Datum: 10-12-2012
Keurmeester: de heer T. Jonkers
Ik ga de openingswoorden van de dagimpressie van verleden jaar gewoon herhalen: voor u zit een bijzonder gelukkige Commissaris Africhting. De opkomst
en deelname maar toch vooral de getoonde kwaliteit van onze DVIN pakwerkers, liggen hieraan ten grondslag.
Waar we binnen de DVIN Africhting sinds een kleine 2 jaar bewust op aansturen is ”Verbreding aan de onderkant, Verbetering aan de top”. Dit geldt ook voor
de pakwerkers. Vandaag culmineerde deze insteek tijdens het pakwerk examen; veel en nieuwe deelnemers die de C status bereikten, meerdere en nieuwe
B pakwerkers en verbetering aan de absolute top; de A pakwerkers.
Maar wat een genot om alle 15 mannen vandaag te zien werken; enthousiast, met veel inzet, serieus en uiterst gedreven. Technisch zag het er bij alle
kandidaten zeer verzorgd en gecontroleerd uit. Met name positief waren de onderdelen Drijven en het Stellen. Ook bij de beginnende collega’s waarvan
sommigen slechts enkele weken (Frank, Martin, werkelijk uitstekend wat jullie vandaag lieten zien!) in het pak staan. Zeer indrukwekkend om deze toch
moeilijkste onderdelen nu al zo goed te beheersen. Chapeau! De verschillen, waarom C of B, werden gemaakt in de factoren echtheid, conditie, stokslagen
en drijven. Hier valt nog winst te halen. Met name het omgaan met de wedstrijdspanning is iets dat bepalend is. Maar op de kwalitatief hoge wijze waarop nu
gedraaid is (niet mijn woorden maar van de Keurmeester), kan elke C pakwerker uitstekend een examen draaien op zijn kringgroep waarbij de honden goed
getest worden, kan ik met een gerust hart elke B-pakwerker uitnodigen voor een DVIN wedstrijd en kunnen de A-mannen elke internationale Dobermann
toonaangevend draaien. And last but not least; los van de wedstrijden verkrijgen kringgroepen op hun trainingen een dik rendement van hun investering in
hun pakwerkers.
We hebben wederom, net al s in 2011 en flinke stap gemaakt in 2012 mbt aantallen en kwaliteit van de DVIN pakwerkers. Daar ben ik zeer trots op. Nu
doorpakken!! Volgend jaar is er weer een cursus. Ons doel is de huidige C pakwerkers naar de B status te brengen en de B pakwerkers naar A. Ik ben ervan
overtuigd dat dit kan! Er zit ongekend veel potentie en groeimogelijkheden in deze groep. Ik nodig de kringgroepen uit hier blijvend in te investeren. Ruud en
ik zijn te allen tijde bereid hier aan bij te dragen.
Niettegenstaande het goede werk van alle pakwerkers vandaag een paar bijzonderheden van de dag. Barry Meijer die van zijn C brevet naar een Bkwalificatie ging. Prachtig. En verdiend! Patrick Voermans die zijn stijl compleet heeft omgezet en desalniettemin wederom een hoge B status behaalde.
Complimenten. Donny die, toen de wedstrijdspanning eenmaal was weggevallen, liet zien wat hij echt in zijn mars heeft toen hij meedraaide als “witte
pakwerker” tijdens het examen van Ruud Broeders (hoogste A met 98 punten). Jose en Henry; zoveel potentie (jullie komen er echt wel!) dat vandaag, als
het erop aankomt, net niet genoeg getoond wordt. Jeffrey, de wijze waarop jij je beoordeling tot je nam en direct afspraken ter verbetering maakte, siert je
enorm. Respect. Maar toch in het bijzonder Rene Vis die binnen een (1) jaar (hetgeen betekent 2 DVIN pakwerk cursussen en 2 examens) van C pakwerker
de A-kwalificaitie behaalde. Fantastisch en dik verdiend. Bij mijn weten is er maar een (1) persoon die dit ooit sneller heeft gedaan. Maar ook de keurmeester
van de dag, dhr T Jonkers, verdient vermelding; objectief, niets missend, een prima feedback waar je echt wat mee kunt. Wat een genot om bij deze man je
pakwerkexamen te mogen afleggen.
Geen opbouwende kritiek? Jazeker wel. Van de 15 deelnemer vandaag, waren 10 deelnemers uit de pakwerkcursus 2012. Dus slechts 5 deelnemers van
overige kringgroepen. Dit is beslist te weinig. Mijn oproep; geachte kringgroepen, investeer in uw pakwerkers en neem deel aan dit examen. Of liever nog, de
DVIN pakwerkcursus 2013. U zult als eerste hiervan rendement ondervinden binnen uw kringgroep.

Het uitstekende resultaat van vandaag komt niet uit de lucht vallen. Daar is door velen vanuit de DVIN organisatie erg hard voor gewerkt. Zoals Kringgroep
Limburg die een uitstekende gastman (Jacques, Bert, erg hartelijk dank) was van deze dag. Maar ook door de kringgroepen en vele geleiders die vandaag
(en in de afgelopen 10 weken cursus) hun honden in hebben gezet. Ook door het publiek; mijn inschatting dat er vandaag 60 bezoekers waren, is beslist aan
de lage kant. Ook een bijzondere dank aan Ruud Broeders (en steller) die de afgelopen 10 weken belangloos de DVIN pakwerkerscursus 2012 hebben
opgelopen en hebben gegeven. Met 10 deelnemers! Dit is ongekend hoog daar waar de VDH en de NBG soortgelijke cursussen moeten annuleren vanwege
gebrek aan belangstelling. Iets om als DVIN toch weer bijzonder trots op te mogen zijn.
Het DVIN pakwerk examen 2012: een werkelijk schitterende sportdag. Zowel in resultaat maar ook na afloop waarbij het nog lang zeer gezellig bleef. Een
prachtige afsluiting van het DVIN africhting sportjaar. Voor u zit een zeer gelukkige Commissaris Africhting.
Christ van Dinteren.
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Naam

Punten

Status

Ruud Broeders

98

A

Peter Zwaan

97

A

Rene Vis

96

A

Jeffrey Didden

95

B

Patrick Voermans

94

B

Barry Meijer

91

B

Henry Dolfing

89

C

Jose Carmona Nieto

89

C

Christiaan Drenth

88

C

Gert Jan Janssen

88

C

Martin Rietdijk

85

C

Donny Driessen

84

C

Frank van de Aker

83

C

Christoph Peters

82

C

Michiel v. Eijsden

80

C

