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DVIN Nederlands Kampioen Speuren 2013  

Ronald Tempert met Jerome Les Deux peupliers EN Hans Abels met Isis v. Erdburger Moor 

3e plaats Rieks Venema met Ehnoa v.d. Burgstätte 

Beste SpH1 

Wim van Alphen met Briska's Zosca    

 

Dit is het tweede jaar in successie dat het DVIN NK Speuren meer deelnemers heeft dan ons Individueel kampioenschap africhting. Dat is een succes voor 

onze speur-experts. En iets waar we allemaal verheugd over mogen zijn. Want het vak SPEUREN is een specialisme; iets voor de connaisseurs met veel 

vakkennis en veel discipline. Een onderdeel dat vele, vele uren training vereist, vooral veel en vroeg, bij weer en wind, je bedje uit en een onderdeel dat 

tijdens een goede uitvoering werkelijk prachtig is om naar te kijken. 

Tien deelnemers is natuurlijk, in deze tijd van almaar kleiner wordende deelname aan wedstrijden, een prachtig resultaat. Iets waar we trots op mogen zijn 

als DVIN. Ik ben het in elk geval wel. 

Maar aantal deelnemers is nog geen garantie voor een goede wedstrijd. Dat werd het gelukkig wel. Al waren er een paar hobbels bij de start. Flinke hobbels. 

Ten eerste de veldselectie. De spoorleggers Paul van Balveren en Erik van Casteren hadden ongeveer een slapeloze 48uur voorafgaand aan de wedstrijd. 

Reden? De geselecteerde velden werden net voor de wedstrijddag gemaaid en het gras lag er nog op op zaterdag. Verre van ideaal. De velden waar naar uit 

kon worden geweken, waren qua oppervlakte niet groot genoeg om 1800 passen per spoor te halen. Wat te doen? Uiteindelijk en na veel wikken en wegen 

maakten ze een beslissing in het voordeel van de honden en de wedstrijd. En dat is moedig; ik bewonder deze instelling. Nog een hobbel. Toen de eerste 

sporen waren uitgelopen op de wedstrijddag door Paul en Erik en de eerste deelnemer bijna aan de beurt was om te beginnen, kwam een groep jagers over 



de velden aanlopen. Het duurde even om vast te stellen of zij nu wel of niet over de sporen hadden gelopen. Gelukkig was dat niet het geval en kon dhr Cor 

Janssen, die kritisch maar meer dan uitstekend keurde, het startsein geven. 

Dan de wedstrijd zelf. Er was meer dan voldoende prachtig speurwerk te zien. De combinaties Ronald/Jerome en Hans/Isis ware de toppers van vandaag; 

strak de scherpe hoeken, diep en geconcentreerd zoekende honden, de verleidingssporen opgemerkt maar genegeerd. Mooi, mooi, mooi; beiden zeer goed 

met 94 punten. Maar ook Rieks/Ehnoa lieten dit zien om met net een (1) puntje minder van het veld te stappen. Piet, helemaal uit Groningen gekomen en 

die nog 97 punten op de Individuele scoorde 2 weken geleden, haalde het podium net niet. Sandra kwam rond maar had de nodige uitdagingen tijdens de 

uitvoering en Davy had pech; Athos was niet voldoende geconcentreerd om het spoor volledig uitgewerkt te krijgen. Dan de SpH1 deelnemers. Als eerste wil 

ik deze groep mensen danken voor hun deelname. Zij hadden hard getraind en de meeste van hen gebruikte dit NK als een examen. Complimenten; zo 

hoort het. De echte meester had als laatste gelood; Wim van Alphen en Zosca namen deel aanSph1 om de wedstrijd te ondersteunen. En dan zie je hoe 

mooi uitmuntend speuren is; de rust uitstralende geleider met de intensief zoeken hond die foutloos het parcours afwerkt. 100 punten. Dat zie je niet veel. 

Geweldig. 

Terug op het honk van kringgroep Brabant moest de hobbel van het secretariaat nog genomen worden (Janine en Brigitte, enorm bedankt voor jullie hulp) 

alvorens tot de prijsuitreiking werd overgegaan. Cor was in zijn keurmeester-praatje oprecht en vooral recht door zee; precies zoals we hem kennen. Maar 

de boodschap die hij mee gaf, daar scheen geen licht tussen; blijf streven naar het hoogste niveau zonder concessies in kwaliteit te doen. Waarvan acte. 

In resultaat beslist prima maar het DVIN NK Speuren was om meerdere redenen een geslaagde wedstrijd: een uitstekend aantal deelnemers, Kringgroep 

Brabant die als gastheer de zaken voorbereiding en de logistieke verzorging uitstekende voor elkaar had (Piet en het team: hartelijk bedankt!), het 

aanwezige publiek en ook  de saamhorigheid onder deelnemers én publiek maakte het DVIN NK Speuren 2013 tot een prima evenement. Het was laat toen 

ik weer naar huis reed. Maar met een mooi DVIN NK Speuren achter de rug. 

Christ van Dinteren 

DVIN CA 

  

  



Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel Afd A Afd B Afd C Totaal Plaatsing 

R. Tempert Jerome Les Deux Peupliers SPH-2 94 - - 94 1 

H. Abels Isis v. Erdburger Moor SPH-2 94 - - 94 2 

R. Venema Ehnoa v.d. Burgstätte SPH-2 93 - - 93 3 

P. Jager Bruno v.d. Groote Maat SPH-2 89 - - 89 4 

S. Mettheijssen Geena v. Warringhof SPH-2 70 - - 70 5 

D. Wertz Athos v. Beelzebub SPH-2 5 - - 5 - 

W. v. Alphen Briska's Zosca SPH-1 100 - - 100 - 

F. v.d. Aker Otwin Les Deux Peupliers SPH-1 80 - - 80 - 

H. Vonk Achilles SPH-1 65 - - 65 - 

E. Dekker Nova-Noya v.'t Sweko SPH-1 - - - - - 

 


