
n::7"

a3...

a :..,

& ; i,; '":"',
"è

Li

!l
t

.{

4.

|[J

ffi
^ '"L er" / lsE 

+tFRDtR
, l

,:,F,r. 
,,

:|. :.:.
t .  

' :4 
14'  ; '

y*!

r -

w,
* 

''4í"

14.1

d.Y,nef '

l
\r



23 nouember te Held,en
F en klein plekje midden in de Heldense bossen
F was de locatie van VDH Kringgroep de Wiers. De
Lvereniging viert haar 30 jarig bestaan in 2011.
Dertig jaar moet natuurliik gevierd worden, maar '....
HOr? fêrst daarover vergaderen, ideeën werden geop-
perd. lets op sportief gebied zou mooi ziin! Het was de tijd
bat Sjef Schaéken met Quint van het Grgot Wezenland
meedeed aan de Interland Nederland-België.

maar op.
Tegelilkertild
moest er ook
worden gelob-
byd om aan-
spraak te maken
op de wedstriid.
Zouden wii die
wel toegewezenkri jgen?

. Een 30 jarig bestaan van de ver-
eniging,

. Een vereniging met zowel

Nederlandse als Belgische leden,
. Een pakwerker, Fred Meiler, die na

een geweldige t i id oP zi in vereni-
ging afscheid zou nemen als all-
round pakwerker,

Gtrcci vott Spitzbubezwinger (lna Frix).

Een Interland, jo dot wos een
goed idee!!
Vanaf dit moment kreeg het idee
steeds meer vorm. Een locatie werd
gezocht......tot het moment waarop
de \\-iers de kans kreeg om het aan-
grenzende perceel bos aan te kopen en
zcr het oeienterrein aan te passen en
:È \ 'ersroten. Die kans n-erd gegrepen.
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Mooie 3e plek voor Wilmo vsrt der Torretr
en Hantey vorrr Oosfuveg,.

Hoollste itr ltct rnntrwerk : Bnsto vort Djipy's Hotrs
(lill van Keulerr).

. Een Interland die nog nooit eerder
in Limburg plaatsvond

Kortom, een vierdubbele reden om de
wedstrijd aan te vragen en toegewezen
te kriigen. Gelukkig werkte de VDH
mee. De Wiers kreeg de wedstrijd toe-
gewezen op 20 november 2010.

201 l
Dat is ook het iaar waarin de ver-
zamelgemeente: Kessel/Helden en

andere kerkdorpen een nieuwe
naam kregen, nameliik Peel en
Maas. De Interland was dan ook
de ideale gelegenheid om interna-
t ionaal  de naam Peel en Maas te
introduceren.
Op het laatste nippertje werden de
nodige vergunningen aangevraagd
en de gemeente Peel en Maas ver-
leende op super wijze medewer-
king om alle vergunningen op ti ld
binnen te hebben.

November nodert met rasse
schreden.
De wedstr i ld komt dichterbi i .
De spanning st i igt .  Hebben we
genoeg in huis,  zowel let ter l i lk  a ls
f iguur l i jk ,  om zo'n wedstr i jd te
organiseren?
Wie doet wat en waar? Er
moest een draaiboek komen.
Medewerking komt er van
Kringgroep De Ypelaar, de organi-
serende vereniging in 2OO9.

lott Hanrers stuurt Ko van Hamerslag Amor (Frank Nijsten).
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Ziin de speurvelden in orde? Week na week werden die
bekeken en gekeurd om geli ikwaardige velden te vinden.
Hoe bieden we de bezoekers een redel i ik  onderkomen?
Neptunus structures werd benaderd.
Hoeveel inkopen moeten we doen? Natle via bierbrouwer
Lindeboom. Droogie? Kan bruint ie dat wel  a l lemaal t rek-
ken? Sponsoren worden benaderd. Wat doen we voor onze
Fred? Via www.budgetschilderii.nl werd het gepaste cadeau
gevonden.

Slapeloze nachten en vele vergaderingen verder is het dan
zover! !
Met de grootse medewerking van kringgroep Neerpelt uit
Belgie en vele vri jwil l igers, ging de dag van start. Zou de
moeite beloond worden met een kroont ie . . . .?

