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Met trots breng ik verslag uit van ons Nederlands team op het IDC Wereldkampioenschap gehouden op 20 t/m 22 mei 2016 in Komárom te Hongarije.

Het Nederlands DVIN team bestond uit Patrick Voermans met zijn Lexus les Deux-Peupliers en Davy Wertz met zijn Athos vom Beelzebub. Helaas was
vooraf reeds bekend dat de eveneens gequalificeerde Bas de Rijk met zijn Ebony van het Wantij niet zou starten. Ebony was pas hersteld van een zware
operatie, waardoor Ebony niet optimaal kon worden voorbereid.
Patrick kwam de maandagavond van te voren samen met Piet Hendrikx aan in Komárom, Davy samen met Marianne Tjalma volgenden dinsdagochtend.
Dinsdagavond is onder een gezamenlijk eten met enkele leden van het duitse IDC team besproken hoe de verdere dagen zouden worden ingevuld.
Woensdagochtend werd afgesproken in het stadion te Komárom, welke vanaf 10u geopend was. Op een buitenveld kon vrijuit worden getraind, waar dan ook
al gretig gebruik van werd gemaakt door meerdere landenteams, zo ook door Patrick (appel) en Davy (appel & pakwerk). Na een wandeling en zwemmen in
de Donau volgende het avondeten met onze duitse sportvrienden als afsluiting van deze dag.
Davy was -donderdag om 10u weer aanwezig in het stadion, gezellig bijgesproken met vele bekenden en onbekenden, waarna op een akker buiten Komárom
nogmaals gespeurd werd. Rond 17u weer afgesproken met Patrick, ditmaal mocht Lexus zijn bijtkwaliteiten beoefenen. Donderdag was ook de dag van de
inschrijving, cq. registratie, na deze hebben we weer genoten van een heerlijk avonddiner met ons eigen team.

