
 
 

Vereniging/Kringgroep: KG Utrecht 

Datum: zondag, 25 maart, 2012 

Keurmeester(s): De heren H. Gerards / S. Kwak 

Spoorlegger: De heren P. v. Balveren / W. v. Alphen 

Pakwerker(s): De heren C.v. Dinteren / R. Broeders 

Examenleider: De heren P. Weststrate / R. Brandse 

Verslag:  

Afgelopen zondag werd voor de 23e keer de Groote Maat Trofee  georganiseerd bij Dobermann Kringgroep Utrecht, een wedstrijd en examen voor 
bloedverwanten Dobermanns van de gelijknamige kennel van Tiny van Rijn. Dit jaar werd er in alle disciplines deelgenomen, SPH 1, SPH 2, VZH, IPO 1, IPO 
2 en IPO3. De uitgenodigde keurmeesters dit jaar zijn Henk Gerards en Siem Kwak. De weergoden waren ons goed gezind daar de dag begon met een 
heerlijke ochtendzon die ons ook de rest van de dag heeft verwent. 

De speurvelden lagen er goed bij. Duidelijk te zien was wel te zien dat de boeren de afgelopen week nog druk in de weer waren geweest. Gelukkig leverde dit 
geen grote problemen op. Bijna alle honden behaalde mooie resultaten alleen hield Bruno van de Groote Maat het na 10 meter voor gezien. Piet, helaas 
jammer voor deze keer maar we weten dat hij het kan. Volgende keer beter. Hoewel Paul van Balveren met Xeno van de Groote Maat ook tot het 
deelnemersveld behoorde moest Paul op het laatste moment zich afmelden doordat Xeno ziek geworden was. Hoewel hij zelf niet mee deed was Paul toch 
bereid om als spoorlegger te fungeren. Paul!!! Bedankt!!!! 

Bij het appèl kwam de zon al goed door. De spits werd afgebeten door Karin en Manuela voor het VZH. De hond van Karin was een dagje uit. De spanning 
van de geleider sloeg over op de hond waardoor deze de oefeningen zelf een beetje begon in te vullen. Amusementswaarde een 10 maar voor de elke 
geleider die dit overkomt is dat natuurlijk heel vervelend. 

Na een korte pauze werd er gestart met het IPO. Hier was al een beetje te zien hoe warm het begon te worden. Bij sommige honden hing de tong van de 
hond al een flink eind uit de bek. Al met al werden de oefeningen afgewerkt waarnaar de lunchpauze kon beginnen. Zoals ieder jaar was de lunch goed 
verzorgt. Het rijk gevulde menu voor deelnemers, keurmeesters, pakwerkers, wedstrijdlijders en genodigden zou niet misstaan bij een goede brasserie.  Een 
dankwoord voor iedereen die hier voor gezorgd hebben is dan ook zeer op zijn plaats. 

Het manwerk werd op professionele wijze uitgevoerd door Christ van Dinteren en Ruud Broeders. Zeus, de hond van Nadi had duidelijk moeite met de 
omstandigheden. Het lukte dan ook niet om de minimaal aantal punten te halen om deze keer het IPO 1 examen succesvol af te leggen. Zandor van de 
Groote Maat en zijn geleider René Brandse begonnen aan de afdeling C vanaf op dat moment de eerste plaats met een kleine voorsprong op Chico van de 
Groote Maat en Richard v.d. Bergh. Tijdens het rugstransport was duidelijk zichtbaar dat Zandor zich geblesseerd had tijdens het eerste gedeelte van afdeling 
C. René Brandse besloot dan ook op dat moment afdeling C af te breken wat inhield dat de door Zandor en René in 2011 gewonnen wisselbeker niet mee 
terug ging. 



Chico en Richard….proficiat!!!!! 

Namens Tiny van Rijn wil ik iedereen bedanken die de 23e Groote Maat Trofee mede hebben mogelijk gemaakt. Keurmeesters, spoorleggers, pakwerkers, 
wedstrijdleiders, dames van de kantine, deelnemers en niet te vergeten de trouwe supporters die ook dit jaar dit evenement hebben bezocht: BEDANKT!!! 
 
Verslag van de Groote Maat Trofee is geschreven door: 
René Brandse 

Winnaar de Groote Maat Trofee 2012: R. v.d. Bergh met Chico v.d. Groote Maat 

Beste Speurhond I: R. v.d. Bergh met Bibi v.d. Groote Maat 

Beste IPO afd. A: R. Brandse met Zandor v.d. Groote Maat 

Beste IPO afd. B: R. Brandse met Zandor v.d. Groote Maat 

Beste IPO afd. C: R. v.d. Bergh met Chico v.d. Groote Maat 

Alleen bloedverwanten Dobermanns van Kennel van de Groote Maat komen in aanmerking voor de dagprijzen. 

  

Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel 
Afd 

A 

Afd 

B 

Afd 

C 
Totaal Resultaat Opmerkingen 

M. v. 

Geugten 

Hertogin Kalista v. 

Olympiastaete 
VZH - 48 - 48 Geslaagd  

K. v. 

Rijnberk 

Blade v.d. 

Ruijcohoeve 
VZH - 39 - 39 -  

N. Kruithof 
Vincent v.h. 

Oostdorp 
IPO-1 93 76 63 232 -  

R. v.d. 

Bergh 

Chico v.d. Groote 

Maat 
IPO-2 91 80 84 255 Geslaagd  



Geleider Hond Onderdeel 
Afd 

A 

Afd 

B 

Afd 

C 
Totaal Resultaat Opmerkingen 

R. Brandse 
Zandor v.d. 

Groote Maat 
IPO-3 94 81 - 175 Afgebroken 

blessure 

hond 

R. v.d. 

Bergh 

Bibi v.d. Groote 

Maat 
SPH-1 90 - - 90 Geslaagd  

P. 

Verstappen 

Ero v.d. Groote 

Maat 
SPH-1 82 - - 82 Geslaagd  

W. v. 

Alphen 
Briska's Zosca SPH-2 96 - - 96 Geslaagd  

P. Jager 
Bruno v.d. Groote 

Maat 
SPH-2 2 - - 2 -  

 


