
 
 

Datum: zondag, 11 oktober, 2015 

Keurmeester afd A: dhr. W. v. Dijk 

Keurmeester afd B: dhr. S. Kwak 

Keurmeester afd C: dhr. C. Jaspers 

Pakwerkers: de heren P. Zwaan / A. Schijvenaars 

Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel Afd A Afd B Afd C Totaal Plaatsing 

S. Kosters Eagan v.d. Fivelborgh IPO-3 94 83 97 274 1 

B. de Rijk Ebony v.h. Wantij IPO-3 91 90 88 269 2 

P. Hendrikx Lothar Les Deux Peupliers IPO-3 87 84 94 265 3 

F. Pesch Aras v.d. Menheerser Hoeve IPO-3 94 86 81 261 4 

P. Voermans Lexus Les Deux Peupliers IPO-3 80 81 90 251 5 

P. Weststrate DJ v.h. Wantij IPO-3 83 84 82 249 6 

W. v. Alphen Ascomannis Tarek IPO-3 90 83 74 247 7 

S. v.d. Veen Aristo v.d. Pegnitzratzen IPO-3 96 90 dis - - 

F. v. Aalsburg Andro Zampf v. Jashera's Hof IPO-1 96 76 81 253 - 

  



 

 

Korte Impressie Aad Lieftinck Bokaal 11 oktober 2015 
Slaat u, u vindt dit nog op de DVIN site, het wedstrijdverslag van verleden jaar er nog eens op na. En wat toen aan de orde was, was deze dag onverminderd 
zo. Een prachtige (sport)dag vanwege de wijze waarop de wedstrijd zich manifesteerde; sport van een hoog niveau, veel publiek, winst en teleurstellingen, 
grote sportiviteit, een uitstekende organisatie en heel gezellig. Een dag precies zoals de hondensport bedoeld is. En dat voelt goed. Heel goed. 
 
Het wedstrijdorganisatieteam heeft vandaag perfect geacteerd! De keurmeesters (Wim van Dijk, Siem Kwak en Cees Jaspers), de spoorlegger Cees de 
Graaf, de pakwerkers Peter Zwaan en Arnold Schijvenaars, de wedstrijdleiders Peter Aarts, Janine Keur en Frans Brakxhoofde, het team van kringgroep 
Etten-Leur en het in grote getalen aanwezige publiek; zij allen hebben er gezamenlijk een strak georganiseerde, uitstekend verzorgde wedstrijd van gemaakt 
waarbij de ambiance de gehele dag bijzonder prettig was. 
 
De wedstrijd was vanaf de eerste tot de laatste deelnemer spannend! Dit kwam voort uit het feit dat de kansen voor de eindoverwinning per onderdeel 
wijzigde én omdat er dit jaar maar liefts 6 (!) kandidaten nog in de race zijn voor de IDC2016 kwalificatie. Vandaar een wat andere opzet van het wedstrijd 
verslag dan wat u van mij gewend bent. 
 
Fabian van Aalsburg met Andro Zomer v. Jashera’s Hof 
Fabian deed mee voor zijn IPO1 examen. Het speuren: geweldig. Diep en intensief een kleine hapering op de tweede strek en een suboptimale hoek, de 
voorwerpen perfect;  96 punten. Tijdens het onderdeel B en C toch de nodige foutjes waardoor de score achterbleef bij de grote potentie van deze talentvolle 
Duitse Herder. Maar al met al een prima verlopen examen en geslaagd; we gaan deze combinatie beslist nog meer zien. 



 
Silvia v. d. Veen met Aristo v. d. Pegnitzratzen 
Het speuren was een genot om te zien; diep, intensief, met slechts hier en daar een minimale hapering, de hoeken scherp en afgetekend, de voorwerpen 
ongeveer perfect; 96 punten. Het appèl; prachtig en strak. Na 2 onderdelen stond Silvia dan ook fier bovenaan. Maar realistisch als ze is, wist Silvia dat de 
eindoverwinning nog heel ver weg was; Aristo is nog lerende op het onderdeel C. Maar de eindoverwinning was ook niet het doel van deze wedstrijd: kijken 
waar ze staat en een IDC2016 kwalificatie (250 punten) behalen. Voor dit laatste moest ze alleen nog slagen op dit laatste onderdeel; 70 punten behalen. En 
dat mislukt. Aristo blijft vervelend nabijten in de allerlaatste bewakingsfase waardoor de keurmeester niets anders kon doen dan afbreken. En dat is altijd een 
teleurstelling. Desalniettemin, een mooie wedstrijd door Silvia en Aristo die toch maar wel de prijzen beste A en beste B van de dag behaalden. 
 
Wim van Alphen met Ascomannis Tarek 
Deze combinatie draaide een gelijkmatige en stabiele wedstrijd. Op het onderdeel A verloor Tarek geen punten door “aarzelen en fouten” maar vooral door 
zijn snelheid. Wim moet alle zeilen bijzetten op de krachtig speurende Tarek in toom te houden. Prima score: 90 punten. Het onderdeel B; enkele lichte misser 
maar al met al een stabiel appèl; 83 punten. Voor een IDC kwalifacatie hoeft Wim dan nog “maar” 77 punten neer te zetten op onderdeel C. En het mislukt. 
Als de rook is opgetrokken, resteert 74 punten. Drie punten tekort voor de kwalificatie. Bijzonder jammer voor deze combinatie die, net als de vorige 
combinatie, op de weg omhoog is. 
 