Vrijdag was dan de eerste officiële IDC dag met training in het stadion, probehund, teamcaptainbespreking en openingsceremonie.
Patrick en Davy mochten van 10u tot 10.10u het wedstrijdveld benutten voor training. Patrick is begonnen met de zit-, af- en staoefening, Davy gelijk met het
apporteerwerk. Beide honden werden vooruit gestuurd, waarna Patrick Lexus eenmaal liet revieren. Al met al een goede generale repetitie.
Om 16u volgde het pakwerk van de probehund, waarbij beide wedstrijdpakwerkers uitstekend werk lieten zien, geheel volgens het IPO regelement.
De openingsceremonie voltrok zich om 17u, waarbij bij het gehele team, Patrick, Davy en Piet als teamcaptain/vlaggendrager vol Nederlandse trots onder het
Wilhelmus en aplaus het wedstrijdveld overgingen.
Na de openingsceremonie volgde de teamcaptainbespreking, waarbij niets nieuws naar boven kwam, dwz het IPO regelement zou strikt worden nageleefd.
Marianne trok namens het team nummer 8, dwz dat Patrick en Davy als 8e team hun wedstrijd lotnummers mochten trekken.
Deze loting volgde 's avonds na het avondeten in hotel Juno te Komárom.
Patrick trok lotnummer 25, zaterdagmiddag appel en pakwerk en zondagochtend reeds vroeg speuren.
Davy trok lotnummer 21, zaterdag later in de ochtend, begin middag speuren en zondagochtend vroeg appel en pakwerk.
Zaterdag, de eerste wedstrijddag, Davy en Athos vertrokken om 10u naar de speurvelden, ditmaal akker met lichte begroeiing. Na 2 uur wachten kon Athos
als laatste van zijn groep beginnen met speuren. De eerste strek was ongeconcentreerd waarbij meerdere malen het spoor werd verlaten. Zo ook werd enkele
meters een tractorspoor gevolgd. Gelukkig keerde Athos wederom op het juiste spoor en vond zijn eerste voorwerp. Vanaf dat moment wist hij weer wat te
doen, dus de rest van het spoor vlekkeloos afgezocht, resultaat 83 punten.
Patrick mocht 's middags in het warme stadion de spits afbijten met appel. Een uitbundige Lexus met een iets nerveuze Patrick lieten een heel mooi appel
zien waarbij alle oefeningen naar behoren werden uitgevoerd. Alleen bij het hierkomen schoot de snel aankomende Lexus eenmaal zijn geleider voorbij.
Resultaat 79 punten, welke mijn inziens niet in overeenstemming waren met het mooie werk wat Lexus liet zien tijdens zijn eerste IDC optreden. Dit in ons
achterhoofd hebbende liet Lexus een spetterend pakwerk zien. Na een perfect revieren hadden de pakwerkers de grootste moeite om Lexus gedreven te
krijgen en om hem voor zich te houden tijdens het instellen. Een waar spektakel om te zien met een zeerzeker welverdiende 93 punten, gewoonweg een
topprestatie!
De eerste wedstrijddag werd afgesloten met een (gala)diner, helaas konden Patrick en Piet hier niet bij zijn, daar zij de volgende ochtend weer vroeg aan de
slag moesten op het speurveld. Het (gala)diner vond wederom weer plaats in het hotel Juno en werd opgeluisterd door zang en keyboard muziek. De IDC
president Herr Hans Wiblishauser sprak vol lof over het 20e IDC wereldkampioenschap en bedankte de organisatie, deelnemers en toeschouwers. Davy en
Marianne namen de honours waar voor Nederland.
Zondag, de tweede en tevens laatste wedstrijddag. Nu was het Lexus zijn beurt om 's ochtends vroeg zijn speurkunsten te vertonen. Op de eerste strek werd
kort een wildspoor gevolgd, verder verliep het speuren zeer netjes. Helaas vergat Patrick zich aan het einde af te melden bij de keurmeester, hetgeen hem 5
extra punten kostte, zo verbleven uiteindelijk 80 punten. Eindresultaat de 19e plaats met 252 punten, een super prestatie voor een eerste IDC deelname!
Davy mocht 's ochtends starten met het appel, ook nu was het op het wedstrijdveld reeds goed warm. Alle oefeningen werden correct uitgevoerd met een
snelle zit-, af- en sta-oefening. Helaas werden de oefeningen verder ietwat langzaam uitgewerkt door Athos. Resultaat 87 punten.
Bij het pakwerk had Athos even de neiging om het derde verstek over te slaan, waarna hij zich zelfstandig bedacht en alsnog alle verstekken correct pakte.
Eenmaal aangekomen bij het zesde verstek schoot Athos te ver richting het publiek waarna hij dus direkter de pakwerker had mogen aanblaffen. Verder
volgende een pakwerk met goede beten, bewaking en gehoorzaamheid. Helaas werd wel weer de eerste beet bij de lange vlucht gemist. Athos mocht
tevreden zijn met 85 punten, hetgeen hem direct een qualificatie opleverde voor de voorronde wedstrijd van de Duitse Kampioenschappen 2016. Een
tevreden 17e plaats als eindresultaat met 255 punten.
Voor de eindzege bleef het tot de laatste groep honden spannend, Manfred Kaiser met zijn Ijuri vom Warringhof stond aan kop met 98-95-98 = 291 punten,
echter Armin Buschmann met Index vom Hellerwald had zaterdag 100 punten gespeurd en Claudia Fuhrmann met Lucia von der Burgstätte eveneens een
goede 97 punten gespeurd. Zowel Armin als ook Claudia konden aan het eind toch het klasse werk van Manfred in Ijuri niet evenaren en eindigden

respectievelijk op de vierde en achtste plaats.
Na twee uur ontspanning en wederom een hondse duik in de Donau volgende om 17u de eindceremonie en prijsuitreiking. Een mooie afsluiting van een hele
mooie week en een top evenement. Een wereldkampioenschap met 48 honden uit 16 landen waarbij Patrick en Davy met trots voor ons Nederlandse team
mochten starten.
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