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In deze rubriek tracht het DVIN IDC 2012 team een dagelijkse update en impressie te geven van de voorbereiding en de wedstrijd.
Het team is compleet en volledig geïnstalleerd op camping Fortuna in Hongarije. Was Adam al op 13 Mei ter plekke, Dora, Elly en Bas druppelden binnen op
19 Mei en gistermiddag, 20 Mei, arriveerde de Team Captain als laatste. Nu eigenlijk dringt het besef pas echt goed door; de deelname aan een
wereldkampioenschap Africhting start over 5 dagen. Niet bepaald een ”gewoon wedstrijdje” . Toch is de stemming heerlijk ontspannen. De rust van de
camping, het prachtige weer (28 graden en zonnig) en in teamverband dingen doen, draagt hier zeker aan bij. Zo startte de dag met een gezamenlijk ontbijt,
was de middag vrij voor eigen invulling en gaan we om 1600 uur gezamenlijk trainen bij een Hongaarse Dobermann kringgroep.

De training staat in het teken van recupereren van de lange reis, het is toch bijna 1400 km rijden en acclimatiseren. Hierbij hebben de honden de nodige rust
overdag in combinatie met kortstondige inspanningen. In het verslag van morgen meer over aanstaande training.

De rest van de week vinden ook de nodige verkenningen plaats; hoe zijn de speurvelden, hoe ziet het stadion eruit en hoe is de wedstrijd ingedeeld. Genoeg
te doen derhalve.
Maar toch vooral het zoeken van de combinatie ontspanning met inspanning staat centraal deze week. Daarbij behoort ook een gezamenlijke BBQ
morgenavond. Daarover later meer.
Samenvattend; de camping is een uitstekende uitvalsbasis met alle benodigde faciliteiten, de trainingslocaties zijn voorbereid, de sfeer is uitstekend, het weer
is prachtig en de deelnemers hebben er zin in. Een prima start.
===========================
DVIN WK Team Dagelijkse Update 22 Mei 2012
Het vorige verslag eindigde op maandagmiddag. In de avond stond de afspraak met een Dobermann Kringgroep in Szekesfehervar. Dit is een redelijk grote
plaats ongeveer 40Km van Budapest verwijderd. Hier bestond de mogelijkheid te speuren op velden die, zoals de verwachting is, soortgelijk aan de wedstrijd
zijn. In de praktijk betekent dit vooral zand met bovenop een dikke stoflaag met hier en daar een polletje groen.
Klara Salomon, een Hongaarse hondengeleidster die geheel vrijwillig optreedt als gastvrouw voor het Nederlands team, loodste ons van de camping naar de
speurvelden. Daar aangekomen werden de sporen gezamenlijk uitgelopen en was het even wachten. Dat speuren op een dergelijke ondergrond in combinatie
met een straffe droge wind anders is dan speuren in Nederlandse omstandigheden, moge duidelijk zijn. Het werd een prima training waar weer de nodige
ervaring is opgedaan en waar weer het nodige geleerd is.

Vanaf de speurvelden ging de gehele party naar de kringgroep in Szekesfehervar. Daar werden we zeer gastvrij ontvangen door Gabor. Gabor is instructeur
bij de kringgroep en tevens pakwerker die mogelijk op het IDC draait als pakwerker. De accommodatie en faciliteiten waren meer dan prima; een groot veld
en de klimschutting, haag en verstekken waren beschikbaar gesteld.

Daar het acclimatisatie proces nog in volle gang is, volstond een kort stukje appel. Na een pauze werd er door nagenoeg alle WK gangers alleen gerivierd
waarbij een enkeling nog een bijtoefeningen op Raymond uitvoerde. En kortstondig matig intense training. Met de rustdag op dinsdag (vandaag) past dit
zoals bedoeld in de acclimatisatie voortgang.
Daarna heeft Rob zijn Dober, Xasper, nog ingezet op Gabor; dit vooral om te bezien hoe deze jongen draait. Het zag er goed uit; een prima pakwerker die
lekker “ Nederlands draait”.
Bij het afscheid nemen nog een aangename verrassing; ook Gabor en zijn team hadden genoten van de training met het Nederlands Team. Zij nodigde ons
uit om woensdag (morgen) weer te komen trainen in de avond waarbij ze aanboden een maaltijd te verzorgen met “Hongaarse specialiteiten”. Hier hoefden
we geen 2 seconden over na te denken: graag!
