en vrijwel allemaal
met een wat lage kophouding.
4 honden voor een, korte, 2e beurt en toen naar de borrel.
1e met EV Duke van Caetshaghe Heidewachtel

Hans Verhaar

Voorjager H Verhoeven

