Datum: zaterdag, 6 oktober, 2012
Keurmeester afd A: De heer C. Janssen
Keurmeester afd B: Mevrouw A. v.d. Meijden
Keurmeester afd C: De heer W. Spies
Pakwerkers: De heren R. Vis / P. Zwaan reserve C. v. Dinteren
Spoorlegger: De heren P. v. Balveren/H. Abels
Wedstrijdleider: -

Winnaar Aad Lieftinck Bokaal 2012 en 1e plaats: Dora Carmen Correa met Eenzo v. Warringhof
Tweede plaats: Adam Jansen met Don v. Burghof
Derde plaats: Janine Keur met Fedor v.d. Heemraadsdam
Beste A: Wim van Alpen met Briska's Zosca
Beste B: Dora Carmen Correa met Eenzo v. Warringhof
Beste C: Dora Carmen Correa met Eenzo v. Warringhof

Korte Impressie Aad Lieftinck Bokaal 6 Oktover 2012
Sport is emotie!! En daar stond de Aad Lieftinck Bokaal 2012 bol van.
De Lieftinck, net als de v. Vorselen dit jaar, was “anders dan anders”; open gesteld voor andere rassen zodat de competitie meer volwassen wordt. Dat als
een van de maatregelen uit de DVIN Beleidsvisie Africhting. Acht combinaties hadden zich ingeschreven waarvan, jammer genoeg, slechts 2 Duitse Herders
en 6 Dobers. Meerdere deelnemers vanuit andere rassen waren zeer welkom geweest. De lering hieruit is dat we als DVIN meer moeten promoten dat de v.
Vorselen en de Lieftinck zijn opengesteld voor alle rassen. Desalniettemin werd het een prachtige, spannende en emotievolle wedstrijd.
Natuurlijk was er de hoofdprijs; wie wordt de dagwinnaar en/of tevens winnaar Aad Lieftinck Bokaal 2012. Maar toch ook spannend omdat voor enkele
combinaties het de laatste mogelijkheid was om zich te kwalificeren voor het Dobermann Wereldkampioenschap 2013. Een prachtig scenario voor een mooie
africhtingwedstrijd.
De omstandigheden voor het speuren waren, mbt de velden, nagenoeg perfect. Maar het weer deed zijn uiterste best roet in het eten te gooien; regen, regen
en regen. Ondanks deze erbarmelijk omstandigheden kun je als organisatie bouwen op spoorleggers als Paul van Balveren en Hans Albers. Dit alles onder
de kritische leiding van keurmeester Cor Janssen. In zijn algemeenheid werd er scherp gespeurd; haakse hoeken en nagenoeg geen missers in de verwijzing.
De “oude meester” Wim liet zien nog steeds toonaangevend te zijn op dit onderdeel; Zosca scoorde een uitmuntende 98 punten. Toen de rook was
opgetrokken, vielen er prachtige scores te zien met helaas ook een combinatie die niet rond kwam. Maar alle IDC kandidaten nog volop in de race voor een
kwalificatie. Spannend.
De afdeling B, zeer correct gekeurd door Mevr A. van der Meijden , gaf een beeld van deelnemende Dobers die zeer energievol liepen maar die (echt) teveel
punten verloren in de (detail) uitvoering. Gelukkig was het (en bleef de rest van de dag) weer droog en alhoewel Dora voor de dagwinnaar prijs een mindere
start had op A, was zij nu met met Eenzo het best in balans waren en de combinatie werd terecht beloond met een beste afdeling B. Hiermee stak zij met kop
en schouders boven de rest van het veld uit. Kijk goed naar de behaalde punten op B en het mag voor eenieder duidelijk zijn waar nog veel winst te halen
valt.
Afdeling C, uitstekend, strikt en niet amicaal gekeurd door Dhr W. Spies, geassisteerd door de 2 prima draaiende pakwerkers Rene en Peter, gaf spektakel.
En emoties. Spektakel omdat wederom Dora met Eenzo een prima demonstratie gaf van het manwerk dat haar de prijs beste Afdeling C opleverde met een
zeer goede 92 punten. Maar ook emoties omdat Zabar tijdens het stellen luid jankend van pijn en komend vanuit de rotatie na het stellen, de mouw losliet en
terugliep naar Elly. Een dergelijk tafereel grijpt elke deelnemer en iedereen van het publiek aan. Intussen zijn we een dag later en ik spreek de wens uit dat de
blessure voorspoedig geneest. Maar ook, een kritisch noot,emoties komend vanuit een of twee individuen uit het publiek. Opzettelijk afbreuk gedrag richting
deelnemers of keurmeesters of pakwerkers kan echt niet. Dit hoort niet thuis in de hondensport. In geen enkele sport. Gelukkig lieten de deelnemers en de
rest van de organisatie en het publiek zich hierdoor niet beïnvloeden. Rest mij Rene, draaiend als pakwerker op zijn eerste wedstrijd, een compliment te
maken; veilig, de honden gelijkmatig en echt testend en technisch in orde. Prima gedaan, Rene.

De combinatie Dora Carmen Correa met Eenzo vom Warringhof werd een meer dan terechte winnaar van de Aad Lieftinck Bokaal 2012; dit koppel
combineerde op zeer gecontroleerde wijze driften, techniek en gehoorzaamheid. Een dober als dagwinnaar én Lieftinck bokaal winnaar; het kan wel degelijk.
De Aad Lieftinck 2012 was een prachtige africhtingwedstrijd die alle ingrediënten in zich had; grote belangen, emoties, een hoog africhtingniveau, het in grote
getale aanwezige sportieve publiek en Kringgroep Etten Leur die een waarachtig uitstekende organisatie op de mat legde. Tel daarbij op de ruime sponsoring
van Apport en Biofood en dan mogen we trots zijn als DVIN op de kwaliteit van dit soort wedstrijden.
Christ van Dinteren
Commissaris Africhting
DVIN
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