Vandaag dus de rustdag. Enkele geleiders hebben de dag gebruikt om Budapest te verkennen, anderen om een beetje te shoppen in de buurt. De avond
stond in het teken van de gezamenlijke BBQ.
De sfeer binnen het team is onverminderd uitstekend. En het is prettig om te zien dat steeds meer bezoekers vanuit Nederland neerstrijken op de camping om
straks het WK als publiek te bezien. Het appartementen deel op de camping is inmiddels omgedoopt tot een soort Holland House; versiert door oranje
ballonnen met de Nederlandse vlag wapperend is het de ontmoetingsplek geworden.
Overmorgen beginnen de eerste formele handelingen waarin we het wedstrijdstadium kunnen bezoeken. Vrijdag staat de medische controle en de formele
intraining in het stadium op het programma. (www.IDC2012.hu) Maar vanavond “nog even niet” Ontspanning met inspanning; we gaan BBQ-en. Gezellig.
===========================
DVIN WK Team Dagelijkse Update 23 Mei 2012
Een heerlijk actieve woensdag. Na het gezamenlijke ontbijt in de ochtend bezocht de team captain de wedstrijd locatie. De route erheen bleek nog een
avontuur an sich; er zijn vele straten in Budapest die dezelfde straatnaam hebben. Uiteindelijk, na een uurtje of 2…., op locatie aangekomen, was de eerste
indruk prima. Het is weliswaar geen stadion maar een sportpark zoals eenieder dat kent. De entree is via een imposante gebouw waar ook het secretariaat en
wat shops gevestigd zijn. Het wedstrijdveld is een voetbalveld en ziet er prachtig groen en onderhouden uit waarbij de afrastering/boarding is getooid door de
sponsor. Op het veld ernaast staan de artikelen opgesteld die tijdens de wedstrijd worden gebruikt; de apporteerblokken, de haag, de springschutting en de
verstekken. Wel is het zaak om zelf voor schaduw en koeling te zorgen voor de honden in de auto’s en hondenkarren; de locatie en parkeermogelijkheden zijn
dusdanig dat er geen enkele vorm van natuurlijke schaduw is. Altijd goed om de locatie op voorhand te bezien.
Voor de geleiders en honden lag de activiteit in de middag en avond. ’s Middags is er gespeurd op de soort ondergrond die elke geleider zelf bepaalde.
Sommige geleiders wilde op gras, anderen hadden de voorkeur voor de ondergrond droge stof. Een prima training waarbij de honden veel beter met de
omstandigheden omgingen als tijdens de speurtraining van 3 dagen geleden.
Laat in de middag reed het hele team, vergezeld door de Nederlandse gasten, weer naar Szekesfehervar. Gabor en zijn team hadden ons 2 dagen geleden
uitgenodigd om weer van zijn faciliteiten gebruik te maken. Daar aangekomen werd er “kort maar krachtig” gas gegeven in de Afdeling B; het appèl. Dit nog
steeds in het kader van acclimatiseren. Na een bewust wat langere pauze ook nog C werk uitgevoerd waarbij weer de focus lag op rivieren.

Het was al bijna donker toen de training eindigde. Dat kwam niet alleen door het tijdstip; donkere wolken pakten zich samen en de vele bliksemschichten
verlichtten de lucht. Tijd om snel naar binnen te gaan en te genieten van de door de kringgroep aangeboden maaltijd; een door de moeder van Gabor
traditioneel gemaakte goulashsoep met ruig brood. Na afloop werden de nieuwe Hongaarse vrienden bedolven onder de complimenten en dankbetuigingen
voor hun gastvrijheid. Het IDC staat natuurlijk in het teken van optimaal presteren op de wedstrijd maar het maken van nieuwe vriendschappen is toch ook
een geweldig mooi aspect van dit evenement.

Bij terugkeer in het Holland House werd de dag nog eens dunnetjes nabesproken onder het genot van een wijntje. Het onweer werd verdreven door het
gelach en de gezelligheid in de avond.
Donderdag , 24 mei, is een rustdag voor de geleiders en de honden. Een bezoek aan het wedstrijdcomplex staat op het programma waarbij tevens de
inschrijving en administratieve handelingen worden weggewerkt.
=============================
Helaas bereikte de 2 onderstaande verslagen ons pas na het WK. Maar om de hele week compleet te houden willen we ze U niet onthouden.
