
 
 
Datum: zondag, 12 april, 2015 

Keurmeester afd A: mevr. I. v. Welie 

Keurmeester afd B: dhr. R. v. Eck 

Keurmeester afd C: dhr. F. Matekovic 

Pakwerkers: de heren P. Voermans/ R. Broeders 

Spoorlegger: dhr. K. Buijze 

Wedstrijdleider: de heren T. Schilder / R. Brinkman 

Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel 
Afd 

A 

Afd 

B 

Afd 

C 
Totaal Plaatsing 

E. Brands Biko v. Semrowplatz (DH) IPO-3 83 90 96 269 1 

F. de Leu Haydee v.'t Glazenland (DH) IPO-3 94 85 78 257 2 

D. Wertz Athos v. Beelzebub IPO-3 96 86 73 255 3 

A. v. 

Kemenade 
Zocco v. Zunderland IPO-3 78 84 86 248 4 

S. Kosters Eagan v.d. Fivelborgh IPO-3 74 76 94 244 5 

F. Hendriks Haskoh v.d. Biezehoeve (DH) IPO-3 88 71 85 244 5 

S. v.d. Veen Aristo v.d. Pegnitzratzen IPO-3 92 81 71 244 5 

E. Amrein Laika v.h. Retrohof (MH) IPO-3 72 84 87 243 6 



Geleider Hond Onderdeel 
Afd 

A 

Afd 

B 

Afd 

C 
Totaal Plaatsing 

W. Rozeboom Drago v.d. Fivelborgh IPO-3 20 75 76 - - 

J. Brandon 
Ergo Sum v.'t Haagse Bloed 

(MH) 
IPO-3 5 - - - - 

H. Kors Ayko v.'t Glazenland (DH) IPO-3 88 85 - - - 

 

 

Winnaar J. Th. v. Vorselen Trofee: Davy Wertz met Athos v. Beelzebub 
Wedstrijd winnaar J. Th. v Vorselen  
1e plaats Ed Brands met Biko v. Semrowplatz   
2e plaats Frank de Leu met Haydee v.’t Glazenland 
3e plaats Davy Wertz met Athos v. Beelzebub 
Beste A: Davy Wertz met Athos v. Beelzebub 
Beste B: Ed Brands met Biko v. Semrowplatz   
Beste C: Ed Brands met Biko v. Semrowplatz   
 

 

  



Foto's van de wedstrijd treft u aan op deze link: http://www.rositavd.mijnalbums.nl/ 

Korte Impressie J. Th. v Vorselen Trofee 12 april 2015 
Het is zondagavond als ik dit schrijf. En in 24 uur kan er veel gebeuren. Gisteren, zaterdagavond laat, de laatste check van de te regelen zaken voor de 
wedstrijd afgelopen. Alles een tick in the box; de voorbereidingen van de v Vorselen zijn gereed. En dan opeens ontvang ik een sms van Adam; Don is 
plotseling overleden. Dan staat je wereld toch even stil. Don en Adam waren gereed om nog één keer te vlammen op het WK africhting over 4 weken in 
Zweden. Het heeft niet zo mogen zijn. Adam, voel je gesteund door al die Dober-africhters en je WK-team collega’s die van jullie genoten hebben in de laatste 
jaren. Genoten van het prachtige karakter van Don, zijn wedstrijdmentaliteit en genoten van de boegbeeld resultaten die jullie behaald hebben op de IDCs. 
We gaan Don missen op de velden. 
 
En dan kondigt toch de ochtend zich in alle vroegte weer aan. Want om op tijd in Hoorn te zijn, Kringgroep West-Friesland was de host van de wedstrijd 
vandaag, dat is voor velen een fiks eind rijden. Toch was de keuze om de v Vorselen bij deze kringgroep te beleggen al snel genomen. Ten eerste is het goed 
DVIN wedstrijden in Noord-Holland van ons land te beleggen; dat gebeurt te weinig. Net zo goed als dat het prima is de wedstrijden in diepe zuiden te 
houden. Ook was het bijzonder leuk om weer eens, na lange tijd, een DVIN wedstrijd te houden bij deze club die enige tijd op dit front even wat minder actief 
is geweest.  
Maar ze zijn terug in het organiseren van evenementen en om hun stempel te drukken hadden ze maar liefst 11 deelnemers bereid gevonden om te 
participeren. Dit is voor deze wedstrijd, afgezet tegen de laatste 4 jaar, een bijzonder goed aantal. Niet alleen het aantal inschrijvingen was een succes, ook 
de samenstelling van de deelnemers: met 4 Dobermanns, 5 Duitse Herders en 2 Mechelse Herders was het deelnemersveld precies wat deze wedstrijd 
beoogt: een alle rassen wedstrijd binnen de DVIN. Een prachtige setting voor een mooie sportdag. 
 
