
Cees Mol Memorial 2011 

 

Zaterdag 12 maart jl. werd voor de 4
e
 keer de Cees Mol Memorial Team wedstrijd in 

Bosschenhoofd georganiseerd door Rien Thijs en Peter Maaskant. In 2008 werd deze 

wedstrijd voor het eerst gehouden om hun veel te jong overleden trainingsmaat en vriend te 

herdenken. Deelname is alleen mogelijk op uitnodiging door Rien en Peter. Het begint al een 

aardige traditie te worden, de deelnemers kijken ernaar uit en veel teams doen onder 

bijzondere namen mee. 

De teams moesten om 8 uur bij vliegveld Seppe verzamelen waar we op koffie en gebakjes 

werden onthaald. Rond 8.45 werd door Rien en Gert-Jan Thijs de wedstrijd aangeblazen en 

hield Peter een inleiding waarin hij nog eens uiteenzette wat de reden van deze wedstrijd was 

Vervolgens werd er een minuut stilte gehouden. Voor mij was dit een bijzonder moment 

omdat ik vorig jaar met mijn vriendin Mia van Oosterzee meedeed, wat later bleek een van 

haar laatste wedstrijden te zijn. 

De teams werden in drie groepen verdeeld die elk een groepsleider kregen aangewezen die 

ons de hele dag zou begeleiden. Bij elke proef mochten de teamcaptains bij de groepsleider 

een dobbelsteen uit een zakje grabbelen om zo te vermijden dat steeds hetzelfde team moest 

starten. Helaas trok ik als teamcaptain viermaal de verkeerde dobbelsteen (1) en moesten we 

toch telkens als eerste beginnen. Was dat al een slecht voorteken? 

Voor de middag waren er op drie verschillende locaties drie proeven die niet mis waren. Veel 

lange lijnen op ‘blinds’, verleidingen en markeren over hekwerk. 

Na de ochtendproeven kwamen alle teams weer bijeen, werden we getrakteerd op soep en 

werden de eerste ervaringen met elkaar uitgewisseld. 

Hierna startte het middagprogramma met weer drie proeven. Voor de meeste teams zat hier 

een proef bij die de valkuil was. Alvorens een hond op pad naar een verre ‘blind’ werd 

gestuurd, was er eerst een drijfjachtje en werden er twee dummies met schot over het pad 

gegooid. De verleidingsdummies waren voor veel honden te heftig, dit tot grote hilariteit van 

de keurmeester Rien Thijs. Bij de proeven werd ook streng gelet op onrust op post, piepen en 

vooral wisselen.  

Rond 16.30 zat het erop en konden we vertrekken naar het restaurant ‘Stroop’ voor een 

gezellige afsluiting. De naaste familie en vrienden van Cees Mol zijn hier altijd bij aanwezig 

en eten mee met het stamppotbuffet. 

De keurmeesters, helpers, grondeigenaren en sponsors werden bedankt want zonder hen geen 

wedstrijd. Daarna volgde de prijsuitreiking. Voor de meest opvallende hond was er ook een 

prijs die door Arnoud Korst was gemaakt en ter beschikking gesteld. Deze prijs ging naar 

Gleen Mhor’s Faya van Wilma Kesselring. De diploma’s voor elk team werden vervolgens 

uitgereikt en elke deelnemer kreeg een dummy. Winnaar van de wisseltrofee was het team 

van Multi Dog 1, dat de volgende samensteling kende: Arnoud Korst met Lara, Jaap Dansen 

met Lowly Arthur, en Joep Brosky met Naudy. . 

Het was voor mij een bijzondere maar ook hele gezellige dag en ik hoop volgend jaar er bij 

het eerste lustrum weer bij te zijn. 

Peter en Rien, heel erg bedankt! 

 

Jos Pieters 


