
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 Charlie en Bert van der Meijs. Om eerlijk te zijn niet een heeeeeel snelle tijd 

maar in dit geval bij de grote jongens wel voldoende voor de 1e plaats. Er zijn er een paar sneller 

maar die zijn dan weer wat slordig met de foutjes. 

De tweede plaats daar zien we Haven met een nieuwe naam Ilona Berrios Lobos Heijnen die sneller is 

dan Charlie maar dus zoals aangegeven minder goed in de afwerking. 

En de derde plaats wordt ingenomen door Nala met Pauline Edens. Ook snel maar niet voldoende 

kwaliteit voor een eerste of tweede plaats. 

Drie deelnemers die het niet gered hebben en één afwezig maakt de lijst compleet. 

 

De ukkies 

Bij de ukkies zien we dat Dyno met Monica Sengalrayan een mindblowing tijd neerzet van 27 

seconden! En dan ook nog eens helemaal foutloos. Dit is meer dan 12 seconden binnen de SPT en 

ruim 13 seconden sneller dan de snelste grote hond, pffffff. 

Dusty met Luuk Versteeg heeft maar 4,3 seconden meer nodig om rond te komen zeker geen 

misselijke prestatie want nog steeds flink sneller dan de grote jongens.  

En dan Gina met Debbie Gronnak-Beset maakt de top drie compleet door er maar 32,37 over te 

doen. 

Je ziet dat bij de kleintjes alles of niets gelopen is, snelle tijden of diskwalificaties, geen middenweg. 

 

De ougies 

Stacy met Marloes Gamelkoorn benaderen de snelste tijd van de kleintjes, ik had niet anders 

verwacht. 

Ray-cee met Diana van den Berg volgen op 2,5 seconden maar blijven ook weg van de fouten. 

De derde plek is dit keer weg gelegd door D’oro en Ria Verheul, de derde bekende naam in het rijtje. 

Oww ja het zijn veteranen dus per definitie zijn het dan bekende namen. 

Alle veteranen waren aanwezig en dat zijn dan die oudjes. I rest my case. 


