
 
 
Datum: zondag, 1 maart, 2015 

Keurmeester afd A: Dhr. J. Selders 

Keurmeester afd B: Dhr. R. Zainal 

Keurmeester afd C: De heren J. Selders en R. Zainal 

Pakwerkers: De heren R. Broeders en F. v. Aalburg 

Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel 
Afd 

A 

Afd 

B 

Afd 

C 
Totaal Plaatsing 

B. de Rijk Ebony v.h. Wantij IPO-3 96 96 88 280 1 

D. Wertz Athos v. Beelzebub IPO-3 85 94 75 254 2 

A. Jansen Don v. Burghof IPO-3 75 84 90 249 3 

P. Weststrate DJ v.h. Wantij IPO-3 80 83 84 247 4 

P. Hendrikx 
Lothar Les Deux 

Peupliers 
IPO-3 70 86 84 240 5 

S.v.d. Veen 
Aristo v.d. 

Pegnitzratzen 
IPO-3 82 86 70 238 - 

B. v.d. Scheuren Lorre v. 't Duinezicht IPO-1 - 82 85 167 - 

E. Hermans gediskw. 

op afd. B 

Enjie v. Schwarzen 

Wächter 
IPO-3 - - - - - 

 



 

 

 

Foto's gemaakt door Elly Elsenaar zijn te downloaden via de volgende link: 
http://www.mijnalbum.nl/Album=Y8CUSEBM#KXJ7UZWV 

 

 

Korte Impressie Grenscup 2015 
Deze wedstrijd heeft altijd weer een bijzonder karakter. De hele winter is er weer hard getraind door de combinaties om te verbeteren en tijdens de Grenscup 
is dan het spannende moment aangebroken om dit te beproeven; de eerste wedstrijd van het nieuwe africhtingjaar 2015. 
Ook was het gewoonweg leuk dat er dit jaar aan de Grenscup wedstrijd, die ontstaan is nadat de Nederland-België wedstrijd niet langer doorgang kon vinden, 
weer een Belgische combinatie deelnam. Een uitstekende ontwikkeling en dit mag, wat mij betreft, veel meer plaats vinden. 
 
De omstandigheden tijdens het speuren gooiden de combinaties direct in diepe; de zeer krachtige wind maakte het er bepaald niet makkelijk op.  Twee 
combinaties wisten niet rond te komen en enkele andere combinaties hadden het moeilijk. Davy was de eerste die een goede score haalde. Maar het speuren 
van  Bas/Ebony was gewoonweg een genot om te aanschouwen; strak, geconcentreerd en heel terecht beloond met een Uitmuntende 96 punten. 
 

http://www.mijnalbum.nl/Album=Y8CUSEBM#KXJ7UZWV


Tijdens het áppel, toch een van moeilijkste onderdelen, werden de inspanningen binnen de DVIN africhting van de laatste jaren duidelijk zichtbaar. Het niveau 
is zichtbaar omhoog gegaan hetgeen de (gemiddelde) scores duidelijk laten zien. Toch ook hier weer 2 uitschieters, Bas en Davy, die een stuk top áppel 
lieten zien waar je als liefhebber alleen maar enorm van kunt genieten. De overige IPO3 deelnemers, Sylvia, Piet, Adam, Perry eindigden met scores die 
maar op 2 punten van elkaar verschilden; allen behaalden tussen de 84 en 86 punten. Knap. De pechvogel van vandaag was Eric. Eerst de pech bij het 
speuren en vervolgens viel Enjie, bij het betreden van het veld bij aanvang áppel, uit naar de andere combinatie. En dan is diskwalificatie een feit. Heel zuur 
maar de beslissing was terecht. Bas/Ebony waren “beste B” van de dag met 96 punten 
 
Dan het manwerk. Het duo pakwerkers, Ruud en Fabian, zijn van nationaal top niveau. Dat kun je zien, horen en voelen tijdens de uitvoering. Strak werkend, 
veel (voor)dreiging, de honden pittig maar altijd fair getest en immer gecontroleerd in de uitvoering. Complimenten. En hier waren de scores, eerlijk is eerlijk, 
dan weer niet van het niveau waar we de afgelopen mee verwend zijn.  Echte uitschieters waren er niet maar het publiek werd getrakteerd op een stabiel en 
gedegen stuk manwerk door de combinaties. En het was wederom echt genoten van de combinatie Adam/Don. Deze zeer ervaren combinatie, die de 
afgelopen 3 jaren het DVIN visitekaartje zijn geweest op het Dobermann Wereldkampioenschap met een prachtige 10e plaats in 2014, lieten maar weer eens 
zien hoe goed ze zijn. De beloning beste C van de dag, was dan ook meer dan verdiend.  
 
Rest mij de keurmeester te danken. Dhr Selders op A, dhr Zainal op B en gezamenlijk keurden zij het onderdeel C.  Zij droegen met de uitstekende wijze van 
keuren, de plezierige omgang en de opbouwende kritische feedback bij aan een zeer plezierige en bijzonder sportieve sportdag. Natuurlijk een laatste woord 
van dank aan in het grote getale aanwezige publiek en het Team De Grensstreek, onder leiding van Piet en Corry, die op voortreffelijke wijze De Grenscup 
hebben georganiseerd.  
 
Winnaar De Grenscup 2015 en eerste prijs:  B. de Rijk met Ebony van het Wantij 
Beste A: B. de Rijk met Ebony van het Wantij 
Beste B: B. de Rijk met Ebony van het Wantij 
Beste C: A. Jansen met Don vom Burghof 
     
Christ van Dinteren 
DVIN CA 


