Gehouden bij Kringgroep Etten-Leur
Keurmeester: dhr. W. Spies
13 december 2015 de dag van het pakwerkers examen, dit examen gehouden bij kringgroep Etten-Leur die wel vaker met dit bijltje gehakt hebben. Afwezig
was Christ van Dinteren die normaal gesproken deze dag begeleid en ook een stukje schrijft met een impressie van vandaag.
Christ kon er vandaag niet bijzijn maar geniet van de warme zon in het verre Thailand.
Gelukkig viel het weer vandaag mee.
Als eerste starte de pakwerkers zonder licentie, gevolgd door de pakwerkers die vorig jaar de C status behaald hadden, en als laatste de B en A pakwerkers.
Het geheel gekeurd door de zeer ervaren keurmeester Dhr. W. Spies, die een goede uitleg gaf en ook aanwijzingen waar ze mee verder kunnen. Deze
keurmeester heeft de pakwerkers in een ander jaar ook gekeurd, en gaf complimenten voor de jongens waar hij veel groei in heeft gezien de laatste jaren.
Aan het eind van de dag iedereen geslaagd, twee de C status, 4 die de B status haalde, en 1 die de A status behield. Alle pakwerkers hebben zich geweldig
ingezet, ook de geleiders die de honden ingezet hebben, is een bedankje zeer zeker op zijn plaats, zonder pakwerkers geen manwerk! Maar zonder honden
kom je ook niet ver. Vandaag was de dag voor de pakwerkers! Verder de mensen van de kringgroep die weer overal voor gezorgd hebben...
Ook dank aan Ruud Broeders & Fabian van Aalsburg die gezorgd hebben dat deze dag goed verlopen is.
Elly Elsenaar
Africhtingsadministratie a. i.
Naam

Status vorig jaar:

Status na examen:

Lubo Cacko

-

C 75

Marco v. Zaanen

-

C 78

Barry Meijer

C 88

B 90

Gijs Zeilstra

C 89

B 95

Petrit Rexhepi

-

B 92

Patrick Voermans

B 93

B 94

Ruud Broeders

A 97

A 97

