Datum: zaterdag, 16 november, 2013
Keurmeester afd A: Dhr. A. Stam
Keurmeester afd B: Dhr. A. Hop
Keurmeester afd C: Dhr. B. Ekhart
Pakwerkers: De heren P. Zwaan / R. Broeders
Spoorlegger: De heren K. Meester / C. Giethoorn
Wedstrijdleider: De heren R. Westra / A. Pleiter, mevr. S. Kosters
Korte Impressie DVIN Individueel Kampioenschap Africhting 16 november 2013
Vrijdagavond; als bestuurlid met de Commissie Werkhonden (CWH) de werkhondenvergadering in Harderwijk vergadering bijgewoond. Een constructieve
gedachtewisseling en prettige vergadering met alle rasverenigingen. Het werd wel laat; ik was thuis ver na middernacht. Daarna nog even uitpuffen met een
wijntje en voor je het weet is het diep in de nacht. Op zaterdagochtend toch weer fris en fruitig om 0530uur onderweg naar Groningen. Een prettige
tweeënhalf uur rijden voor het DVIN Nederlands Africhtingkampioenschap. De laatste IPO wedstrijd van het DVIN kalenderjaar en een evenement waar ik
altijd enorm naar uitzie; de beste dobers van Nederland die bij elkaar komen om het uit te vechten wie zich dit jaar Clubkampioen mag laten tronen. Een
werkelijk fantastisch vooruitzicht voor een mooie sportdag.
Het is intussen weer zaterdagavond, de DVIN Individuele 2013 is vanmiddag laat afgesloten en ik schrijf dit stukje als evenement organisatieverantwoordelijke
zoekend naar woorden om u de juiste impressie te geven van de dag. Want een echte wedstrijd is het nooit geworden. Een domper, om heel eerlijk te zijn.
De scores bij het speuren, zeer correct gekeurd door Arie Stam ,een expert op dit onderdeel, bleek na afloop mede bepalend voor de wedstrijddag. De
omstandigheden waren perfect; de mist was opgetrokken, een waterig zonnetje dat net genoeg warmte gaf, velden met de dauw er nog op, de zeer ervaren
en kundige spoorleggers Cor en Klaas en werkelijk prachtige speurvelden. Piet de Jager start als eerste deelnemer en laat een uitmuntend stuk werk zien.
Prachtig speuren. De terechte beloning: 97 punten; achteraf de beste A van de dag. En dan…... Davy houdt zich nog staande met 80 punten maar 4 van de 7
deelnemers komen niet rond. En dat weet je het wel als organisatie; weg spannende wedstrijd. Een domper, om heel eerlijk te zijn.
Maar toch erg mooi om te zien dat alle deelnemers vol goede moed en nieuwe strijdlust aan het appèl begonnen. Anton Hop keurde de verrichtingen zonder
een detail te missen, met de puntentoekenning zakelijk, rechtvaardig en met een constructieve feedback. En juist dit moeilijke onderdeel gaf weer ups en
downs te zien. Als Piet, met wat pech, een ondermaats appèl loopt, zijn er nog 2 combinaties in de race voor de eindoverwinning. Beslist positief waren met
name Willem en Drago (beste B); zij liepen een strak appèl met een Goed 89 als eindscore. Meest positieve aan dit onderdeel was de constatering dat
Adam/Don overduidelijk in een opwaartse lijn zitten en op de goede weg zijn. Maar ook Davy met Athos lieten zien intussen een ervaren combinatie te zijn;
zonder fouten te maken, en door hun continue niveau en stabiliteit te gebruiken, werkten ze een mooie afdeling B af.

Dan de afdeling C, uitstekend gekeurd door Ben Ekhart, hierbij geholpen door de pakwerkers Peter Zwaan (dit was zijn eerste NK; uitstekend gedaan!!) en
Ruud Broeders. Normaliter alle ingrediënten om van dit onderdeel te genieten. Het mocht niet zo zijn; Luppo had pech dat Eden achterlangs schoot met de
vlucht en dat ze dit niet binnen 20 passen kon herstellen. Einde oefening. Drago van Willem overkwam hetzelfde maar die kon dit nog net op tijd herstellen en
zichzelf in de wedstrijd houden. Peter Sluiter liet wel een gedegen stuk werk zien, Adam/Don waren het meest spectaculair op dit onderdeel maar toch was
het weer de volwassenheid van de combinatie Davy/Athos die de doorslag gaf; 88 punten en beste C.
En dan is de wedstrijd voorbij. En laten we eerlijk zijn en realistisch blijven met elkaar; een beperkt aantal deelnemers (ik had beslist op meer gehoopt!) en de
scores beziend, dit is niet goed. Twee combinaties op het podium. Een wedstrijd die als wedstrijd na het speuren geen wedstrijd meer was.
Hoe verder? En terwijl ik daar nog over aan het nadenken was na afloop van de wedstrijd, staan er mensen als Adriaan op die me aanspreken met; “we
moeten hard trainen om het niveau omhoog te krijgen. Ga ik zeker doen”. Of iemand als Klaas: “de uitvoering van vandaag heeft me extra gemotiveerd om
juist weer een Dober te nemen en aan de slag te gaan”. Deze motivatie, deze positieve instelling deed me goed. Want ja, er is nog veel werk te verzetten.
Maar het kan! Ik weet zeker dat het kan. Met behulp van kringgroepen en de soort instelling van de geleiders die vandaag wél mee hebben gedaan, is het
mogelijk om volgend jaar een beter niveau te laten zien.
Rest mij te vernoemen dat Davy Wetz met Athos vom Beezlebub volkomen terecht en met afstand DVIN Nederland Kampioen Africhting 2013 is geworden;
een gedurende het gehele jaar op topniveau draaiende combinatie die zich inmiddels heeft geplaatst heeft voor het IDC 2014. Chapeau! Maar ook wil ik
enkele mensen en organisaties bijzonder hartelijk danken. Anneloes Vernooij voor al haar werk op de achtergrond. Hans Theunissen die de prachtige
catalogus gemaakt had. Kringgroep Martinistad, die een uitstekende uitvoering gaf aan het begrip “organiseren en hosting van een kampioenschap” (Luppo
en Anna, nogmaals mijn complimenten hiervoor), de genereuze sponsoring door Biofood en het in grote getallen aanwezige publiek, allen hartelijk dank. Dit
alles maakte het DVIN Individueel Kampioenschap Africhting 2013 tot een prima evenement.
Christ van Dinteren
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Winnaar DVIN Individueel Kampioenschap Africhting: Davy Wertz met Athos vom Beezlebub
Tweede plaats: Willem Rozeboom met Drago v/d Fivelborgh

Beste A: Piet jager met Bruno vd Groote Maat

Beste B: Willem Rozeboom met Drago v/d Fivelborgh
Beste C: Davy Wertz met Athos vom Beezlebub
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