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Korte Impressie J. Th. v Vorselen Trofee 12 april 2014
Bijzonder verheugd was ik in januari van dit jaar toen kringgroep Mergelland zich opgaf als liefhebber om de v. Vorselen Trofee te willen organiseren. Het
besluit de wedstrijd aan deze kringgroep toe te wijzen was snel genomen om meerdere redenen. Ten eerste is het goed DVIN wedstrijden diep in het zuiden
van ons land te beleggen. Net zo goed als dat het prima is de wedstrijden in het hoge noorden te houden. Maar ook was het bijzonder leuk om weer eens, na
lange tijd, een DVIN wedstrijd te houden bij deze club die een bijzonder succesvolle africhtinggeschiedenis bezit. Google maar eens de combinatie Antonio
Perrez met zijn Dober Conan van Manensheide die ongekende successen hebben behaald. Bij binnenkomst in de kantine is het heel warm om te constateren

dat deze top Dober africhter niet vergeten is.
Desalniettemin is het een pittig (maar zeer plezierig) eindje rijden naar, bijna, Maastricht. En dat is uitstekend; geeft maar weer eens aan hoeveel (meer)
moeite onze DVIN sporters uit Groningen, Limburg en Zeeland steeds moeten doen om deel te nemen aan landelijke wedstrijden. Enkele deelnemers hadden
het aangename met het sportieve verenigd en waren een heel weekend gekomen. Aan de stemming gedurende de dag te merken, was het weekendje
Limburg prima bevallen.
Er deden 6 combinaties mee aan de wedstrijd. Nog immer niet geweldig maar toch een aanzienlijke verbetering tov van 2013. En mooi om te zien dat er 4
Dobers, een Duitse Herder en een Hollandse Herder deelnamen. De meerdere rassen wedstrijd is nu precies waar het om gaat; een sportieve strijd waarbij
we leren van elkaar.
Na de hartelijke ontvangst in de ochtend was de loting. Om vervolgens naar de speurvelden te vertrekken waarbij om 09.00uur de wedstrijd begon. Daar
stonden de keurmeesteer Cor Janssen, geassisteerd door 2 zeer goede speurleggers, de hele bups al op te wachten De wedstrijd kon beginnen. En die
begon niet florissant waarbij gerenommeerde speurcombinaties zoals Adam/Don en Ankie/Angel niet rond kwamen. Ook Marja met Holland Girl haalde de
eindstreep niet. Lou daarentegen liet een prachtig stukje speuren zien en legde hier al de basis voor zijn uiteindelijke eindoverwinning door met een Zeer
Goede 95 punten de beste A te worden.
Het onderdeel B was mooi om te zien. En de behaalde punten reflecteren dat. Uitschieters ook met als absolute topper Ankie/Angel. Een werkelijk prachtig
appèl, vlot, strak en temperamentvol; eindscore de hoogste Zeer Goed met 95 punten. Maar er was meer moois te zien. Zoals keurmeester Inneke van Welie
het al verwoordde: prima om te constateren dat het niveau zichtbaar beter en beter wordt. En er waren meer uitschieters; Davy en Ad scoorden ook Zeer
Goed. Herman/Don hadden hun dag niet; alhoewel zij nog een score Goed behaalde, kwam een van hun betere onderdelen niet helemaal tot zijn recht.
Dan breekt de afdeling C aan. Altijd spectaculair; ook nu weer. Al was de start van de dag niet top: Ruud Broeders die als pakwerker was uitgenodigd moest
afzeggen voor de wedstrijd. Keurmeester Aadbroekhuizen werd dan ook geassisteerd door de pakwerkers Jeffrey Didden (kort) en steller. (lang) die reserve
voor de wedstrijd was. Ook op deze afdeling werden Lou en Ferdinand dagwinnaar. Het bijten vol, vast en prima lossen. Met name het appèl-deel tussen de
bijt-oefeningen was correct. Een eindscore van 90 punten. Dik verdiend.
De wedstrijd winnaar werd Lou met Ferdinand, de winnaar van de v Vorselen trofee was de combinatie Davy/Athos. Dit is de tweede keer dat Davy deze prijs
in de wacht sleept.
Rest mij mevrouw van Vorselen oprecht te bedanken voor het sponsoren van de prachtige V. Vorselen Trofee beker. Ook dank richting het in grote getallen
aanwezige sportieve publiek, bijzonder veel gelet op het aantal deelnemers en zij dankten deelnemers zeer sportief met een hartelijk applaus na hun
verrichtingen. Ook erg veel dank aan het team van Kringgroep Mergelland voor de uitstekende organisatie in de breedste zin van het woord, van de traktatie
aan alle aanwezigen op de heerlijke Limburgse vlaai tot de uitvoering van de wedstrijdonderdelen en de gehele catering, alles was tot in de puntjes geregeld.
Tevens de sponsor Biofood bijzonder dank voor hun bijdragen. Maar de meeste dank gaat, wat mij betreft, uit naar de geleiders die gestreden hebben op een
open gestelde J. Th. Van Vorselen wedstrijd in het prachtige en diepe zuiden van ons land.
Christ van Dinteren
DVIN CA
1e plaats en wedstrijdwinnaar Lauw Bronder met Ferdinand v.d. Nielbas (DH)
2e plaats en winnaar J. Th. van Vorselen Trofee: Davy Wertz met Athos v. Beelzebub
3e plaats: Herman Visser met Doncorleone v.h. Wantij

Uitslag:
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L. Bronder

Ferdinand v.d. Nielbas

IPO-3
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90

263

1

D. Wertz

Athos v. Beelzebub

IPO-3

88

91

78
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H. Visser

Doncorleone v.h. Wantij

IPO-3

78
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A. Jansen

Don v. Burghof

IPO-3

30

90
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206

-

A. v. Bergen Angel v. Hermanns Hanten

IPO-3

25

95
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-

M. v.d Waal Holland Girl v. Le Dobry

IPO-3
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-

