
 
 
Datum: zondag, 13 oktober, 2013 

Keurmeester afd A: Dhr. T. v. Oirschot 

Keurmeester afd B: Dhr. C. Jaspers 

Keurmeester afd C: Dhr. R. Zainal 

Pakwerkers: De heren F. v. Aalsburg / B. Biemans 

Spoorlegger: Dhr. C. de Graaf 

Korte Impressie Aad Lieftinck Bokaal 13 oktober 2013 
In mijn Commissaris Africhting voorwoord in de catalogus van de Lieftinck Bokaal, die ik verleden week schreef zittend in een heerlijk zonnetje, repte ik nog 
over het zachte weer dit najaar. De tegenstelling met vandaag had niet groter kunnen zijn; stormachtige winden, slagregens waarbij het de hele dag niet 
droog is geworden en beslist frisjes. Zeg maar koud! 
 
Desalniettemin waren de 10 deelnemers aan de Lieftinck al vroeg in Etten Leur. Een prima aantal. Het besluit om deze wedstrijd, in een tijd waarin veel 
wedstrijden het deelnemersaantal met sprongen achteruit ziet gaan en waar zelfs, eerder prominente wedstrijden, überhaupt niet meer doorgaan, open te 
stellen is hiermee aangetoond als een succes. 
 
De speur omstandigheden waren door de aanhoudende regens erbarmelijk slecht; de velden waren letterlijk ondergelopen en de harde wind maakte het 
extreem moeilijk. Keurmeester Anton van Oirschot, geassisteerd door Wim van Alphen en Cees de Graaf, keurde scherp en, zoals zijn uitleg getuigde, had 
ook oog voor de buitensporig moeilijke omstandigheden; een puik stukje keuren! Dat het speuren onder deze omstandigheden de scherprechter van de dag 
zou worden, was al snel duidelijk; maar liefst 5 combinaties kwamen niet rond. Maar ook onder deze buitengemeen moeilijke omstandigheden kan het wel! 
Louw Bronder met Ferdinand van de Nielbas behaalden maar liefst 99 punten. Maar ook de dobers lieten zich niet onbetuigd; Adam/Don scoorden 
uitmuntend met 96 punten en Sandra/Geena behaalde een zeer goede 91 punten. 
 
Ook op de afdeling B, zeer correct gekeurd door Cees Jaspers, bleven de aanhoudende regens een stempel drukken op de prestaties. Dit resulteerde in veel 
scores in de “Goed-zone” met maar een enkele Zeer Goed; Peter Sluiter, met Enzo vom Satansberg, behaalde een zeer goede 91 punten. 



 

 
Dan de afdeling C. Pakwerker Peter Zwaan moest kort voor de wedstrijd afmelden ivm een blessure. Gelukkig bleek Fabian van Aalsburg bereid om op zeer 
korte termijn in te vallen. Nogmaals dank hiervoor! Met collega Benny Biemans op Lang en keurmeester Rick Zainal heb je dan een prachtig team te pakken. 
Dit onderdeel bracht spektakel; het publiek kwam onder de afdaken vandaag om in de stromende regen dit onderdeel van dichtbij te zien. Ook een wedstrijd 
binnen een wedstrijd; Sandra en Geena hadden lange tijd keihard getraind om een tik uit het verleden weg te werken. En met succes! Het pakwerk was 
stevig, fair en van topniveau. En Geena doorstond het prachtig en liet een geweldig stukje werk zien. Linda Pesch met Famke Black Creek Valley lieten ook 
uitmuntend werk zien en scoorde 96 punten met een geweldig uitvoering. 



 
 
De dag is voorbij gevlogen. Want de Aad Lieftinck 2013 was een prachtige africhtingwedstrijd die alle ingrediënten in zich had; grote belangen, een alle 
rassen wedstrijd met Dobers, Duitse Herders, Mechelse Herders en een Rottweiler, een hoog africhtingniveau, het, ondanks het zeer slechte weer,  in grote 
getale aanwezige sportieve publiek en Kringgroep Etten Leur die een waarachtig uitstekende organisatie op de mat legde. We mogen trots zijn als DVIN op 
de kwaliteit van dit soort wedstrijden. Het was een, weliswaar natte, maar prachtige sportdag. 



 

 
Winnaar Lieftinck Wedstrijd Louw Bronder met Ferdinand v.d. Nielbas  
Winnaar Lieftinck Bokaal Adam Jansen met Don vom Burghof 
Beste A: L. Bronder met Ferdinand v.d. Nielbas 
Beste B: P. Sluiter met Enzo vom Satansberg 
Beste C: L.Pesch met Famke Black Creek Valley 
 
Christ van Dinteren 
Commissaris Africhting 
DVIN 

  



Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel 
Afd 

A 

Afd 

B 

Afd 

C 
Totaal Plaatsing 

L. Bronder Ferdinand v.d. Nielbas (DH) IPO-3 99 80 90 269 1 

A. Janssen Don v. Burghof IPO-3 96 86 85 267 2 

L. Pesch Famke Black Creek Valley (DH) IPO-3 92 78 96 266 3 

S. 

Matheijssen 
Geena v. Warringhof IPO-3 91 71 85 247 4 

M. v.d. Waal Holland Girl v. Le Dobry (HH) IPO-3 83 80 66 229 - 

P. Sluiter Enzo v. Satansberg (MH) IPO-3 34 91 95 220 - 

R. Reijnders Vike v.d. Brixenburg (RW) IPO-3 4 86 87 177 - 

H. Visser Doncorleone v.h. Wantij IPO-3 2 87 80 169 - 

P. Sluiter 
Hertog Iron-Eagle v. 

Olympiastaete 
IPO-3 0 83 80 163 - 

R. v.d. Bergh Chico v.d. Groote Maat IPO-3 4 67 73 144 - 

 


