Datum: zondag, 5 april, 2015
Keurmeester afd A: W. v. Dijk
Keurmeester afd B: W. Spies
Keurmeester afd C: B. Kleinhesseling
Pakwerkers: Bob van der Steen - Ruud Broeders - Fabian van Aalsburg (res.)
Als DVIN kampioen africhting heeft de combinatie Bas de Rijk en Ebony van het Wantij in het paasweekend deelgenomen aan de grootste wedstrijd binnen
de africhting: het Nederlands kampioenschap voor Werkhonden 2015 bij NBG vereniging Mierlo. En wat een geweldig visitekaartje hebben zij afgegeven aan
het in grote getale aanwezige publiek! Het complete plaatje dat zij lieten zien op alle drie de onderdelen zag er bijzonder drangvol, beheerd en strak uit.
Tijdens het speuren vertoonde Ebony soms wat drukte en had de combinatie pech in een hoek. Maar met een keurige 90 punten op het eerste onderdeel, is
dat een prima start van de dag. Bij het appel demonstreerde zij het "visitekaartje" waar ik eerder op duidde; in het geheel een drangvolle exercitie waar in de
groep, bij de Zit en tijdens de 1 meter haag wat punten werden verloren. Maar op dit niveau met 90 punten voor de afdeling B te scoren, is meer dan
uitstekend.
De behaalde punten van afdeling C representeren beslist niet het beeld van de uitvoering; prachtige volle en harde beten. Maar als bij het lossen bij einde
bijtoefeningen 2 a 3 commando's nodig zijn, gaan de punten hard naar beneden. Heel hard. En dan eindigt de combinatie van 76 punten.
Al met al een uitstekende performance van Bas en Ebony die op het hoogste africhtingevenement van Nederland een meer dan keurige 8 plaats hebben
gehaald met 256 punten én waarbij zij het ras Dobermann op uitstekende wijze vertegenwoordigd hebben. Complimenten.
Christ van Dinteren
CA DVIN
Uitslag:

Geleider

Hond

Onderdeel

Afd A

Afd B

Afd C

Totaal

Plaatsing

B. de Rijk

Ebony v.h. Wantij

IPO-3

90

90

76

256

8

