Datum: 3 december 2016
Locatie: KG Utrecht e.o.
Keurmeester: dhr. R. Zainal

3 December, de dag voor Sinterklaas, stond in het teken van ons jaarlijks DVIN pakwerkersexamen. Ditmaal een dag vervroegd op zaterdag omdat de
volgende dag in het gehele land Sinterklaas met z’n zwarte Pieten acte de présence zou geven. Als keurmeester mochten we verwelkomen dhr. Rick Zainal
en het algehele verloop van de dag, inclusief begeleiding van de deelnemers stond in ervaren handen van Ruud Broeders en Christ van Dinteren.
Om 8u waren alle deelnemers aanwezig, na een begroeting van onze voorzitter Christ werd om 8.30u begonnen met de eerste pakwerkster, Jessie Stijlaart.
Zonder status vooraf bereikte ze met welverdiend 85 punten de C kwalificatie, een prima prestatie voor iemand die pas 10 weken in het pak staat.
Ook Lubo Gacko liet zien dat hij zeer zeker in staat is om op de eigen vereniging examens te draaien. Dit gold evenzo zeer ook voor Renato en Erik, waarbij
Erik nog de kans had om met een derde hond de stap naar de B kwalificatie te zetten. Helaas zag hij van deze kans af en nam voldoening met het behoud
van zijn huidige C status. Lonneke liet maar eens zien dat ook een vrouw fikse dreiging op de hond kan overbrengen, een uitstekende prestatie.
Bijzonder was het dat ook twee deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk deelnamen. Michael en Ian, goed gepresteerd en verdiend de C kwalificatie behaald.
Voor de A en B pakwerkers werd verlangd 3 honden te draaien, waarvan 2 bekende en een vreemde hond. Zowel Stefan, Petrit, als ook Patrick, lieten zien
dat ze goed wedstrijdpakwerk konden draaien waarbij ze alle drie welverdiend de B status behielden.

Gijs, samen met Silvester en Sylvano, beide sinds kort DVIN lid, lieten uitstekend werk zien, correct weglopen bij de vluchtverijdeling, stabiel instellen,
duidelijke overvallen op de hond zowel uit stand als na het rugtransport en het juist afvangen tijdens de lange vlucht. Tijdens het drijven ging er een
overtuigende dreiging naar de hond en werden de stokslagen goed geplaatst. Bovenal werkten alle drie de pakwerkers iedere hond zeer gelijkmatig.
Chapeau, drie nieuwe A status pakwerkers binnen onze DVIN.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de Kringgroep Utrecht voor hun goede gastvrijheid en naar keurmeester Rick Zainal die iedere deelnemer
objectief heeft gekeurd en van goed opbouwend commentaar voorzien. Uiteraard mogen we Ruud en Christ niet vergeten te bedanken, zij hebben immers 10
zaterdagen hard gewerkt om alle cursisten/deelnemers tot dit goede niveau te brengen.
Voor het komend seizoen belooft het met al deze pakwerkers een mooi “C” spektakel te worden met onze Dobers!
Davy Wertz
CA DVIN
Naam

Status vorig jaar:

Status na examen:

Jessie Stijlaart

-

C 85

Lubo Cacko

C 75

C 82

Lonneke Braat

-

C 86

Renato de Bruin

-

C 89

Erik Fijneman

-

C 86

Michael Mc Cann

-

C 87

Ian Alexander

-

C 88

Stefan Zweverink

-

B 91

Petrit Rexhepi

B 92

B 93

Patrick Voermans

B 94

B 90

Sylvester Verschuuren

-

A 96

Gijs Zeilstra

B 95

A 97

Sylvano Baas

-

A 97

