
Analyse Jumping 

 

De Jumping het eerste spel van het nieuwe seizoen. Nieuwe ronden nieuwe kansen. Een paar nieuwe 

namen een boel ervaring en helaas ook diverse hondjes die er niet meer bij zijn. 

Daar gaan we: 

 

De Lummels 

De eerste plaats is voor Dexter en Richard de Bruin. Een ruime marge tot de SPT van 40sec en dan 

ook nog een foutloos, chapeau! 

De tweede plaats daar zien we (natuurlijk) Natasja Vos met Jingo die bijna net zo snel is als de 

nummer 1 maar dan wel één foutje. 

En de derde plaats wordt ingenomen door een degelijke Marloes Gamelkoorn met Stacy. Een bijna 

foutloze tijd van 36.00 seconden. Maar bijna raak is helemaal mis en ook hier gooit één weigering 

roet in het eten. 

Een klein aantal combinaties heeft het hier niet gered, bij de ukkies is dat helaas wel anders. 

 

De ukkies 

Bij de ukkies zien we dat Frans van der Zee met Timo ondanks een tikkie over de SPT te gaan goede 

zaken doet met maar één weigering. Hij bezet daarmee de eerste plaats. 

Marjolein Snijders met Babs blijft net niet binnen de SPT en heeft ook nog eens één fout en één 

weigering . Maar in het land van de blinden is één oog koning dus gewoon degelijk tweede.  

Tia van der Let met Wodka heeft 54 seconden nodig om het rondje te maken en maakt één 

weigering. Wel de derde plaats daarmee. 

Met negen dnf’s is dit wel een dramatische uitslag. 

 

De ougies 

Steven Nieberg met Bongo is weer in zijn element en duikt onder de SPT, het ene weigeringetje 

echter werpt een klein smetje op de glans. Maar 20 punten om te starten. 

Leuk om te zien op de tweede plaats Ria Verheul met D’oro welke daar toch nog niet vaak van heeft 

geproefd. 

De derde plek is dit keer weg gelegd door Bruno van Oers met Peewee. Verdienstelijke tijd met één 

foutje lijkt mij een prima start. 



Bij deze ervaren groep zien we maar één  DNF en dat verbaast mij niets. Ik heb het al vaker gezegd ga 

vooral kijken bij de veteranen, die weten hoe het moet. 

 


