
 
 

Datum: zondag, 15 november, 2015 
Keurmeester afd A: dhr. C. Janssen 
Keurmeester afd B: dhr. J. Beck 
Keurmeester afd C: dhr. A. Broekhuizen 
Pakwerkers: de heren P. Zwaan / R. Broeders 
Wedstrijdleider: dhr. C. v. Dinteren 
 

Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel Afd A Afd B Afd C Totaal Plaatsing 

B. de Rijk Ebony v.h. Wantij IPO-3 90 90 93 273 1 

A. Ramoglou Freiherrfranz v. Dragonreich IPO-3 86 84 85 255 2 

D. Wertz Athos v. Beelzebub IPO-3 70 93 88 251 3 

P. Weststrate DJ v.h. Wantij IPO-3 82 87 81 250 4 

P. Voermans Lexus Les Deux Peupliers IPO-3 78 85 86 249 5 

P. Hendrikx Lothar Les Deux Peupliers IPO-3 83 81 83 247 6 

E. Yigitoglu Neo IPO-3 88 86 70 244 7 

S. v.d. Veen Aristo v.d. Pegnitzratzen IPO-3 74 87 75 236 8 

A. Baumeister Asy v. Beelzebub IPO-3 88 78 70 236 9 

A. v. Bergen Angel v. Hermanns Hanten IPO-3 66 85 71 222 - 



Geleider Hond Onderdeel Afd A Afd B Afd C Totaal Plaatsing 

S. Kosters Eagan v.d. Fivelborgh IPO-3 4 87 91 182 - 

U. Michels Adina v. Laurensberg IPO-3 5 80 - - - 

W. Rozeboom Drago v.d. Fivelborgh IPO-3 10 - - - - 

 

 

 

 

 



Korte Impressie DVIN Individueel Kampioenschap Africhting 2015 
Vanochtend vroeg, heel vroeg opgestaan om naar Zuid-Limburg te rijden. Vandaag stond de DVIN Individuele op het programma. Sinds vele jaren is deze 
wedstrijd weer eens gehouden op een voetbal accommodatie (met tribunes); een DVIN Nederlands kampioenschap waardig. Dit geeft cachet en de juiste 
entourage aan dé belangrijkste DVIN wedstrijd van het jaar. Dat dit mogelijk is gemaakt, is zeer zeker te danken aan de initiatieven van Kringgroep 
Mergelland.  
 
Wat de 2015 editie van de Individuele ook bijzonder maakte, was de deelname van onze Duitse en Belgische deelnemers. Ik heb niet kunnen achterhalen of 
dit al eerder is gebeurd en zou toch geneigd zijn om hier van een unicum te spreken. Maar er zijn DVIN leden die veel en veel langer dan ik lid zijn van de 
DVIN en zij kunnen mij corrigeren over dit onderwerp indien opportuun. En los hiervan; ik hoop dat dit (wederzijdse) navolging vindt in de komende jaren. Een 
ontwikkeling om te koesteren. Eens te meer daar we met deze beweging 13 deelnemers hadden hetgeen natuurlijk uitstekend is. 
 
De beste Dobers en hun geleiders van Nederland hadden zich ingeschreven en waren allen aanwezig. Tussen deze toppers strijden nog enkele kandidaten 
voor kwalificatie voor het Dobermann Wereldkampioenschap Africhting (IDC) 2016 in Hongarije. De strijd voor plaatsing in het Nederlands team is ongekend 
spannend en het Individueel Kampioenschap Africhting kan in deze strijd de scherprechter zijn. 
Al deze ingrediënten zijn vandaag zichtbaar geweest. Het werd een spannende dag. 
 
Het speuren, pittig en correct gekeurd door Cor Janssen ,was beslist niet eenvoudig vandaag.  De omstandigheden waren moeilijk; veel wind en geen 
“biljartlaken-velden” En daar is niets mis mee op een Nederlands kampioenschap; dan mogen de sporen moeilijk zijn.  De ervaren spoorleggers Paul van 
Balveren en Hans Abels hadden de sporen al gelegd toen de eerste groep arriveerde.  
In de eerste groep zat meteen de uitschieter van de dag. Bas en Ebony lieten een geweldig stuk speurwerk zien. Ook onder deze omstandigheden. En met 
een voorwerp overlopen (dit kost 7 punten) dan toch nog 90 scoren; dat is, in deze omstandigheden, uitzonderlijk goed. En tevens de beste van de dag op dit 
onderdeel. 
Voor 4 combinaties was het vandaag te moeilijk; zij kwamen niet rond. Bijzonder jammer. De overige 8 deelnemers werkten de sporen wel uit waarbij zowel 
dhr Baumeister en dhr Yigitoglo een prima stuk speurarbeid lieten zien; volkomen terecht gewaardeerd met 88 punten. 
 
