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Altijd een spannend evenement, de Pakwerkersdag waarbij het hierbij gaat om de persoon die gekeurd wordt in zijn werk. Met 11 deelnemers beloofd het
een mooie dag te worden.
De weersomstandigheden: koud, bewolkt maar ik denk voor de Pakwerkers een ideale temperatuur om het werk te laten zien. Het bleef droog wat heel
gunstig was.
Willem Spies hadden we gevraagd om dit evenement te keuren en dit aanbod nam hij graag aan.
7 deelnemers gingen op voor hun C licentie en deze hadden allemaal de Pakwerkercursus gevolgd. Na de papieren te hebben ingeleverd werd er om 10.00
uur begonnen en de eerste deelneemster mocht van start. De deelnemers die voor C opgaan, krijgen twee honden en draaien deze twee keer. Dit mogen
eigen honden zijn.
Cherié Bisschop mocht het spits afbijten en was de enige vrouwelijke deelneemster. Voordat ze aan de cursus meedeed heeft ze nog nooit een pak
aangehad. Als eerste commentaar kreeg ze dat ze er netjes en verzorgd uit zag. Vol goede moed begon ze haar examen. Opstellen in verstek prima,
vluchtook. Ze liet ze een mooi stukje werk zien waarbij ze de C licentie behaalde met 87 punten. Heel goed gedaan.
Als tweede was Gijs Zeilstra aan de beurt. Ook hij staat nog maar sinds 5 maanden in het pak, maar je kon zien dat deze jongen er goed gevoel bij heeft.
Willem wilde hem nog met een 3de hond zien werken. Helaas bracht hem dit net niet naar de kwalificatie B, maar top gedaan. Hij heeft zijn C licentie behaald
met 89 punten.
Henry Dolfing mocht daarna zijn kunsten laten zien. Opstellen in het verstek neutraal. De vluchtverhindering was goed. Stokslagen waren wat onregelmartig.
Henry pakte de hondjes goed op en liet een mooi stukje manwerk zien. Het commentaar, het gehele beeld mocht wat echter zijn met wat meer dreiging. Je
hebt je C licentie behouden met 86 punten.
Armand Luitwieler was als vierde aan de beurt. Manwerk zag er technisch goed verzorgd uit. Als beoordeling mocht het wat intensiever en explosiever.
Armand zat goed op de lijn en dus heeft hij een beoordeling gekregen kwalificatie C met 87 punten.
Christiaan Drent was de derde pakwerker uit Hoogeveen. Over het gehele beeld gezien, een prima clubpakwerker waarbij de overtuiging op de hond wat
echter mocht. De stokslagen waren goed en bij beide honden was het beeld gelijkwaardig. Kwalificatie C met 88 punten.
Don Driessen was daarna aan de beurt. Zijn beoordeling, goede vlucht en goed rugtranssport. Het drijven met de hond moet richting de keurmeester anders
kan deze het niet goed beoordelen. Het totaal plaatje iets meer dreiging naar de honden toe maar netjes gedaan. Kwalificatie C met 86 punten.
Als laatste in de kwalificatie C mocht Barry Meijer zijn werk laten zien. De vlucht was uitstekend en goed rugtranssport. De dreiging na de overval was netjes.
1ste hond prima gedaan en een 3de hond kon ingezet worden. Helaas in de moedproef kwam hij stil te staan en zette hij de hond voor zich neer om daarna
door te gaan met drijven. Heel jammer want dit kostte hem 3 punten waardoor de 3de hond niet ingezet werd. Barry haalde 88 punten.

Na een half uurtje pauze te hebben gehad waren de A pakwerkers aan de beurt.
Arnold Schrijvenaar moest het spits afbijten. De beoordeling die Arnold kreeg, neutrale houding in het verstek, prima vlucht en goed overval met prima
dreiging. De stokslagen waren te snel achter elkaar. Afstand stellen was goed en een prima pakwerker waren de woorden van Willem. Kwalificatie B met 93
punten.
Patrick Voermans ging weer op voor zijn A status. Ook Patrick had een goede houding in het verstek. De dreiging na de overvallen waren ook prima. Helaas
het werd niet helemaal de beoordeling waar Patrick op gehoopt had. Zijn kwalificatie werd B met 93 punten.
Peter Zwaan ging ook weer op om zijn A status te behouden. De beoordeling die hij kreeg van de keurmeester was, Peter had veel controle over beide
honden tijdens het drijven. Het veldgebruik mocht wat beter zijn. Met de afstand mocht hij wat verder doorlopen op de honden. Wel liet hij een constant beeld
zien met iedere hond. Peter behield zijn A status met 96 punten.
Als laatste Ruud Broeders. Ruud kreeg als beoordeling dat hij wat rustiger te werk moest gaan, hiermee wordt bedoeld dat hij de tijd moet nemen tussen de
oefeningen door. Ook de stokslagen waren te vlug achter elkaar. Verder een mooi constant beeld met veel controle over alle honden. Eind conclusie
kwalificatie A met 96 punten.
Een gezellige Pakwerkerdag waar de sfeer prima was. het publiek was voltallig aanwezig. Ook de organisatie van KrGr Etten-Leur was uitstekend en ik wil
hierbij iedereen bedanken die deze dag succesvol heeft gemaakt.
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