DVIN WK Team Dagelijkse Update 25 Mei 2012
De attente lezer heeft het natuurlijk opgemerkt; er mist een dag in de verslagenreeks. De reden hiervoor is eenvoudig uitlegbaar; gister (donderdag) was een
rustdag voor de geleiders en de honden. Het enige dat op het programma stond was een bezoek aan de wedstrijdlocatie in Halastelek. Natuurlijk wordt ook
de route erheen goed bezien met aandacht voore verkeersknelpunten, wel/geen files en benodigde reistijd.
Op vrijdagochtend 0830uur vertrok het hele team, met alle begeleiders en instructeurs uiit Nederland die intussen ook allemaal gearriveerd zijn, naar
Halastelek. Bij aankomst was er nog meer dan voldoende parkeerplaats. Ondanks dat er een verfrissend windje waaide, scheen de zon fel. Het creëren van
schaduw door partytenten over de wagens te spannen was noodzakelijk.
De medische controle van de honden stond voor Nederland om 1045uur gepland. Van elke hond werden de tanden, hart en temperatuur gecontroleerd. Zoals
verwacht waren er geen bijzonderheden maar het is altijd prettig door te mogen.
De officiële intraining voor Nederland begon om 1120uur. Hiervoor stond tijdsperiode van precies 20 minuten. Na deze tijd moet het hele team van het veld
dus een goede planning (welke geleider wil wat doen,) en coördinatie met de begeleiders en instructeur. De gekozen methode was dat voor de afdeling B
oefeningen alle 4 de geleiders tegelijk gingen lopen. Na ongeveer 8 minuten waren de geplande oefeningen (de meesten wilden apporteren over de haag,
vooruit sturen, afliggen en attentieoefeningen doen) afgerond. Direct aansluiten hebben alle begeleiders de verstekken opgesteld en stonden Raymond, Bjorn
en Anton reeds in het pak.
Het rivieren ging zeer voorspoedig en razend snel. Met nog 30 seconden op de klok hadden alle geleiders hun intraining achter de rug. Een lekker gevoel
omdat de beoogde doelen waren behaald.
Daarna was het even wachten waarbij natuurlijk gekeken werd naar de verrichtingen van de andere teams. Wat wel opviel was dat het mannelijke publiek
toestroomde toen de Zweden gingen intrainen. Dat zal natuurlijk alles te maken hebben met de kwaliteit van de honden en niet met het uiterlijk van de
Zweedse deelneemsters....
Om 1600uur volde de “ witte hond demonstratie” van de afdelingen B en C . Hierbij kon worden bezien waar de geleiders het veld op moeten komen, waar ze
zich aanmelden, waar de keurmeester de oefeningen uitgevoerd wil hebben maar natuurlijk ook hoe de wedstrijdpakwerkers draaien. Het zag er allemaal
prima en correct uit waarbij opviel dat de pakwerkers tijdens de demonstratie een prima stukje werk lieten zien; de honden werdenvoldoende getest waarbij
de heren een technisch prima verzorgd stuk pakwerk lieten zien.
Om 1700uur was de meeting van de keurmeesters met de Team Captains. Hier werden de aandachtspunten van de diverse onderdelen door de
respectievelijke keurmeesters nogmaals benoemd. Maar feitelijk kwam het erop neer dat het nieuwe IPO reglement strikt wordt gehanteerd. medegedeeld
dat…….
Het laatste onderdeel van de dag was de loting. Echter, op het moment dat ik dit stukje schrijf, moet dat nog komen. Zodra de resultaten van de loting bekend
zijn, zullen we u per direct informeren. En natuurlijk ook de behaalde uitslagen; deze worden gedurende de dag zo spoedig mogelijk op de site geplaatst.

Hiermee is ook een einde gekomen aan de WK voorbereidingsweek in Hongarije. Het was een uiterst nuttige, ontspannen en uitstekende week; zowel qua
training als voor wat betreft team samenzijn. Wat de resultaten ook gaan worden dit weekend, het Nederlands team is er klaar voor. Laat het WK Dobermann
Africhting maar beginnen!
Dora, Elly, Adam en Bas; heel veel succes!!
=================================
DVIN WK Team Dagelijkse Update 26 Mei 2012
Het was nog vroeg in de ochtend, 0600uur, toen Dora en haar begeleiders vanuit het Holland House richting Halastelek vertrokken om in het eerste blok te
speuren. De grote dag, waarin alles van jaren training moet worden getoond, was aangebroken. Het Dobermann Wereldkampioenschap Africhting was echt
begonnen.
