Datum: zondag, 14 april, 2013
Keurmeester afd A: Dhr. H. Hop
Keurmeester afd B: Dhr. H. Hop
Keurmeester afd C: Dhr. H. Hop
Pakwerkers: De heren R. Vis/ R. Broeders/C. v. Dinteren
Spoorlegger: De heer L. Kuper
Wedstrijdleider: De heer T. Boomsma

Korte Impressie J. Th. v Vorselen Trofee 14 april 2013
Wat schrijf je over een wedstrijd waaraan slechts 4 honden deelnemen? Laat ik beginnen met het aantal deelnemers: een traditionele DVIN wedstrijd als de
Van Vorselen verdient beter: Veel beter. Ik hoop serieus op een vollere Van Vorselen in 2014. Des te meer bewondering verdienen de deelnemers die wel de
strijd durfden aan te gaan op deze wedstrijd die open staat voor alle rassen.
De dag begon met de loting op de gloednieuwe clublocatie van Kringgroep Friesland. Een prachtige accommodatie en zeker de moeite waard om eens te
bezoeken voor een trainingsessie met uw club. Van daaruit naar de speurvelden, een klein kwartiertje rijden. De velden lagen er geweldig bij door de regen
van de afgelopen dagen. Maar een fikse wind maakte het er niet makkelijk op. En dat speuren nooit makkelijk is, werd ook nu weer bevestigd. Lizanne
Hooijenga met haar Duitse herder deed mee aan de wedstrijd op IPO I niveau. Sheba had het moeilijk met de hoeken maar bleef met de neus stevig aan de
grond zoeken en kwam uiteindelijk zelfstandig rond. Een prima start. Willem Rozenboom had ook een prima start. Eerste strek met voorwerp nagenoeg
uitmuntend uitgewerkt. Maar vanaf de eerste hoek krijgt Drago het moeilijk om uiteindelijk op de derde strek meer dan 10m van het spoor af te gaan. Een
ervaren geleider als Willem weet dan dat het voor deze wedstrijd afgelopen is. Chico, met geleider Richard van den Bergh, had een off-dag; geen geur
opnemen bij de start, geen vertrek, geen punten. Als laatste start Davy Wertz met Athos. Deze combinatie had verleden jaar, een opbouw- en ervaringsjaar,
reeds veel potentie laten zien. Maar ook de talentvolle Athos had het, met name bij de eerste hoek en bij de vierde strek moeilijk. Maar dan zie je wat
wedstrijdervaring van de geleider en de hond doet; Athos komt terug op het spoor en werkt het vervolgens keurig uit. Beste A met 84 punten.
Ik dien nog de keurmeester van de dag te vermelden; dhr T. Hop keurde de hele dag op een uiterst correcte manier, waarbij geen punt werd weggegeven en
met een werkelijk fantastische feedback vol met (wedstrijd)tips. Werkelijk zeer plezierig om dit te ervaren.
Op de afdeling B lieten met name Willem en Drago een prachtig beeld zien. Een paar kleine bemerkingen; even wat scherper, wat beter aansluiten, net even
iets sneller in de uitvoering maar al met al een zeer mooi appel. Met een dik verdiende 89 punten, de hoogste Goed, als beloning. Overigens ook Davy en
Athos liepen een zeer mooi en strak appel en ook zij behaalden dezelfde score; 89 punten.
Dan breekt de afdeling C aan. Altijd spectaculair; ook nu weer. Dhr Hop werd geassisteerd door de pakwerkers Rene Vis (kort) en Ruud Broeders (lang). Ik
maak hierbij mijn complimenten aan beide heren. Rene, super gedraaid; erg sportief waar dat nodig was naar de honden maar degelijk en ferm getest waar
dat moest. Een pakwerker van het niveau Ruud Broeders; daar kun je blind op inzetten dat er kwaliteit staat. Ook op deze afdeling werden Davy en Athos
dagwinnaar. Het bijten vol, vast en prima lossen. Met name het appel-deel tussen de bijt-oefeningen was zeer correct. De meeste punten werden verloren op
“de afstand” maar Athos herstelde zich onmiddellijk. Eindscore; 87 punten en wederom dagwinnaar van dit onderdeel. Dik verdiend.
Rest mij mevrouw van Vorselen oprecht te bedanken voor het sponsoren van de prachtige V. Vorselen Trofee beker. Ook dank richting het publiek; een dikke
35 mensen, bijzonder veel gelet op het aantal deelnemers, kwamen de wedstrijd bezoeken en dankten deelnemers zeer sportief met een hartelijk applaus na
hun verrichtingen. Ook erg veel dank aan het team van Kringgroep Friesland voor de uitstekende organisatie in de breedste zin van het woord; van de
wedstrijdonderdelen tot de 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 Lizanne, Willem, Richard en Davy die gestreden hebben op een open gestelde J. Th. Van Vorselen wedstrijd.
Dit verdient respect en navolging in 2014.
Winnaar J. Th. v Vorselen Trofee 2013 en eerste prijs: Davy Wertz met Athos vom Beelzebub
Beste A: D. Wertz Athos vom Beelzebub
Beste B: W. Rozenboom met Drago van de Fivelborgh en D. Wertz met Athos vom Beelzebub
Beste C: D. Wertz met Athos vom Beelzebub

Uitslag:

Geleider

Hond

Onderdeel Afd A Afd B Afd C Totaal Plaatsing

D. Wertz

Athos v. Beelzebub

IPO-3

84

89

87

260

1

IPO-3

42

89

85

216

-

W. Rozenboom Drago v.d. Fivelborgh
R. v.d. Bergh

Chico v.d. Groote Maat

IPO-3

0

75

78

153

-

L. Hooijenga

Sheba (DH)

IPO-1

74

50

62

196

-

