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Nederlands Kampioenschap IPO 2012
Op 7 en 8 april is het NK IPO 2012 gehouden op sportpark De Strokel (Harderwijk). De winnaar van deze door de Commissie Werkhonden (CWH)
georganiseerde wedstrijd is de Nederlands Kampioen africhting alle rassen 2012. De topwedstrijd van het hoogste niveau in Nederland.

Adam Jansen met de Dobermann Don vom Burghof, die reeds DVIN Nederlands Kampioen africhting 2011 was, heeft zeer verdienstelijk deelgenomen aan
het NK IPO 2012. Op de afdeling A (het speuren; dit was voor alle deelnemers op zaterdag 7 april) behaalde de combinatie de hoogste Zeer Goed (95
punten). Een prima start. De afdelingen B (appèl) en C (manwerk) werden voor alle combinaties afgelegd op het kunstgras voetbalveld van sportpark De
Strokel op 8 april.

De afdeling B verliep moeizaam; om Don enigszins in toom te houden, diende Adam (veel te) veel inwerkingen toe te passen. Hier valt nog winst te boeken.
Met een score van 82 viel de combinatie weg uit de top. Op de afdeling C revancheerde de combinatie zich uitstekend. Van de uiteindelijk 23 deelnemers op
dit onderdeel behaalden slecht 2 combinaties een Uitmuntend en 12 deelnemers een Zeer Goed. Adam en Don behoorden tot de laatste categorie en sloten
met een spectaculair stukje manwerk hun NK kampioenschapdeelname af 90 punten.
Uiteindelijk behaalde Adam en Don een 14e plaats met 267punten (G); een prima prestatie gelet op de 29 inschrijvingen en uiteindelijk 26 deelnemers.
Als toeschouwer, als DVIN commissaris africhting en als pakwerker op deze wedstrijd heb ik enorm genoten van de deelname van Adam en Don aan het NK
IPO 2012. Dat Dobers (weer) deelnemen op dit niveau is gewoonweg fantastisch.
Adam/Don; uitstekend gedaan.
(foto's van Elly Elsenaar).
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