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Korte Impressie J. Th. v Vorselen Trofee 9 Juni 2012 
Een bijzondere v Vorselen dit jaar. Een van de maatregelen binnen het DVIN beleid om de Dobermann africhting naar een hoger niveau te brengen, was het 



openstellen van deze wedstrijd. Voor vele DVIN africhters een nieuwe stap met de nodige aarzeling bezien, voor vele andere DVIN leden geen enkele 
belemmering. Het was voor de organisatie dan ook een hart onder de riem dat africhters als Davy Wertz en Adriaan van Wijhe met open vizier de strijd 
aangingen met de andere Dobers en met de herders. Maar ook Elly Elsenaar en Bas de Rijk rechtten de schouders en deden mee. Helaas moest Rob 
Okkema zich enkele dagen voor de wedstrijd terugtrekken anders was het “vijf tegen vijf” geweest daar 4 Duitse Herders en 1 Mechelse Herder zich ook 
hadden ingeschreven. Eigenlijk een perfecte samenstelling voor zo’n trial. 
 
Het begin van de dag was allerminst perfect en daar hadden de weergoden toch een flink aandeel aan. De velden gaaf, een zeer correct keurende Ineke van 
Wely maar roet in het eten gooiend weer: een stormachtige wind en hoosbuien waar je niet vrolijk van werd. Dit had zijn neerslag in de eerste groep 
speurders; 4 van de 5 kwamen niet rond. In het tweede blok ging het beter; doordat de slagregens waren opgehouden en het droog werd en daar zelfs de 
wind in kracht afnam, verbeterde de omstandigheden aanmerkelijk. Dit had onmiddellijk invloed op de resultaten. In het tweede blok vielen tweemaal 
Uitmuntend en een Zeer Goed. Ook Ineke verhaalde er later op de dag over; het was voor het eerste blok erbarmelijk slecht. Pech. Ook dat is hondensport. 
Wel bleek het speuren vandaag de scherprechter voor de wedstrijd daar voor 5 combinaties de kans op de eindoverwinning al vroeg op de dag bekeken was. 
Het is dan verwarmend om te zien dat de inzet voor de afdelingen B en C onverminderd hoog was. 
Willem van Dijk keurde op de afdeling B en deed dit consequent op een lijn en niets missend. Het appèl gaf uitschieters in prachtig werk te zien maar ook 
combinaties waarop het dan allemaal net niet wil. Soms heb je van die dagen….. Bas de Rijk en Arrow demonstreerden een zeer temperamentvol stukje 
appèl. Maar door de nodige fouten in de afwerking gaat het snel met het verliezen van punten. Uiteindelijk toch een keurige 84 punten waarmee de strijd voor 
het podium nog volop open was. Een geweldige demonstratie van appèl was te zien tijdens de verrichtingen van de combinatie P. Keizer met de Duitse 
Herder Bierfust van de Wiersdijk; strak gelopen, oefeningen tot in perfectie uitgevoerd, snelle vlotte handelingen. Werkelijk een genot om te zien voor elke 
africhter. Een Uitmuntend met 96 punten was een prachtige en verdiende score voor een geweldig stuk appèl. 
 
Dan breekt de afdeling C aan. Heerlijk gekeurd door Cees Jaspers, die hier werd geassisteerd door de pakwerkers Peter Zwaan (kort) en Fabian van 
Aalsburg (lang), werd het een strijd op vele fronten. Davy bracht zijn nog zeer jonge Athos vom Beelzebub. Altijd leuk een nieuwe Dober op zijn eerste 
serieuze wedstrijd te zien. Op het korte werk zag eenieder het al snel; een Dober met heel veel potentie. Keurig in de hand van de geleider, volle vaste beten, 
keurig lossen, prima bewaking. Bij het afstand stellen gaat het niet lekker; Athos komt niet lekker op de mouw maar houd wat hij heeft. Dan een ongelukkig 
moment in het lossen waarna de overval erna ook niet lekker uitkomt. Hier speelt de onervarenheid van Athos een grote rol waarbij veel punten verloren 
gaan. Heel jammer maar goed om te zien dat er nog veel potentie zit en dat Davy onbevreesd de strijd aangaat. Dit geldt evenzo voor Adriaan met Grace. Dit 
verdient bewondering waarbij weer een berg aan ervaring is opgedaan. Bas de Rijk zet uiteindelijk de hoogste C score van de dag neer: 93 punten en dik 
verdiend! 
Het podium was precies waar de organisatie op gehoopt had; een combinatie van rassen met een Dobermann (en tevens hoogste C) erbij. Hoezo kunnen wij 
de strijd niet aan…..? 
  
Rest mij het team van Kringgroep Brielle te feliciteren en bedanken voor de uitstekende organisatie; van de wedstrijdonderdelen tot de catering, alles was tot 
in de puntje geregeld. Maar ook de sponsoren Apport en Biofood bijzonder dank voor hun bijdragen. Maar de meeste dank gaat, wat mij betreft, uit naar de 
geleiders Elly, Davy, Adriaan en Bas die gestreden hebben op een open gestelde J. Th. Van Vorselen wedstrijd. Dit verdient respect en navolging. 

  

Winnaar J. Th. v Vorselen Trofee 2012:  Bas de Rijk met Arrow v.h. Wantij 

Dagwinnaar en eerste prijs:  
Tweede plaats:  
Derde plaats: 

Beste A: Wessel Trossack met Fortune Dino 
Beste B: P. keijzer met Bierfust van de Wiersdijk 
Beste C: B. de Rijk met Arrow van het Wantij 



  

  

  

Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel Afd A Afd B Afd C Totaal Plaatsing 

P. Keijzer Bierfust v.d. Wiersdijk (DH) IPO-3 90 96 90 276 1 

B. de Rijk Arrow v.h. Wantij IPO-3 90 84 93 267 2 

N. Priem Bergman Donna (MH) IPO-3 97 81 86 264 3 

C. Wessel Trossack Fortune Dino (DH) IPO-3 99 77 82 258 4 

D. Wertz Athos v. Beelzebub IPO-3 10 76 77 - - 

A. v. Wijhe Grace v. Warringhof IPO-3 18 72 - - - 

K. Middag Stormvogels Bravo Joy (DH) IPO-3 40 80 85 - - 

E. Driessen Franjo v.d. Biezenhoeve (DH) IPO-3 45 90 84 - - 

E. Elsenaar Briska's Zabar IPO-3 60 80 90 - - 

 


