
 
 
Datum: zondag, 12 oktober, 2014 

Keurmeester afd A: Dhr. J. Beck 

Keurmeester afd B: Mevr. A. v.d. Meijden 

Keurmeester afd C: Dhr. R. Zainal 

Pakwerkers: De heren P. Zwaan / F. v. Aalsburg / C. v. Dinteren 

Spoorlegger: Dhr. C. de Graaff 

Korte Impressie Aad Lieftinck Bokaal 12 oktober 2014 
Een meer dan prachtige dag achter de rug. En het weer: wat een verschil met de Lieftinck van verleden jaar!! Toen waren het nog stormachtige winden en 
horizontale slagregens. Vandaag waren de omstandigheden ideaal; een zacht zonnetje, windstil en een aangename temperatuur. Maar ook 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. 
Dertien inschrijvingen waarvan 9 Dobers. Top! Dat uiteindelijk 2 deelnemers zich op voorhand moesten terugtrekken deed niets af aan dit prima aantal 
deelnemers.  
 
De speuromstandigheden waren geweldig; het veld nog vochtig, een opkomend zonnetje, het gras prettig lang. Cees de Graaf had de sporen bij aankomst, in 
overleg me keurmeester Jos Beck, al tijdig gelegd zodat de IPO3 honden bij aankomst direct konden beginnen. Het speuren was spannend, Jos keurde pittig, 
keurig op één lijn en op het niveau wedstrijdwaardig. Dat betekende ook dat enkele deelnemers geen voldoende scoorden en dat voor een score Zeer Goed 
een puik stukje werk moest worden gedemonstreerd. Saskia Koster was de topper van de ochtend; stijf van de spanning begon ze aan dit onderdeel, kwam 
tot rust tijdens de uitvoering en eindigde uiteindelijk met een prachtige score van 96 punten;  de beste van de dag op dit onderdeel. 
 
Dan de afdeling B, uitermate correct gekeurd door Anja van der Meijden. Hier viel, als het presteren van de laatste jaren wordt bezien, een duidelijk stijgende 
lijn te constateren. Strak, temperamentvol en vrolijk werkende hondjes; precies zoals het hoort. En dat vergt vele jaren van training. Maar ik ben ervan 
overtuigd, daar waar we velen jaren op dit onderdeel (inter)nationaal achter bleven, dat de geleiders op de goede weg zijn. Ook verheugend om te zien: een 
nieuwe generatie Dobers die zich aandient. Een nieuwe generatie van talentvolle honden en geleiders die begeleid worden door een ervaren instructieteam. 
Een gegarandeerde sleutel tot succes. Toen de rook was opgetrokken, was het wederom Saskia die met 90 punten; de beste van de dag op dit onderdeel. 
Heel knap. Ik zou de overige deelnemers te kort doen om hun uitstekende prestatie niet te vermelden: Perry, Davy, Adam, Ankie, Frits; allen lieten een stuk 
werk zien om van te genieten. Maar dit schrijven is te kort om er een uitgebreid verslag van te maken. Maar genieten was het zeker. 
 
De afdeling C gaf emotie, sportemotie. Aan de pakwerkers Peter Zwaan (kort), Fabian van Aalsburg (lang) en keurmeester Rick Zainal lag het niet; Peter en 
Fabian testten de honden zoals het hoorde op dit hoge niveau en Rick keurde scherp, pittig en fair. De subtop van de dag zit dicht bij elkaar: Richard, Adam, 
Bas, Frits en Louw scoren binnen een range van 4 punten van elkaar. En dan gaat het opeens, uit het niets, mis voor Saskia. Tijdens het revieren komt de 
Eagan tussen het 3e en 4e verstek zich melden aan de voet bij Saskia en opeens is de wedstrijd afgelopen. Weg eerste plaats, weg IDC kwalificatie. Dan 
Davy, een ijzersterk begin op het korte werk. Dan het stellen; een geweldige aanval, prima beet in het drijven en dan opeens: niet meer lossen. Weg podium 
plaats, weg IDC kwalificatie. Soms kan hondensport ongenadig hard zijn. De directe teleurstelling mag. Maar de sportieve wijze waarop zowel Saskia als 
Davy dit opnamen, siert hen als geleiders. Perry continueerde zonder fouten zijn prima vorm van de dag en scoorde de hoogste afdeling C: 91 punten. 



 
De dag is voorbij gevlogen. Want de Aad Lieftinck 2014 was een prachtige africhtingwedstrijd die alles in zich had zoals een wedstrijd hoort te zijn: een 
kwalitatief sterk en ruim bezet 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 

 

Winnaar Aad Lieftinck Bokaal 2014: Perry Weststrate met DJ v.h. Wantij 
Beste A: Saskia met Eagan v.d. Fivelborgh 
Beste B: Saskia met Eagan v.d. Fivelborgh 
Beste C: Perry Weststrate met DJ v.h. Wantij 

  



Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel 
Afd 

A 

Afd 

B 

Afd 

C 
Totaal Plaatsing 

P. 

Weststrate 
DJ. v.h. Wantij IPO-3 88 83 91 262 1 

A. Jansen Don v. Burghof IPO-3 93 81 88 262 2 

B. de Rijk Ebony v.h. Wantij IPO-3 86 83 90 259 3 

F. Pesch 
Aras v.d. Mens Heerserhoeve 

(DH) 
IPO-3 91 73 87 251 4 

L. Bronder Ferdinant v.d. Nielbas (DH) IPO-3 93 70 86 249 5 

R. v.d. Bergh Chico v.d. Groote Maat IPO-3 75 65 87 227 - 

A. v. Bergen Angel v. Hermanns Hanten IPO-3 5 85 77 167 - 

S. Kosters Eagan v.d. Fivelborgh IPO-3 96 90 - - - 

D. Wertz Athos v. Beelzebub IPO-3 87 88 - - - 

P. Rexhepi Russkaja Mechta Mera Madera IPO-1 72 80 80 232 - 

P. Rexhepi 
Russkaja Mechta Modny 

Mustang 
IPO-1 40 80 62 182 - 

 