Bij de speurvelden aangekomen waren de omstandigheden gunstig; het had heftig geregend in de nacht en de normaliter gortdroge en stoffige ondergrond
was nog vochtig. Dora lootte als nummer 6 van haar blok. Dan is het lang wachten…. Bij de start vertrok Eenzo overtuigd; rustig geconcentreerd speurend en
keurig af bij het eerste voorwerp. Dan verder, eerste hoek overtuigend, diep doorspeurend. Bjorn en ik stonden mee te keuren. Aankomen bij de laatste hoek
een aarzeling. Eenzo overschiet de hoek, blijft doorspeuren en vindt uiteindelijk de laatste strek en speurt deze keurig af tot aan het voorwerp. Klaar.
Wij kwamen op een score ergens Zeer Goed uit. Wat een verschrikkelijke teleurstelling werd het toen de score van 64 werd medegedeeld. Het is in een kort
verslag moeilijk de uitleg van de keurmeester weer te geven maar de kern was dat Eenzo 10 meter van het spoor af was (in de laatste hoek) en derhalve
gezakt. Een uitermate teleurstellend begin. Maar het siert Dora dat ze de rest van de dag haar WK teamgenoten Adam, Bas en Elly moreel heeft ondersteund
tijdens hun optreden. Een prima team spirit.
In het blok na Dora was Adam aan de beurt voor speuren. De pinnige zon had intussen de vochtige mais akkers nagenoeg droog gebrand. Maar Don liet zich
niet fokken. Geconcentreerd werkte hij het spoor uit, alle voorwerpen genomen (mocht iets sneller af), af en toe een aarzeling (of overtuiging) op een strek en
een wat breed genomen hoek. Eindscore 94 punten. Een fantastisch begin want speuren op deze ondergrond bleek voor veel honden vandaag uitermate
moeilijk.
Het resultaat van Elly op B had 2 gezichten. Zabar was zeer attent en krachtig in de uitvoering. Eigenlijk liep hij een appel zoals zijn karakter is; alles met
100% inzet. De uitvoering was zeer temperamentvol maar dan gaan de details ook vaker mis. Uiteindelijk was de eindscore 79 punten. Dan denkt je: daar
gaat je kampioenschap. Toch bleek op het einde van dag 1 dat met deze score het uitzicht op een redelijke klassering zeker niet verloren is. Op B werd er,
zoals het hoort, consequent minutieus gekeurd waardoor de scores relatief laag bleven. Op de Afdeling C werd het knetteren. Het publiek werd al tijdens het
rivieren van Zaber stil. En stiller. Toen hij bij het zesde verstek begon met aanblaffen was het letterlijk muisstil. En dan volgt een knetterend stukje manwerk
waarbij het gehele publiek na het stellen van Zabar in luid applaus uitbarst. Eindscore 96 punten. Ok, niet alles perfect. Maar wat een karakter en inzet.
Uitmuntend manwerk op een WK door een Nederlandse Dober. Dat is even geleden.
In het blok erna zat Bas. Op B begon Arrow met afleggen; ietwat onrustig. Dan het volgen; ietwat dringen. De Zit oefening wat traag en de Af oefening gemist.
Maar dan gaat het lopen. Bas bleef koel en had Arrow prima in de hand. Apporteren netjes afgewerkt. Vooruit sturen; prima oefening. Eindscore 81 punten.
Een keurig appel gelopen en gelet op de andere scores in B, zeker niets verloren. Dan volgt het C-werk van Arrow. Ook dit was puur genieten. Ook hier viel
weer een stilte in het publiek. Rivieren; Uitmuntend. Op de vlucht een werkelijk geweldige inbeet, de pakwerker prachtig de vlucht verhinderend. Uiteindelijk
ook hier een zeer luid applaus direct na het stellen. We zaten weer mee te tellen. Nog steeds in de eindscore Uitmuntend. Overval, stokslagen; Uitmuntende
uitvoering. En dan bij het gereed maken voor Zij-Transport geeft Arrow nog een pitje gezien door de keurmeester. Zoals ze tijdens het oplezen van de
beoordeling meldde; dat pitje kost je je Uitmuntend. Eindscore: 95 punten.

Er is me vandaag al veel gevraagd; wat vindt je van de eerste dag, coach. Het antwoord is; geen commentaar. De behaalde eindresultaten worden op het
eind van de tweede dag gewogen. Maar los van de domper op het eerste onderdeel vandaag, kan ik, als ik dit schrijf, een kleine glimlach niet onderdrukken.
