
 
 

DVIN teamwedstrijd 2013 

Vereniging/Kringgroep: KG Brielle e.o. 

Datum: zondag, 16 juni, 2013 

Keurmeester(s): De heer S. Kwak 

Spoorlegger: De heer R. Okkema 

Pakwerker(s): De heren P. Zwaan/F. v. Aalsburg/C. v. Dinteren 

Examenleider: José Carmona Nieto (A) Rob Okkema (B) Wim v. Alphen (C) 

Verslag:  

Impressie Teamwedstrijd 2013 
 
Weer thuis na een ontzettend leuke dag; de teamwedstrijd, uitgevoerd bij kringgroep Brielle, stond op het programma vandaag. 
 
Persoonlijk vind ik dit een van de leukste wedstrijdevenementen van het jaar; een wedstrijd voor en door beginnende combinaties die binnen hun team 
worden begeleid door ervaren geleiders. Maar wel met een doel; de wedstrijd is expliciet bedoeld om al die hard trainende Dobermann geleiders die, om wat 
voor reden dan ook, niet aan volledige IPO wedstrijden kunnen deelnemen, de kans te geven wedstrijdervaring op te doen op hun beste onderdeel. En 
vandaag hebben 4 teams dit laten zien.  
 
Toch zag het er in de voorbereiding niet gunstig uit; tot verleden week waren er slechts 2 teams ingeschreven. Ondanks alle flyers op de website, PR en 
aanschrijvingen richting kringgroepen bleef de initiële opgave beperkt. Een gemiste kans voor veel kringgroepleden om enerzijds wedstrijd ervaring op te 
doen en anderzijds om deel te nemen aan een ontzettend leuke sportdag. Het was goed om te zien dat in de laatste dagen voor de wedstrijd zich nog enkele 
deelnemers meldden maar ontbeerden deze 2 teams nog een hond voor afdeling C. Ruud Broeders was bereid zijn honden op dit onderdeel in te zetten. Dit 
resulteerde weliswaar in niet volledige Dober teams maar met 4 teams werd het een stuk voller. En gezelliger! 
 
De wedstrijd werd gekeurd door Siem Kwak; iemand die perfect aanvoelt waar deze dag om draait en welke geleiders “stijf staan” van de spanningen en hoe 
deze, met een kwinkslag en prima feedback, op hun gemak te stellen. Maar het is en blijft een wedstrijd waarop combinaties serieus beoordeeld worden. En 
kunnen zakken. Het was aan het einde van de dag mooi om te zien dat alle combinaties geslaagd waren op hun onderdeel.  
 
Het speuren bleek niet eenvoudig; droge ondergrond en een harde wind maakte het spoor uitlopen bepaald niet eenvoudig. Saskia beet de spits af en kwam 
keurig rond. Niet de gehoopte topscore, die Eagan wel degelijk neer kan zetten, maar wel een dikke wedstrijdervaring rijker. Toen was het de beurt aan Petra. 
Dat ging werkelijk uitstekend; Chula speurde diep en geconcentreerd en kreeg een zeer goede beoordeling van 90 punten. Terecht! Toen 2 door ervaring 
gepokte en gemazelde geleiders (ex WK gangers) die in de strijd voorop gingen voor hun team: Bas en Wim. Arrow liet weer eens zien van welk kaliber hij 
was; na maanden stil te hebben gelegen vanwege een ernstige blessure op pure drift het spoor uitgewerkt. Een prachtige en echte Dobermann. De meesters 
op dit onderdeel (Wim en Zosca) sloten het speuren met een mooie demonstratie af met de hoogste score van de dag. 



 
Dan de afdeling B. Ook hier een mix aan ervaring aan het werk. Evelyne had zich over Lisa ontfermt en samen streden ze dapper voor hun team. Het ging 
niet allemaal van een leien dakje maar Evelyne bracht het keurig tot een voldoende einde. Chapeau! Sandra en Cor behaalden beiden 80 punten; een gemixt 
appèl dat op enkele onderdelen zeer strak werd gelopen en waar het bij sommige oefeningen niet helemaal top ging. Maar zij streden voor hun team met een 
grote smile op hun gezicht. Prachtig. De beste van de dag op dit onderdeel waren Willem en Drago; een zeer mooi en strak gelopen appèl met een meer dan 
terecht 86 punten als beoordeling. Een genot om naar te kijken.  
 
Tussendoor werd door Elly en Raymond een keurig VZH succesvol afgerond.  
 
Dan de afdeling C. De 2 pakwerkers, Peter en Fabian, hadden beslist geen makkie. Maar met hun grote ervaring weet je als organisatie dat je toppers in huis 
hebt. Ruud en Marja kwamen hun honden de Dober teams versterken en lieten prachtig werk zien. Rob en Xasper deden hier niet voor onder maar 
uiteindelijk was het Ruud met Ary die, met een spetterend stuk werk, de beste score van de dag behaalden.  
 
Het doel van de Teamwedstrijd is dik gehaald. Vooral door de uitstekende organisatie door het team van Kringgroep Brielle onder leiding van Elly, de 
voortreffelijke wijze van keuren door Siem Kwak en het uitgelezen pakwerk van Peter en Fabian. Maar ook door het in grote getale aanwezige publiek en toch 
vooral door en voor de deelnemers. 
 
Een werkelijk prachtige Dobermann sportdag. U heeft echt wat gemist als u er niet bij was. 

 
 
Winnaar Teamwedstrijd Wisseltrofee en 1e prijs: Team (4) Wim v. Alphen, Sandra Mattheijssen en Ruud Broeders 
 
Beste A: Wim van Alphen 



Beste B: Willem Rozeboom 
Beste C: Ruud Broeders 

Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel 
Afd 

A 

Afd 

B 

Afd 

C 
Totaal Resultaat Opmerkingen 

S. Kosters 
Eagan v.d. 

Fivelborgh 
IPO-1 73 - - 73 Geslaagd 2e plaats 

W. 

Rozeboom 

Drago v.d. 

Fivelborgh 
IPO-3 - 86 - 86 Geslaagd 2e plaats 

R. Broeders 
Barry v.h. Haagse 

Bloed 
IPO-3 - - 90 90 Geslaagd 2e plaats 

P. Oltheten Chula IPO-1 90 - - 90 Geslaagd 3e plaats 

E. Zwaan 
Lisa of the Two 

Roses 
IPO-3 - 73 - 73 Geslaagd 3e plaats 

R. Okkema 
Xasper v. 

Eschenbruch 
IPO-3 - - 86 86 Geslaagd 3e plaats 

B. de Rijk Arrow v.h. Wantij IPO-3 84 - - 84 Geslaagd 4e plaats 

C. v.d. Steen 
Drive v. 

Schuylenburcht 
IPO-1 - 83 - 83 Geslaagd 4e plaats 

M. v.d. Wal 
Holland Girl v. Le 

Dobry 
IPO-3 - - 80 80 Geslaagd 4e plaats 

W. v. Alphen Briska's Zosca IPO-3 92 - - 92 Geslaagd 1e plaats 



Geleider Hond Onderdeel 
Afd 

A 

Afd 

B 

Afd 

C 
Totaal Resultaat Opmerkingen 

S. 

Mattheijssen 

Geena v. 

Warringhof 
IPO-3 - 80 - 80 Geslaagd 1e plaats 

R. Broeders Ary IPO-3 - - 92 92 Geslaagd 1e plaats 

E. Elsenaar Briska's Fumi VZH - - - - Geslaagd  

R. v.d. Drift Lana VZH - - - - Geslaagd  

 