De stand vooraf was 12-8 in het voordeel van de Belgen en
het beloofde een spannende wedstri id te worden. Het speu-
ren dreef de competit ie op de spits met Danny Caems als
winnaar. Het appèl zag er voor beide landen verzorgd uit;
maar Dlol ien Knoop stal  h ier  de show.
Pakwerkers Tom en Fred waren opperbest en klopten tot en
met de laatste hond, ook daar nog het laatste stofie uit. Ji l l
van Keulen overtrof hier het deelnemersveld.
Het grote aantal bezoekers kreeg een sportieve wedstri id
voorgeschoteld en was zelf ook zo sportief om ti ldens de
stroomstoring geduldig te wachten op koffie en andere
warme drankjes.  Ook de locat ie bleef net jes;  een pluim
voor zulk publiek.

Het afscheid van Fred Meiier als all-round pakwerker was
groots, maar ook zeer emotioneel.
Na de lovende woorden van Toine Jonkers en het bedankie
van Apport Hondesport artikelen, verscheen een delegatie
Al l round pakwerkers
Zij boden Fred een prachtige collage op canvas aan, over
ziin iarenlange werk als all-round. Ook het kado van de Djolíen Knoop stal de show in lrct appè|.



Wiers mocht er z i jn.
Menig t raant ie werd weggepinkt
bi i  d i t  emot ionele afscheid.

Na vor ig laar het onderspi t
te hebben gedolven, vels laat
Neder land nu de Belgen:842
tegen 838 zi jn de punten voor de
beste 3 combinat ies van elk land.
Vincent Honselaar wordt  de beste
rran de dag en draagt zodoende
een belangr i jk  steent je bi j  aan
de overwinning. Het verschi l  is

inmiddels 12 voor de Belgen en 9
voor Neder land.

8N.. . , .
DE WIERS KREEG
HAAR KROONT'E.

foÍo's.' Guus Kersetnakers
en faap Verheii

Corcl Meijer vorr Apport Hondesport
scltrtdt de lntul von Fred Meijer.

Nr. Deelnemer Hond
I Vincent Honselaar Kaiser v. Hamerslag
2 Mia Kielbaey Ken vom Padberg
3 Wilma v/d Tonen Harvey vom Oostweg
4 Ina Frix Cucci von Spitzbubezwinger B
5 Jil l  van Keulen Basta von Djipy's Haus
6 Danny Caems Fanto de Bosakker
7 Jurgen Nuytemans Fado ter Eycke
8 Jan Hamers Kazan (Ko) van Hamerslag
9 lvan Coymans Eras de Bosakker
l0 Luc Vanderhulst Diva vom Kandonckhof
I I Djolien Knoop Freule Donja van Scalindjo
12 Olga Boer Zascha vom Weinbergblick
l3 Jan Rietkerken Esko von Cempenblick
t4 Alfred Hendrickx Fleur de Bosakker
15 Patrick Appeltants Ceff v. Boykesbos
16 Ann Van Cestel Esja vom Haus Kristilse

Birgit Schreurs Eros van Luttelhof
Frank Nijsten Amor
Ralph Sweebroek Freddie von Cetevallei
Tinus Sell is Bora v.h.Polbeekkwartier

Lond Gesl. Klil A B C Tot wt B
NL Reu Nee 97 93 92 282 282

Reu la 95 92 94 281 281
Reu la 93 96 92 281 281
Teef ja 96 90 94 280 280
Teef la 93 89 97 279 279
Reu Ja 98 86 93 277 277
Reu Nee 96 87 90 273
Reu Ja 94 83 95 272
Reu )a 96 80 95 271
Teef Nee 96 93 82 271
Teef Ja 80 97 91 268
Teef la 78 92 95 265
Reu Ja 83 86 93 262
TeeÍ Nee 82 82 94 258
Reu Neê 83 82 93 258
Teef Nee 78 83 91 252
Reu Nee 71 85 86 242
Reu Nee 61 94 88
Reu Ja 15 88 96
Teef Ja 7 92 97

842 838
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