Zondagochtend begon met een blauwe hemel, lekker schijnend zonnetje maar toch ook een fikse wind die over de Noord-Hollandse speurveld velden blies. 
De velden lagen er prachtig bij en keurmeester Ineke van Welie, geassisteerd door spoorlegger Kees Buijz en wedstrijdleider Theo Schilder, hadden het 
uitstekend voor elkaar. De eerste 5 sporen lagen gereed voor uitlopen bij aankomst van de 11 deelnemers. Stipt om 0900 uur beet Egon met Laika de spits 
af. En dan bleek het toch niet zo “eenvoudig” als het leek. Sommige stukken op de sporen waren zeer pittig door barre karrensporen en de harde wind deed 
de sporen verwaaien; 72 punten. Direct erna Davy met Athos. Dan blijkt dat het toch zeer wel mogelijk is; bijzonder strak gespeurd met weliswaar 2 hoeken 
die even wat moeite gaven en de 3 voorwerpen uitstekend verwezen; uitmuntend 96 punten. Op het einde van onderdeel A bleek dit tevens de hoogste score 
van de dag al kwamen Frank en Haydee (94 punten) en Silvia met Aristo (92 punten) er nog dicht bij in de buurt.  
 
Dan het onderdeel B, gekeurd door keurmeester Ruud van Eck geassisteerd door wedstrijdleider Roy Brinkman. Ruud keurde wedstrijdwaardig, precies zoals 
het hoort op dit kaliber wedstrijden. Maar dit betekent ook dat de punten er dan hard af kunnen vliegen op het onderdeel appèl  En zo geschiedde. Ed en Biko 
waren de enige combinatie die een Zeer Goed 90 behaalde (waarmee zij tevens beste B waren) na een mooi, fris en drangvol uitgevoerd appèl.  Ook Davy 
kon zich prima staande houden op dit uitdagende onderdeel met 86 punten. De pechvogel van dit onderdeel van Saskia. Een prachtig stuk temperamentvol 
en beheerd volgen beloofde het een en ander. Maar als de oefeningen haperen en de sterke punten van de combinatie (de 3 apporteer onderdelen) missers 
vertonen, dan houdt je op dit keurniveau weinig over; 76 punten. Als de rook is opgetrokken en alle deelnemers deze proef hebben afgelegd, is het 
klassement spannend; nog 4 kanshebbers op de eerste prijs.  
 
Dan breekt de afdeling C aan. Altijd spectaculair; ook nu weer. Dit onderdeel werd gekeurd door Franjo Matekovic geassisteerd door de pakwerkers Patrick 
Voermans en Ruud Broeders. Een topteam dit het werkelijk uitstekend gedaan hebben; consequent voor elke hond gedraaid, veel voordreiging, veel echtheid 
in het drijven. Al met al het prima werk dat nodig is om de keurmeester te laten beoordelen welke hond de beste van de dag zou worden. Dat een wedstrijd 
pas afgelopen is na het laatste onderdeel, dat bleek vandaag maar weer eens. Davy en Athos stonden er na A en B het beste voor maar behaalde “slechts” 
73 punten op C. Dit zou niet genoeg zijn voor de eerste plaats. Toch was Davy tevreden; hard werkend en sleutelend aan de bijtonderdelen die wat minder 
goed gingen de laatste maanden in voorbereiding op het IDC in mei. En op de specifieke delen zag hij vandaag verbetering. Frank en Haydee, die na A en B 
op de 2e plek stonden, konden niet profiteren van de Voldoende van Davy. Ook zij kwamen niet verder dan 78 punten. De beste C (Uitmuntend, 96 punten), 
en daarmee tevens wedstrijdwinnaar, was de combinatie Ed en Biko. Een bijzonder goed afgerichte hond, die naast drangvol, vol en vast bijten, een 
uitstekend stuk appèl liet zien tussen de bijtoefeningen door. 
 

http://www.rositavd.mijnalbums.nl/


De wedstrijd winnaar werd, zoals gezegd, Ed Brands met Biko vom Semrowplatz, de winnaar van de v Vorselen trofee was de combinatie Davy/Athos. Dit is 
de derde keer dat Davy deze prijs in de wacht sleept. Heel bijzonder en dik verdiend. 

Ik begon dit schrijven met: in 24 uur kan er veel gebeuren. Eerst verliest het WK-team een geliefde Dober, dan volgt een succesvolle wedstrijd. The rest is 
silence. 
Rest mij mevrouw van Vorselen oprecht te bedanken voor het sponsoren van de prachtige V. Vorselen Trofee beker. Ook dank richting het in grote getallen 
aanwezige sportieve publiek met veel nieuwe gezichten en zij dankten steeds de deelnemers zeer sportief met een hartelijk applaus na hun verrichtingen. 
Ook erg veel dank aan het team van Kringgroep West-Friesland voor de meer dan uitstekende organisatie in de breedste zin van het woord.  Maar de meeste 
dank gaat, wat mij betreft, uit naar de geleiders die gestreden hebben op een open gestelde J. Th. Van Vorselen wedstrijd. Een sportieve en prima verlopen 
wedstrijd precies zoals dhr van Vorselen de africhtingsport voor ogen had.  
 
 
  

 


