
 
 
Datum: zondag, 16 november, 2014 

Keurmeester afd A: Dhr. F. Matekovic 

Keurmeester afd B: Dhr. A. Broekhuizen 

Keurmeester afd C: Dhr. W. Spies 

Pakwerkers: De heren P. Voermans / R. Broeders 

Spoorlegger: Dhr. P. v. Balveren 

Wedstrijdleider: Dhr. C. v. Dinteren / Mevr. S. v.d. Veen 

Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel Afd A Afd B Afd C Totaal Plaatsing 

B. de Rijk Ebony v.h. Wantij IPO-3 97 92 91 280 1 

D. Wertz Athos v. Beelzebub IPO-3 97 91 77 265 2 

P. Weststrate DJ v.h. Wantij IPO-3 87 85 90 262 3 

S. Kosters Eagan v.d. Fivelborgh IPO-3 84 83 92 259 4 

A. v. Bergen Angel v. Hermanns Hanten IPO-3 78 84 87 249 5 

P. Hendrikx Lothar Les Deux Peupliers IPO-3 91 77 81 249 6 

A. v. Wijhe Grace v. Warringhof IPO-3 60 50 82 - - 

A. Jansen Don v. Burghof IPO-3 47 87 85 - - 

R. v.d. Bergh Chico v.d. Groote Maat IPO-3 90 62 - - - 

 
 



 

Korte Impressie DVIN Individueel Kampioenschap Africhting 16 november 2014 
 
Wat een prachtige sportdag vandaag tijdens de Individuele!.In het voorwoord van de dagcatalogus had ik geschreven: De beste Dobers en hun geleiders van 
Nederland hebben zich ingeschreven en zijn aanwezig. Negen deelnemers; dat is top! Goed om te zien dat er weer jonge Dobers “komend” zijn en voor het 
eerst mee doen, andere combinaties zijn op hun piek en enkele zeer ervaren honden doen nog een gooi naar de titel van DVIN Nederlands Kampioen. Het 
hoogst haalbare op nationaal niveau.  
Maar ook zijn nog enkele van deze toppers  in de race voor het Dobermann Wereldkampioenschap Africhting (IDC) 2015 in Zweden. 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 wedstrijd. 
 
Het speuren, pittig en correct gekeurd door Franjo Matekovic ,een expert op dit onderdeel, was een lust om te zien.  De omstandigheden waren perfect; geen 
wind, een bescheiden en zacht regentje, prachtige velden, de zeer ervaren en kundige spoorlegger Paul van Balveren, en Tinnie die ons met koffie, broodjes 
en stroopwafels stond op te wachten. En er viel prachtig speurwerk te zien. Piet/Lothar beten de spits af en behaalden een Zeer Goede 91 punten na een 
strak en zeer mooi stukje werk. Maar hij werd verbeterd door de combinaties Bas/Ebony en Davy/Athos (beide combinaties Uitmuntend 97 punten). Met name 
voor de laatste was dit een super opsteker en prachtig begin van de wedstrijddag daar het de laatste wedstrijden een paar keer mis was gegaan. Ook heb ik 
genoten van Ankie/Angel die keurig rondkwamen met 78 punten met het laatste voorwerp overlopen. Chapeau, Ankie; je moet het maar durven. Helaas ook 2 
combinaties die niet rondkwamen. Voor Adam/Don was dat een domper daar deze combinatie nog in de kwalificatierace zit voor het IDC 2015. 



 
Tinie van Rijn (heeft haar speurvelden beschikbaar gesteld), samen met Agaaath Timmer 

in de kofferbak kijkend naar de deelnemers. 

 
De ervaren keurmeester Aad Broekhuizen keurde het appèl zonder een detail te missen, met de puntentoekenning zakelijk, rechtvaardig en op NK niveau. Dit 
zo moeilijke onderdeel was bij enkele combinaties een lust voor het oog; de performance van Bas/Ebony was prachtig om te zien. Maar ook Davy/Athos 
liepen een Zeer Goed appèl. Zoals ik al zei; een lust voor het oog waar het publiek, dat ruim aanwezig was, van genoten heeft. Saskia/Eagan hadden enkele 
pechmomenten waardoor de score hard naar beneden viel. Perry/DJ en Adam/Don lieten zich niet ombetuigd en behaalden een score Goed. Ook enkele 
pechvogels; de combinaties Adriaan/Grace en Richard/Rico haalden helaas geen voldoende. Nooit een prettig moment maar ook dat hoort bij de 
hondensport. De sportieve wijze waarop beiden heren hiermee omgingen, zegt genoeg over het sporthart van beiden. 
 
Dan de afdeling C, uitstekend gekeurd door Willem Spies, hierbij geholpen door de pakwerkers Patrick Voermans (dit was zijn eerste NK; uitstekend gedaan) 
en de zeer ervaren Ruud Broeders.  Ook hier weer volop spanning. De opening door Saskia/Eagan zette de toon; met prachtig vol temperamentvol bijtwerk, 
waarbij tevens veel gehoorzaamheid zichtbaar was, werd de beste score van de dag neergezet; 92 punten. Dan haalt de combinatie Davy/Athos 77 punten; 
voldoende voor de IDC 2015 kwalificatie maar, gelet op het wedstrijdverloop, niet genoeg punten om dagwinnaar te worden. En zo geschiedde het; 
Bas/Ebony handhaven op C hun hoge niveau en behalen 91 punten. Hiermee met kop en schouders uit stekend boven de rest van het deelnemersveld en 
met maar liefst 280 punten DVIN Nederlands Kampioen Africhting wordt. Dik verdiend. 
 
En dan is de wedstrijd voorbij. Het heeft de gehele dag lichtjes geregend en gemiezerd maar ik heb er niets van gemerkt; de wedstrijd was te mooi, er 
gebeurde teveel om hierdoor afgeleid te worden.  
Afsluitend wil ik enkele mensen bijzonder hartelijk danken. Saskia Koster, als africhtingadministratie voor al haar werk op de achtergrond, Hans Theunissen 
die de prachtige catalogus gemaakt had, Jose Visser die het secretariaat op zich nam en Silvia voor het optreden als wedstrijdleider op B en C. Natuurlijk ook 



Kringgroep Utrecht, die een uitstekende uitvoering gaf aan het begrip “organiseren en hosting van een kampioenschap” en het in grote getallen aanwezige 
publiek, allen hartelijk dank. Dit alles maakte het DVIN Individueel Kampioenschap Africhting 2014 tot een bijzonder goed geslaagd en hoogstaand 
evenement. 
Christ van Dinteren 
CA DVIN 

 
 
Winnaar DVIN Individueel Kampioenschap Africhting: Bas de Rijk met Ebony v.h. Wantij  
Tweede plaats: Davy Wertz met Athos v. Beezlebub  
Derde plaats: Perry Weststrate met DJ v.h. Wantij 
 
Beste A: Bas de Rijk met Ebony v.h. Wantij 
Beste B: Bas de Rijk met Ebony v.h. Wantij 
Beste C: Saskia Koster met Eagan v.d. Fivelborgh 


