
 
 
Datum: zondag, 15 juni, 2014 
Keurmeester afd A: Dhr. T. Jonkers 
Keurmeester afd B: - 
Keurmeester afd C: - 
Pakwerkers: De heren F. v. Aalsburg / C. v. Dinteren 

 

Winnaar Teamwedstrijd Wisseltrofee en 1e prijs: Team Martinistad 1 

Beste A: Wim van Alphen met Askomannis Tarek 

Beste B: L Kuper met Eden vd Fivelborgh 

Beste C: E vd AA met Nardo vd Annahenhof 

 

Impressie Teamwedstrijd 2014 

Altijd plan je een wedstrijd met een bepaald beeld voor ogen maar zelden komt het in de praktische uitvoering uit zoals gepland. Maar vandaag is de 
teamwedstrijd verlopen zoals gepland én gehoopt; een prachtige wedstrijd in een uitstekende sfeer onder leiding van een keurmeester die precies aanvoelde 
waar het om ging vandaag en dat alles onder de heerlijke mantel van een warm zonnetje. Wat is het een prachtige dag geworden. 

Persoonlijk vind ik dit een van de leukste wedstrijdevenementen van het jaar; een wedstrijd voor en door beginnende combinaties die binnen hun team 
worden begeleid door ervaren geleiders. Maar wel met een doel; de wedstrijd is expliciet bedoeld om al die hard trainende Dobermann geleiders die, om wat 
voor reden dan ook, niet aan volledige IPO wedstrijden kunnen deelnemen, de kans te geven wedstrijdervaring op te doen op hun beste onderdeel. En 
vandaag hebben 7 teams dit laten zien. Zeven teams! Dat is sinds de oprichting van deze wedstrijd 3 jaar geleden een hoogtepunt. Dit aantal deelnemers 
komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vooral kringgroep Drentje maar ook Saskia hebben het vuur uit hun sloffen gelopen om geleiders te enthousiastmeren 
om mee te doen. En dat is ze meer dan prima gelukt. 

De wedstrijd vandaag werd gekeurd door Toine Jonkers; iemand die werkelijk perfect aanvoelt waar deze dag om draait en welke geleiders “stijf staan” van 
de spanningen en hoe deze, met een kwinkslag en prima feedback, op hun gemak te stellen. Maar het is en blijft een wedstrijd waarop combinaties serieus 
beoordeeld worden. En kunnen zakken. Dat bleek vandaag maar weer eens. 

Bij het zien van de speurvelden, dacht menigeen; dat wordt niet makkelijk vandaag. Kort gras, pas gemaaid, een harde ondergrond en een fikse wind.  Maar 
wat bleek: de IPO1 honden beten de spits af en kwamen met prachtige punten keurig rond. Prima gedaan. Voor de IPO2 en IPO3 honden bleek het toch wat 
moeilijker. Vooral Linda had pech op de laatste strek; Elbin redde het net niet. En dat was jammer want voor de rest van de balken liet deze combinatie keurig 
werk zien. Wim van Alphen demonstreert met Tarek weer eens zien hoe ongelofelijk goed deze combinatie is op dit onderdeel; beste speurcombinatie van de 
dag.. 



Dan de afdeling B. Ook hier een mix aan ervaring aan het werk. En werd een mix aan resultaten behaald. Dan zie je toch het verschil in ervaring. Luppo die 
Eden keurig voortbracht en uiteindelijk ede hoogste dagscore behaald door vooral geen onnodige punten te verliezen. Saskia die zeer goed goed appèl loopt 
maar op het vooruitsturen en afliggen met afleiding uit het niets 14 punten verliest. Maar mijn bewondering ging uit naar Linda. Met veel geduld, beetje strak 
van de zenuwen, weet ze Otradna door alle oefeningen, met vallen en opstaan, heen te loodsen. Een voldoende met 71 punten. En juist dit maakt voor mij de 
Teamwedstrijd. Overigens ook een zeer mooie afdeling B door Cor. 

Dan de afdeling C. De keuze voor de ervaren pakwerkers, Fabian en steller, is bewust. Op zo’n wedstrijd is het belangrijk dat pakwerkers snel kunnen 
schakelen; stevig waar het kan, actief en dynamisch waar het moet.  Het werd uiteindelijk voor zowel het publiek als de deelnemers een prachtig onderdeel. 
De beste hond van de dag werd Nado (Mechelse Herder) maar de dobers Mera en Drago lieten een spetterend stuk manwerk zien; vast, vol gebeten en met 
meer dan genoeg drift en drang. Genieten. 

Het doel van de Teamwedstrijd is meer dan dik gehaald. En verlopen zoals je alleen kunt hopen. Vooral door de uitstekende organisatie door het team van 
Kringgroep Drenthe, de werkelijk voortreffelijke wijze van keuren door Toine Jonkers en toch vooral door en voor de deelnemers. 

Een werkelijk prachtige Dobermann sportdag. U heeft echt wat gemist als u er niet bij was. 

  

  

  



Deelnemers Teamwedstrijd 
  

  

Team 1  De Laagvliegers (Martinistad) 
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider Nivo Pnt   

Bruno vd Groote Maat P Jager IPO3 70   

Eden vd Fivelborgh L Kuper IPO3 86   

Nardo vd Annahenhof E vd AA IPO1 92   

Totaal 248   

Plaats 5   

Team 2  Martinistad 3 
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider Nivo Pnt   

Endy vd Groote Maat L Scheeve IPO1 93   

Djihn Devita vd Fivelborgh J Kosters IPO1 82   

Dolly vom Windmuhlenberg G Smit IPO1 76   

Totaal 251   



Plaats 3   

Team 3  Brielle 1 
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider Nivo Pnt   

Briska’s Fumi E. Elsenaar IPO1 81   

Djurre van Eysingastate B Kessels IPO1 60   

Holland Girl Le Dobry M vd Waal IPO3 87   

Totaal -   

Plaats -   

            

 
 

  

Team 4   
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider Nivo Pnt   

Russkaja Mechta Elbin Elisy L Drenth IPO2 55   

Russkaja Mechta Otradna Ohota L Drenth IPO1 71   



Cenna vh Eldenseveld P Brontsema IPO1 84   

Totaal -   

Plaats -   

Team 5   
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider Nivo Pnt   

Brisca’s Zosca W v Alphen IPO3 79   

Drive v Schuylenburcht C vd Steen IPO1 84   

Ferdinand vd Nielbas L Bronder IPO 3 87   

Totaal 250   

Plaats 4   

Team 6   
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider Nivo Pnt   

Askomannis Tarek W v Alphen IPO1 96   

Russkaja Mechta Modny Mustang P Rexhepi IPO1 82   

Russkaja Mechta Mera Madera P Rexhepi IPO1 81   



Totaal 259   

Plaats 2   

Team 7 Martinistad 1 
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider Nivo Pnt   

Baika van Lunarisoeve R Westra IPO1 93   

Eagan vd Fivelborgh S Kosters IPO3 81   

Drago vd Fivelborgh W Rozeboom IPO3 90   

Totaal 264   

Plaats 1   

            

 


