Datum: zondag, 11 maart, 2012
Keurmeester afd A: Dhr. A. v. Oirschot (NL)
Keurmeester afd B: Dhr. V. Wilms (B)
Keurmeester afd C: De heren A. v. Oirschot / V. Wilms
Pakwerkers: De heren C. v. Dinteren / R. Broeders
Spoorlegger: De heren J. Domen / R. Verhulst
Wedstrijdleider: De heren J. Bronstein / P. Voermans

Korte Impressie NLD/BE Cup op 11 Maart 2012
De wedstrijd Nederland/Belgie is traditioneel de eerste DVIN
wedstrijd van het jaar en iets om naar uit te kijken. Dat bleek ook
wel! Het aantal Nederlandse deelnemers was, met 11
inschrijvingen, gewoonweg prima te noemen. Ook symbolisch
hiervoor was toch wel het in zeer grote getale opgekomen publiek.
Op enig moment dik over de 100 toeschouwers vanuit heel
Nederland; van Amsterdam tot Hulst, van Maastricht tot het
Leeuwaarden. Ook vanuit kringgroepen zonder deelnemers.

Het publiek kwam niet voor niets. NLD/BE is een typische wedstrijd
met diverse interessante invalshoeken: het DVIN WK team dat zich
presenteert en deelneemt, geleiders die komen voor een IDC 2013
kwalificatie, ervaren geleiders die een nieuwe hond brengen en wat
minder ervaren geleiders die gereed zijn om aan een meer serieuze
wedstrijd deel te nemen. En natuurlijk het verstevigen van de
vriendschappelijke banden met de BDCB. Het zat er allemaal in!
Blijft erg jammer dat België, ondanks verwoede pogingen van de CA
BDCB, geen kans zag deelnemers af te vaardigen. Maar daar was de
wedstrijd
niet
minder
interessant
om.
Helaas moest Arnold zich op het laatste moment afmelden in
verband met een blessure van Casey. Heel veel beterschap gewenst.

Direct een scherprechter in de wedstrijd bleek het speuren. Ondanks
goede omstandigheden bleek het voor 3 combinaties niet doenlijk
vandaag om een voldoende te scoren. Anton van Oirschot keurde
scherp en gaf een terugkoppeling van de resultaten aan geleider en
publiek zoals je dat als organisatie graag ziet; open en positief
kritisch. Wim van Alphen bleek uiteindelijk de beste op dit onderdeel
met 96 punten; het blijft prachtig om deze combinatie te zien
acteren. De afdeling B, gekeurd door Vic Wilms, een Belgische
keurmeester met grote internationale ervaring, gaf een beeld dat
bemoedigend is ten opzichte van verleden jaar. Ja, er werd door de
meeste combinaties nog steeds op het niveau “Goed” gescoord.
Maar de grote aandacht die dit onderdeel vereist, de vele uren
training naar perfectie binnen dit onderdeel, hiervan zijn intussen de
eerste resultaten zichtbaar. Met 2 maal een score van “Zeer Goed”
door respectievelijk Dora en Rob is de goede weg ingeslagen. Dora
behaalde uiteindelijk met 92 punten de beste B.

Het C-werk, gezamenlijk gekeurd door beide keurmeester, gaf een zeer positief beeld. De pakwerkers gingen ervoor; er werd niets weggegeven, er werden
geen cadeautjes uitgedeeld. Ook hier een verbeterd beeld ten opzichte van verleden jaar. De bijtoefeningen onverminderd constant maar er waren
aanzienlijke verbeteringen zichtbaar van de bijbehorende appel oefeningen. Spectaculair met heel veel echtheid was Xasper van Rob; uiteindelijk sleepte
deze combinatie volkomen terecht de beste C binnen.
Toch ook andere aspecten die beslist de aandacht verdienen in dit kort verslag. Geleiders als Huub en Renee die de opwaartse koers van verleden jaar
doortrokken en weer veel ervaring rijker zijn. Maar ook Anton die deelnam aan zijn eerste DVIN wedstrijd met Grace. Chapeau! Afsluitend het WK team dat,
uitgezonderd Bas, deelnam aan NLD/BE. En dat bleek ook wel; alle drie de WK gangers stonden op het podium. Dit bevestigt het hoge niveau dat deze
combinaties intussen bereikt hebben; een goed voorbeeld voor elke DVIN africhter.
NLD/BE 2012; een prachtige wedstrijd waarin veel te genieten viel in schitterend weer. Veel mooier wordt hondensport niet. Dit mede door de werkelijk
uitstekende organisatie door Kringgroep de Grensstreek! Maar ook de genereuze sponsoring door Apport en Biofood, de positieve attitude van het publiek
naar de verrichtingen van de combinaties en de top logistieke verzorging onder leiding van Corry maakte NLD/BE 2012 tot een zeer mooie Dober
africhtingwedstrijd. Het bleef nog lang gezellig in het zonnige zuiden.

Beste A: W. v. Alphen met Briska's Zosca
Beste B: D.C. Correa met Eenzo vom Warringhof
Beste C: R. Okkema met Xasper vom Eschenbruch
Uitslag:

Geleider

Hond

Onderdeel Afd A Afd B Afd C Totaal Plaatsing

D. Correa

Eenzo v. Warringhof

IPO-3

92

92

92

276

1

A. Janssen

Don v. Burghof

IPO-3

92

87

92

271

2

E. Elsenaar

Briska's Zabar

IPO-3

88

81

96

265

3

W. v. Alphen

Briska's Zosca

IPO-3

96

80

88

264

4

J. v.d. Brom

Daytona v. Burghof

IPO-3

87

86

86

259

5

P. Hendrikx

Jinga Les Deux Peupliers

IPO-3

86

83

86

255

6

R. Brandse

Zandor v.d. Groote Maat

IPO-3

81

83

71

235

7

R. Okkema

Xasper v. Eschenbruch

IPO-3

18

91

96

-

-

H. Lemmens

Hertog Gybeau v. Thekeda IPO-3

32

89

80

-

-

A. v. Wijhe

Grace v. Warringhof

IPO-3

47

88

75

-

-

IPO-3

-

-

-

-

afgem.

A. Schijvenaars Casey v.d. Fivelborgh

