
 
 
Datum: zondag, 15 september, 2013 

Keurmeester afd A: Dhr. H. Gerards 

Keurmeester afd B: Dhr. S. Kwak 

Keurmeester afd C: Dhr. W. Dohnen (D) 

Pakwerkers: De heren J. Didden / P. Zwaan 

Korte Impressie Heinis Bokaal 2013 
Ik begon verleden jaar mijn wedstrijdverslag van de Heinis als volgt: “niet te hard juichen als het goed gaat, niet te hard meehuilen met de wolven als het even 
tegenzit. Binnen de DVIN africhting is het eerste beslist aan de orde; we gaan ontegenzeggelijk de goede kant op de laatste jaren”. Maar het beperkte aantal 
deelnemers aan de laatste 2 wedstrijden (v Vorselen met 4 deelnemers en de Heinis 2013 met 6 deelnemers) laat wellicht anders aanzien. Toch zit achter 
alles een verhaal; 6 deelnemers is niet veel maar een aantal tophonden in de Dober africhting zijn dit jaar weggevallen door ziekte en ouderdom. De 
opvolging is (nog) niet breed genoeg om dit gat op te kunnen vangen. Maar ze komen eraan; nieuwe combinaties, zoals Herman Visser met Doncorleone, 
Davy Wertz met Athos en Willem Rozeboom met Drago, die gereed zijn om door te stoten naar de Nederlandse top. 
 
Bij de wedstrijd vandaag was het speuren de scherprechter van de dag; Adam en Herman kwamen nog uitstekend rond, de overige deelnemers hadden meer 
moeite waarbij helaas voor Adriaan en Richard de wedstrijddag slecht begon met een onvoldoende. Ook Willem had pech; prachtig gespeurd maar geen 
voorwerpen gevonden. Dit zijn hele dure punten die verloren gaan. Dan de afdeling B. De laatste jaren in de breedte een van de onderdelen waar hard aan 
verbetering is gewerkt. En de eerste resultaten waren vandaag zeker zichtbaar. Tweemaal een Zeer Goed eindscore (Davy en Herman) is beslist uitstekend. 
Maar niet de score alleen is interessant; ook bij de overige deelnemers zijn de resultaten van meer aandacht, en nieuwe trainingsmethodes, op dit onderdeel 
zichtbaar. 



  

 
 
Het manwerk. Allereerst mijn complimenten aan de pakwerkers Jeffrey en Peter. Ondanks enkele teleurstellingen op dit vakgebied in 2012 zijn jullie weer 
helemaal terug op topniveau. En dat was vandaag zichtbaar; uitstekend de honden getest en technisch zeer correct gedraaid. Ook prachtig om de groei te 
zien van Adriaan en Grace; een prima stuk zelfverzekerd en brutaal bijtwerk van Grace. De punten zijn in deze niet relevant; het is de zichtbare groei waar de 
winst zat. Chico van Richard had ook zo’n “brutale dag” waarbij al het napitten handenvol punten kost maar het stellen een lust voor het oog blijft. Maar Adam 
met Don stalen de show; dit was manwerk op het hoogste niveau. Terecht beloond met een Uitmuntende 96 punten. Deze combinatie, al jaren top binnen de 
Doberafrichting in Nederland, was vandaag onverslaanbaar.  Al naderden Herman en Doncorleone deze combinatie op slechts 2 puntjes, Adam en Don zijn 
de winnaars van de Heinis Bokaal 2013 met 276 punten. Prachtig.  
 
Afsluitend wil ik kringgroep Brabant, met name Patrick Meulendijk en zijn team ,nog hartelijk danken om meerder redenen. Natuurlijk voor de uitstekende 
organisatie van de Heinis; alles van wedstrijdorganisatie tot de logistiek was prima verzorgd. Maar ook omdat deze club het lef heeft getoond om buitenlandse 
topkeurmeesters zoals dhr Dohnen (die ook keurde op de afdeling C tijdens het IDC2013) uit te nodigen. En omdat zij, ondanks dat er slechts 6 combinaties 
deelnamen, het lef tonen om met 3 keurmeesters de wedstrijd uit te voeren. Chapeau.  
Niet te hard juichen als het goed gaat binnen de DVIN Africhting, niet te hard meehuilen met de wolven als het even tegenzit. Maar ik juich toch stilletjes 
omdat er nieuwe combinaties gereed staan om door te breken naar de top. 



 

  



Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel Afd A Afd B Afd C Totaal Plaatsing 

A. Jansen Don. v. Burghof IPO-3 97 83 96 276 1 

H. Visser Doncorleone v.h. Wantij IPO-3 91 91 92 274 2 

D. Wertz Athos v. Beelzebub IPO-3 84 90 80 254 3 

W. Rozeboom Drago v.d. Fivelborgh IPO-3 70 82 85 237 4 

A. v. Wijhe Grace v. Warringhof IPO-3 45 77 78 nvt - 

R. v.d. Bergh Chico v.d. Groote Maat IPO-3 67 73 80 nvt - 

 