Perry Weststrate met DJ van het Wantij 
Over een pechdag gesproken…..Ook voor DJ en Perry was én een gooi naar de eindoverwinning én een IDC 2016 kwalificatie het uitgangspunt. De 
combinatie draaide een mooie stabiele en een, mbt de scores, gelijkmatige wedstrijd. En daar het onderdeel C van DJ normaliter erg sterk is, was die 
kwalificatie tot het laatst toe prima haalbaar; 83 punten was noodzakelijk. Dan worden bij het rivieren hele dure punten verloren en dat blijkt uiteindelijk 
“dodelijk”. Perry en DJ behalen, ondanks een stuk temperamentvol bijtwerk, 82 punten waarmee het dag-totaal uitkwam op 249 punten. Geen IDC 
kwalificatie. Soms is hondensport vreselijk hard. 
 
Patrick Voermans met Lexus Les Deux Peupliers 
Een combinatie die zich dit jaar voor het eerst roert op wedstrijdniveau. En ondanks dat het al de tweede wedstrijd binnen evenzoveel weken was, pakte 
Patrick en Lex hun tweede IDC kwalificatie. Keurig. De scores op A en B waren 80 en 81 punten; hier valt nog de nodige winst te boeken. Maar door een 
bijzonder sterk onderdeel C, waarbij de pakwerkers zeer hard moesten werken, beloond met een prima ZG, alsnog de IDC kwalificatie binnen gehaald. En 
natuurlijk een keurige 5e plaats. Knap gedaan! 
 
Frits Pesch met Aras v.d. Menheerser Hoeve 
Frits en de Duitse Herder Aras starten lekker sterk: een keurig stuk speurwerk dat terecht werd beloond met 94 punten. Het onderdeel B bevatte de nodige 
kleine slordigheden maar al met al was de score van 86 een score waarmee een podiumplaats nog prima binnen bereik was. Maar helaas gaat het niet 
optimaal op de afdeling C waarbij Aras onder zijn normale kunnen blijft. De eindscore van 81 punten is te mager voor de potentie van deze combinatie 
waardoor een 4e plaats rest na overigens een prima gedraaide wedstijd. 
 
Piet Hendrikx met Lothar Les Deux Peupliers 
Lothar is onstuimig maar Piet, met al zijn ervaring, houdt het allemaal keurig binnen de lijntjes: de combinatie laat een Goed stuk speuren zien en ook een 
Goed appèl. Maar was na 2 onderdelen, met de scores 87 en 84, niet de vanzelfsprekende favoriet voor het podium. Dan komt het onderdeel C en Piet en 
Lothar laten een prachtig stuk bijtwerk in combinatie met strak appèl tussen de oefeningen door zien. Dat heel terecht werd beloont met een dikke ZG. Ook 
deze combinatie een keurige IDC 2016 kwalificatie én een mooie en terecht podiumplaats.  
 
Bas de Rijk met Ebony van het Wantij 
Een keurig stuk sporen van Ebony dat terecht een ZG opleverde. Dan een prachtig en strak onderdeel B, terecht beloond met weer een ZG. De perfecte 
positie voor de eindoverwinning, mede gelet op de scoren van de rivalen van de dag. Het onderdeel C. Bij het begin gaat het “fout” op de vlucht; Ebony mist 
de pakwerker in eerste instantie maar herstelt zich. Maar gaandeweg zitten er genoeg kleine foutjes in de resterende oefeningen die links en rechts dure 
punten kosten. Het stellen; spectaculair hard en vol. Dat dan weer wel. Eindscore: 88 punten. Een hele dikke IDC2016 kwalificatie en een prima 2e plaats. En 
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dit verdient veel respect want deze combinatie is pas weer enkele weken aan het trainen na een ernstige blessure van Ebony. Top gedaan. 
 
Saskia Koster met Eagan v.d. Fivelborgh 
De dag begon bij het speuren bijzonder merkwaardig. Zelfs zo merkwaardige dat geen van de aanwezigen dit ooit had meegemaakt. Eagan speurt keurig 
rond maar vind geen enkel voorwerp. Geen een. Reden: alle voorwerpen waar door dieren (kraaien?) weggehaald van het spoor. Terecht kreeg Saskia van 
de keurmeester een nieuw spoor aangeboden. Maar dat helpt niet voor de zenuwen. Het nieuwe spoor wordt uitgewerkt na enige tijd rust; weer een prachtig 
stuk werk en terecht beloond met 94 punten. Dan het onderdeel B; een plaatje. Strak, een heel attente Eagan en Saskia die heel gedisciplineerd haar 
oefeningen afwerkt. De Sta-oefening…..deze gaat compleet mis en de combinatie verliest hier 10 dure punten. Eindscore: 83 punten. Normaliter is hiermee 
de kans op de eindzege verkeken. Maar niet voor deze combinatie die strijdlustig en vol vertrouwen aan de afdeling C begint. En dat volgt een nagenoeg 
perfecte demonstratie bijtwerk; volle vaste beten, uitstekende overgangsfasen en keurig lossen uit volle beten. Terecht beloond met een Uitmuntende 97 
punten. Eindscore; 274! Hiermee werd deze combinatie terecht de winnaar van de Lieftinck Bokaal 2015 en werd de 2e IDC2016 binnen gehaald.  
 
De dag is voorbij gevlogen. Want de Aad Lieftinck 2015 was een prachtige africhtingwedstrijd die alles in zich had zoals een wedstrijd hoort te zijn: een 
kwalitatief sterk deelnemersveld, een hoog africhtingniveau, het in zeer grote getale aanwezige sportieve publiek, een bijzonder gezellige sfeer en Kringgroep 
Etten Leur die een uitstekende organisatie op de mat legde. We mogen trots zijn als DVIN op de kwaliteit van dit soort wedstrijden. Het was een prachtige 
sportdag. 
Christ van Dinteren 
Commissaris Africhting 
DVIN 
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