Vanavond is het motto zoeken van ontspanning. En morgen vroeg weer om 0700uur vertrekken met Bas naar de speurvelden.
Fijne avond gewenst.
================================
DVIN WK Team Laatste Update 29 Mei 2012
In het overzicht WK belevenissen mist u de laatste dag. Dit is niet vreemd want de laatste wedstrijddag was lang, de avond had andere prioriteiten en gister
was de reisdag. Desaltniettemin wel een laatste update om een volledig beeld van het WK te geven.
De laatste wedstrijddag begon met volle kansen voor een ongekende top Nederlandse klassering; minimaal een (1) Nederlandse combinatie bij de top 10.
Maar hondensport is geen wiskunde; er kan van alles misgaan. En dat gebeurde dan ook. Bas trof het met zijn speuren niet met de loting; zand. Op de eerste
strek uitsluitend droog, stoffig poederig zand, geen groen meer te bekennen. Arrow vertrok uitstekend, overloopt het eerste voorwerp, neemt de eerste hoek,
loopt de tweede strek prima en mist dan de tweede hoek. Ondanks intensief doorzoeken vindt hij de derde strek niet. Afgeblazen. Weg top WK klassering.
Elly trof het nog slechter; uitsluitend droog zand, stof en geen friezeltje groen. Zabar werkt 3 strekken, 2 hoeken en 2 voorwerpen uitstekend uit. Nog geen
puntje kwijt. En vindt vervolgens de 3e hoek niet. Na vele minuten doorzoeken op karakter en zijn kop en neus vol met stof, heft hij uiteindelijk zijn hoofd op
richting Elly alsof hij wil zeggen; ik kan het echt niet vinden, baas. Afgeblazen. Weg top WK klassering.
Speuren is, zoals ingeschat, de scherprechter geweest op dit WK. Uiteindelijk weten 20 combinaties niet rond te komen.
Adam had de dag ervoor Zeer Goed (94 punten) gespeurd. Dan volgt op zondag zijn appel. Vanaf het eerste moment is Don niet in toom te houden in de
uitvoering; blaffend en stampend het onderdeel Volgen. Dan de technische nummers, daar waar Adam en Don de punten normaliter inverdienen. Maar niet
vandaag; Don is te onrustig, te temperamentvol. Tot overmaat van ramp valt hij ook nog half van de klimschutting af tijdens het apporteren. Eindscore 71
punten. Weg hoge WK klassering. Dan het manwerk. En daar laat ook Don het publiek in het stadion stilvallen; geboeid en muisstil beziet zij zijn tomeloze
inzet en uitstekend bijtwerk. Onder luid applaus van het publiek beeindigen Adam en Don dit onderdeel; een Zeer Goed met 93 punten. Uiteindelijk worden
Adam en Don 14e. Een prima resultaat.
De gifbeker voor Dora was nog niet leeg. Was ze op zaterdag reeds gezakt op het speuren, tot overmaat van ramp werd Eenzo getroffen door een flinke vorm
van diarree. Het appel hebben ze nog af kunnen werken maar Eenzo was fysiek niet meer in staat het onderdeel C te doen. Teruggetrokken.
Nee, de tweede dag was, voor wat betreft de resultaten, geen topdag. Maar hier moeten we realitisch blijven; dit is hondensport. Deze dingen gebeuren. In de
beoordeling of iets "goed of slecht" ging, moet dan niet gekeken worden naar de resultaten maar naar de wijze waarop de resultaten zijn gehaald. De honden
hebben zich kapot gewerkt, de geleiders waren zeer serieus met het werk bezig maar soms pakt het gewoon niet uit zoals je wenst. Hondensport.
Was het hiermee een teleurstellend WK? Het antwoord hierop is beslist en definitief: nee! Het was een prachtig WK.
Om meerdere redenen: het team bestaat uit relatief jonge honden. Verder groeien, meer constant worden en dan gaan we nog wat laten zien op de IDCs
2013 en 2014. Want er zit enorm veel potentie in deze groep. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar ook een prachtig WK als team in de week voorafgaand
aan het WK en de uitvoering zelf. Vette complimenten aan de geleiders, begeleiders en verdere gasten die aanwezig waren. Ook een afsluitend woord van
dank aan Raymond die heel de week aanwezig was als pakwerker.
De DVIN kan trots zijn op deze groep deelnemers. Dora, Elly, Adam en Bas; jullie hebben het uitstekend gedaan. Chapeau. Op naar het IDC 2013!

