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Korte Impressie DVIN Individueel Kampioenschap Africhting 11 november 2012 
 
Het is intussen avond, de DVIN Individuele 2012 in vanmiddag laat afgesloten en ik schrijf dit stukje als evenement organisatieverantwoordelijke zoekend 
naar woorden om de juiste impressie te geven van de dag. Want er stonden 2 grote belangen centraal vandaag; de wedstrijd an sich en de Individuele als 
sluitstuk voor de IDC 2013 kwalificatie. 
 
De beste combinaties van Nederland hadden zich ingeschreven en waren aanwezig. Het beloofde een  mooie en spannende wedstrijd te worden. Met name 
gelet op de samenstelling van het deelnemersveld. Sommigen combinaties zijn nog aan de start van hun carrière, anderen zijn op hun piek en enkele zeer 
ervaren combinaties doen (weer) een gooi naar de titel van DVIN Nederlands Kampioen Africhting. Het hoogst haalbare op nationaal niveau. Ook zou deze 
wedstrijd nog een rol spelen voor deelname aan het Dobermann Wereldkampioenschap Africhting (IDC) 2013 in Italië. De strijd voor plaatsing in het 
Nederlandse team was voor enkele combinaties nog spannend daar zij nog een kwalificatie moesten behalen en de Individuele zou in deze strijd bepalend 
kunnen zijn. 
 
Het speuren, zeer correct gekeurd door Franjo Matelovic ,een expert op dit onderdeel, bleek na afloop zeer bepalend voor de wedstrijddag. De 
omstandigheden waren perfect; fris, een waterig zonnetje dat net genoeg warmte gaf, de zeer ervaren en kundige spoorleggers Hans en Paul en werkelijk 
prachtige speurvelden. En dan gaat er veel fout. Het speuren kernachtig samenvattend : hier werd de dagwedstrijd gestreden en bepaald daar slechts 4 van 
de 8 combinaties rond kwamen. Als daarna Elly en Zabar (met de hoogste score van 94) zich vanwege een blessure terug moeten trekken uit de strijd, zijn de 
verwachtingen op een spannende dagwedstrijd verminderd. En dat was jammer. 
 
Maar toch erg mooi om te zien dat alle deelnemers vol goede moed en nieuwe strijdlust aan het appèl begonnen. Cees Jaspers keurde de verrichtingen 
zonder een detail te missen, met de puntentoekenning zakelijk en rechtvaardig en met een constructieve feedback waar elke geleider wat mee kon voor de 
komende trainingsmaanden. En juist dit moeilijke onderdeel gaf weer een positief beeld te zien. Met name Dora en Eenzo (beste B) liepen een prachtig appèl 
met een Zeer Goed 92 als eindscore. Werkelijk mooi om te zien. Maar ook Davy met Athos lieten zien op de goede weg te zijn door een scherp appèl te lopen 
en een dito puntenhonorering.  
 



In zijn algemeenheid was afdeling C, uitstekend gekeurd door Hans Hengelman, hierbij geholpen door de pakwerkers Jeffrey Didden en steller, een onderdeel 
waar elke deelnemer op of boven zijn eigen niveau presteerde. Positieve uitschieter in de uitvoering, zonder dat de scores dit weergeeft was Adam. Maar toch 
vooral Bas en Arrow lieten een schitterend stukje werk zien en dit werd wel omgezet naar een hoogste dagscore met Zeer Goed 94.  
Niets in dit verslag over Piet Hendrikx en Wim van Alphen? Zeker wel. Beide door de wol geverfde en zeer ervaren africhters hielden de zaak droog en 
behaalden met hun scores een volkomen terechte podium plaats door respectievelijk tweede en derde te worden. Ook dat is africhten. En dat verdiend (groot) 
respect.  
 
Een wedstrijd die wellicht als wedstrijd na het speuren niet de spanning bracht waarop vooraf gehoopt was. Maar ook dat is hondensport en het hoort erbij. 
Een, laten we eerlijk zijn, toch wat beperkt aantal IPO3 deelnemers (had beslist op meer gehoopt) die gemotiveerd doorgingen, Kringgroep Brabant die een 
uitstekende uitvoering gaf aan het begrip “hosting van een kampioenschap” (Piet en Petra, nogmaals mijn hartelijke dank hiervoor), de genereuze sponsoring 
door Apport en Biofood en het in grote getallen aanwezige publiek maakte het DVIN Individueel Kampioenschap Africhting 2012 tot een prima succes. 
 
Rest mij te vernoemen dat Bas de Rijk met Arrow van het Wantij volkomen terecht en met afstand DVIN Nederland Kampioen Africhting 2012 is geworden; 
een gedurende het gehele jaar op top niveau draaiende combinatie die zich inmiddels zeker geplaatst heeft voor het IDC 2013. Chapeau! 

Winnaar DVIN Individueel Kampioenschap Afriching en 1e plaats: Bas de Rijk met Arrow van het Wantij  
Tweede plaats: P Hendrikx met Jinga Les Deuz Peupliers 
Derde plaats: W van Alphen met Briska’s Zosca 
 
Beste A: Elly Elsenaar met Briska’s Zabar 
Beste B: Dora Correa met Eenzo vom Warringhof 
Beste C: Bas de Rijk met Arrow van het Wantij 



 

 

  



Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel Afd A Afd B Afd C Totaal Plaatsing 

B. de Rijk Arrow v.h. Wantij IPO-3 92 82 94 268 1 

P. Hendrikx Jinga Les Deux Peupliers IPO-3 87 78 78 243 2 

W. v. Alphen Briska's Zosca IPO-3 93 77 72 242 3 

A. Jansen Don v. Burghof IPO-3 52 80 77 - - 

D. Wertz Athos v. Beelzebub IPO-3 18 84 75 - - 

D. Correa Eenzo v. Warringhof IPO-3 24 92 91 - - 

E. Elsenaar Briska's Zabar IPO-3 94 BL BL - - 

A. v. Wijhe Grace v. Warringhof IPO-3 14 67 77 - - 

 


