
 

Verslag van de Cees Mol Memorial 2010 
 
Ontvangst 
Op 13 maart 2010 is in een geweldige ambiance de 3e Cees Mol Memorial gehouden. 
Bij de ontvangst van de helpers, keurmeesters, deelnemers en belangstellenden op het 
wedstrijdterrein werd een ieder voorzien van een kopje koffie of thee met cake. Het is dan even of 
iedereen uit de winterslaap is ontwaakt en de begroetingen zijn hartelijk.  
 
Waarom deze wedstrijd 
Op 11 maart 2007 is onze vriend en trainingsmaat Cees Mol ons plotseling op 40 jarige leeftijd 
ontvallen. Hij stimuleerde ons om te presteren en bracht elementen van zijn winnaarmentaliteit 
over op de groep. Om de herinnering aan hem levend te houden wordt jaarlijks deze Team 
Working Test gehouden in het 2e weekeinde van maart. 
De proeven worden in de vorm van een Internationale Working Test (IWT) opgezet waarbij per 
proef zich situaties voordoen met meerdere apporten op “A niveau”. Alle proeven worden 
uitgevoerd met nieuwe ongesprayde dummy’s. Maximaal aantal teams is op 18 gesteld en 
deelname is uitsluitend op uitnodiging van de organisatie. 
 
De wedstrijd 
Er moest worden gewerkt en om 08.45 uur werd daarom de “Jacht” aangeblazen door Rien & 
GertJan Thijs. Op verzoek van de wedstrijdleider werd er één minuut stilte gehouden voor Cees. 
Daarna zijn de keurmeesters en helpers verzocht naar hun proevenlocatie te gaan en de proef in 
gereedheid te brengen. De deelnemers werden geïnformeerd over de groepsindeling, de 
reglementen en de volgorde van de proeven. Waarna de groepen feilloos door het terrein werden 
geloodst met behulp van een groepsleider. 
 
Voor de middagpauze zijn er op drie totaal verschillende locaties pittige opdrachten afgewerkt. 
Veel lange lijnen op “blinds”, markeren met hindernissen en verleidingen vragen het uiterste van 
hond en voorjager. Onrust op post, piepen of wisselen wordt bestraft met puntenaftrek. En zoals 
altijd ging het bij de een wat beter dan bij de ander.  
 
Om c.a. 12.00 uur werd iedereen voorzien van een heerlijke kop goulash soep en werden de 
eerste ervaringen uitgewisseld. Daarna startte het middagprogramma van wederom drie 
uitdagende opdrachten op andere locaties met “walk up”, “blinds”, markeren. De afstanden waren 
behoorlijk en soms maakte het terrein een ogenschijnlijk gemakkelijke proef voldoende pittig. De 
schifting werd langzaamaan duidelijker tussen de teams en er bleven uiteindelijk 8 teams over met 
alle apporten binnen. En zoals was op te tekenen uit opmerkingen van de deelnemers waren de 
proeven ook dit jaar weer van internationaal niveau. 
Het leuke is dat er naast retrievers ook een behoorlijke vertegenwoordiging was van staande 
honden. Het niveau wordt elk jaar beter en je ziet dat de deelnemers dit soort wedstrijden enorm 
waarderen.  
 
Prijsuitreiking 
Om c.a. 16.30 uur was iedereen gereed met de proeven en werd vertrokken naar het altijd 
gezellige restaurant “Stroop” te Bosschenhoofd. Daar wordt in een ontspannen sfeer een drankje 
genuttigd. De naaste familie en vrienden van Cees Mol zijn hierbij altijd aanwezig en juist voor 
deze mensen wordt de gehele dag ook hoofdzakelijk georganiseerd. Een belangrijk onderdeel van 
deze memorial is het gezamenlijk nuttigen van een heerlijke stampot. En dan volgt het bedanken 
van keurmeesters, helpers, terreineigenaren en sponsors.  
 
De spanning neemt toe, de prijsuitreiking maakt duidelijk wie er winnaar wordt van de speciale prijs 
voor de meest opvallende hond. Deze prijs is gemaakt en ter beschikking gesteld door Arnoud 
Korst, hij kon hem uitreiken aan G. den Otter met zijn Flatcoated Retriever “Julmust of Riverside 
Mojoraco. 
 



 

Dan volgt het uitreiken van de behaalde diploma’s aan alle teams waarbij iedere deelnemer ook 
een wedstrijddummy ontvangt.  
De winnaars van de wisseltrofee dit jaar is het team “The Naughty Boys” bestaande uit: 
Cora v/d Weele met Loyal Sample v/d Hooydam Hoeve 
Andrie Damme met  Loyal Flash v/d Hooydam Hoeve 
Hans Mathijssen met Millers Square Blue 
 
Na afloop is er onder het genot van een drankje nog lang nagepraat over deze bijzonder 
geslaagde dag. De organisatie kijkt tevreden terug op deze dag die nooit kan slagen zonder de 
hulp van de vele helpers. 
 
Wij kijken alweer uit naar de volgende editie van de Cees Mol Memorial 2011. 

 
Namens de organisatie, 
 
Peter Maaskant 

 
 
 
 