De ervaren keurmeester Jos Beck keurde het appèl zonder een detail te missen. Dit zo moeilijke onderdeel was bij enkele combinaties een lust voor het oog; 
de performance van Davy/Athos was prachtig om te zien. Met 93 punten als beloning waren zij hiermee volkomen terecht de beste van de dag. Maar ook de 
performance van Bas/Ebony was een lust om te zien. Als de Zit-oefening de mist ingaat en toch 90 punten wordt behaald, dan weet u ongeveer hoe goed de 
rest was. 
Maar waar ik, als commissaris africhting, toch het meest verheugd over was, is het feit dat alle trainingsarbeid maar vooral de gewijzigde trainingsmethodes 
van de laatste 4 jaren op dit onderdeel, vruchten begint af te werpen. Scoorden “onze dobers” gemiddeld genomen hoog op de onderdelen A en C en 
gewoonweg matig op B tot voor 4 jaar geleden, dat is nu wel even anders. Over de lijn genomen, is een significante verbetering in performance (en dus 
punten) op het onderdeel appèl te constateren. Iets om verheugd over te zijn. 
 
De afdeling C werd gekeurd door Aad Broekhuizen, hierbij geholpen door de ervaren pakwerkers Peter Zwaan en Ruud Broeders. Beide heren waren meer 
dan uitstekend op dreef en lieten een geweldig en pittig stuk pakwerk zien. Precies zoals het hoort op dit niveau. Ook hier nog volop spanning. Piet en Patrick 
waren nog volop in de race voor de IDC2016 kwalificatie en Bas/Ebony konden geen steek laten vallen om kampioen te worden. 
Saskia/Eagon lieten een geweldig stuk manwerk zien dat terecht werd beloond met 91 punten. Dhr Ramoglou trok de scores 86 en 84 op zijn vorige 
onderdelen keurig door en behaalde met 85 punten op het onderdeel C een keurige 2e plaats in de eindscore; het draaien van een stabiele wedstrijd op een 
constant niveau brengt ook resultaten. Davy/Athos behaalden een dikke 88 punten met een mooi stuk manwerk en verzekerden zich hiermee van een 3e 
plaats in de dagscore. En zijn 4e IDC 2016 kwalificatie van dit jaar.  
 
Maar vandaag stak, op alle drie de onderdelen, de combinatie Bas/Ebony er toch met kop en schouders bovenuit. En als één bepaalde oefening van de 
gehele dag dit symboliseert, dan was dat vandaag voor mij het stellen. Ebony spatte letterlijk van het been van Bas af, overbrugde de ongeveer 60 meter 
razendsnel, zette bij de voordreiging van Ruud nog extra aan, vloog de laatste 3 meter door de lucht, en bijt, met een droge en hoorbare plof, knetterhard in 
de mouw, komt vast en vol uit de rotatie en neem het gevecht over bij het drijven. Ook het publiek herkende dit en voor deze oefening kreeg Ebony per direct 



een dik en welgemeend applaus. Geweldig. 
 
En dan is de wedstrijd zomaar opeens voorbij. Met mooie resultaten, met blijdschap en met teleurstellingen. Teleurstellingen voor Patrick die (eindscore 249) 
een (1) punt (!) te kort komt voor zijn plaatsing voor deelname aan het IDC2016. Hetzelfde telt voor Piet, Sylvia en Saskia. Wat is onze sport soms hard. 
Maar niet alles is “lost”. Er rest dit jaar nog één wedstrijd (CACIT Sas Van Gent) waar deze combinaties deelname alsnog af kunnen dwingen. Zij hebben het 
volledig in eigen hand. Want, en het zit erin (!), zou het niet prachtig zijn om weer met 6 gekwalificeerden naar het WK te gaan!!?? 
 
De dag is voorbij gevlogen! Afsluitend wil ik enkele mensen bijzonder hartelijk danken. Hans Theunissen die de prachtige catalogus gemaakt had, Natuurlijk 
ook het team Kringgroep Mergelland, die een uitstekende uitvoering gaf aan het begrip “organiseren en hosting van een kampioenschap” en die het mogelijk 
hebben gemaakt dat we weer in een serieus sportcomplex ons kampioenschap uitvoeren. Ook dank aan onze Duitse en Belgische vrienden die hebben 
deelgenomen aan deze DVIN wedstrijd. En als laatste natuurlijk het publiek. Jullie waren geweldig. 
Christ van Dinteren 
CA DVIN 

Aanvulling Wedstrijdverslag Individuele 2015 

Een korte wedstrijdimpressie geeft nimmer een volledig beeld van wat er allemaal gebeurt op zo’n wedstrijddag maar ik probeer dat wel zo 
compleet mogelijk te doen. Echter, in het wedstrijdverslag van de Individuele is een onderwerp onbenoemd dat wel helderheid verdient. 
Willem heeft met pijn in het hart de wedstrijd moeten staken omdat Drago onwel is geworden op de wedstrijddag. Vandaag is Drago naar de 
dierenarts geweest en we zullen hem even moeten missen in de sport. Ik wens Willem en Drago, namens alle deelnemers van de Individuele, veel 
sterkte. 
 
Christ van Dinteren 
CA DVIN 



 


