
 
 
Datum: zondag, 28 juni, 2015 
Keurmeester afd A: Dhr. A. v. Yperen 
Keurmeester afd B: Dhr. A. v. Yperen 
Keurmeester afd C: Dhr. A. v. Yperen 
Pakwerkers: De heren R. Immers / T. Hop jr. 

 

Deelnemers Teamwedstrijd 
  

  

Team De RoDo’s 
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider   Pnt   

Roelf Westra     Baika van Lunarishoeve   93   

Saskia Kosters-de Boer Eagan v/d Fivelborgh   94   

Willem Rozeboom Drago v/d Fivelborgh   91   

Totaal 278   

Plaats 1   

  



Team  De Voorspong 
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider   Pnt   

Hielke Napstra Nero   94   

Monique v.d. Heide Byanco Amerigo v.d. Jagersheide   88   

Sybe Bouma     Monte v. Frieslands Glorie   90   

Totaal 272   

Plaats 2   

Team  Drenthe 
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider   Pnt   

Inge de Vries     Kelsey du Pont de la Sambre   91   

Linda Drenth     Russkaja Mechta Otradna Ohata   90   

Mariska Dolfing Arrack’s Home Mila   81   

Totaal 262   

Plaats 3   

            



 
 

Team  FrieGron 
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider   Pnt   

Appie Nolles     Jacco v.h. Groot Weezenland   88   

Greetje Melessen-Bosma Aragon Perro de Casa Negra   84   

Willem Tjeerdsma Laser v. Frieslands Glorie   89   

Totaal 261   

Plaats 4   

Team  De Taaie Rakkers 
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider   Pnt   

Luppo Scheeve Endy v.d. Groote Maat   94   

Gerda Smit-van Dijk Dolly vom Windmühlenberg   87   

Petra Hanssen  Arax Anibag   80   

Totaal 261   

Plaats 5   



Team  Oude Meuk 
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider Nivo Pnt   

Piet Jager Bruno v.d. Groote Maat   87   

Luppo Kuper     Eden v/d Fivelborgh   84   

Erwin v.d. Aa     Nardo v.d. Annahenhof   80   

Totaal 251   

Plaats 6   

Team Dobermann Werkgroep Ambt Delden 
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider Nivo Pnt   

Anita Weekhout Akira van Areshof   71   

Erik Twellaar     Unsul v.d. Erjolihof   77   

Jaap Bossewinkel Clever van Schuylenburcht   70   

Totaal 218   

Plaats 7   

            



 

Team West Friesland 
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider Nivo Pnt   

Joyce Kuijpers Matong Follow You Follow Me   70   

Frits Androg Femme Fatal Deau v.d. Bielshoeve   81   

Rosita van Diepen Eddy   50   

Totaal 201   

Plaats -   

Team Het Belofte Team 
  

  

Naam van de Hond Naam van de geleider Nivo Pnt   

Roy Lamet Bono v.d. Groote Maat     0   

Henk Westermolen Eens v.d. Wiersdijk   83   

Peter Brontsema Cenna van het Eldenseveld   86   

Totaal 169   

Plaats -   

 



 

Impressie Teamwedstrijd 2015 
De toewijzing van de DVIN Teamwedstrijd aan Groningen deed de nodige vragen rijzen in het begin van het jaar; het ligt niet centraal, is voor bijna iedereen 
te ver rijden en nodigt niet uit tot deelname. Maar de toewijzing was een doordachte actie met een heel speciale reden om het dit jaar juist wél bij kringgroep 
Martinistad te houden. Daarover later in deze impressie meer. En gelukkig is vandaag bewezen dat ook alle andere bedenkingen van de tafel konden worden 
geveegd; de Teamwedstrijd 2015 was een topper. 

Allereerst de deelname; maar liefst 9 teams, dus 27 deelnemers, hebben vandaag gestreden voor de eerste prijs. Waarbij de teams en individuele 
deelnemers uit diverse delen van Nederland kwamen. Dit is mede het resultaat van al het harde lobbywerk van Anna en Saskia. Dik verdiende complimenten, 
dames. De teamwedstrijd is voor de 4e keer gehouden, 9 team is de grootste deelname tot nu toe en de wedstrijd voldoet overduidelijk aan een behoefte.Ook 
het in grote getallen aanwezige publiek mag benoemd worden. Op enig moment telde ik een kleine 60 auto’s op de parkeerplaats. Het was heerlijk en gezellig 
druk. Tel daar bij op een zacht en aangenaam zonnetje, een blauwe hemel in de ochtend, en de dag kon al niet meer stuk. 

Ik blijf het herhalen: persoonlijk vind ik dit een van de leukste wedstrijdevenementen van het jaar; een wedstrijd voor en door beginnende combinaties die 
binnen hun team worden begeleid door ervaren geleiders. Maar wel met een doel; de wedstrijd is expliciet bedoeld om al die hard trainende Dobermann 
geleiders die, om wat voor reden dan ook, niet aan volledige IPO wedstrijden kunnen deelnemen, de kans te geven wedstrijdervaring op te doen op hun beste 
onderdeel. 

Als keurmeester vandaag was uitgenodigd dhr Ad van Yperen. En wat was het een genot om hem aan het werk te zien; perfect de sfeer van de wedstrijd 
aanvoelend, kritisch maar immer positief, opbouwend en met het nodige gevoel voor humor. De deelnemers reageerden zichtbaar positief hierop; de 
spanning was er niet minder om bij de start van een onderdeel maar “het eindrapport” werd met begrip en een glimlach ontvangen. Maar het is en blijft een 
wedstrijd waarop combinaties beoordeeld worden. En kunnen zakken. Dat bleek ook vandaag. 

Joyce en haar Australische cattle dog Matong beten de spits af vanochtend op stipt 09.00 op de prachtige speurvelden. De combinatie was gespannen, het 
IPO1 spoor gaf de nodige uitdagingen maar Matong bracht Joyce uiteindelijk prima rond. Joyce zichtbaar verheugd, een berg wedstrijd ervaring rijker, de 
opbouwende feedback van de AK en het publiek applaudisserend: dit is waar de teamwedstrijd over gaat. Er waren zeer prachtige stukjes speurwerk te 
bewonderen maar de beste van de dag waren Luppo Scheeve met Endy van de Groote Maat en Hielke Napstra met Nero; beiden 94 punten. 

Ook de afdeling B was bijzonder de moeite waard en er viel veel moois te bewonderen met scores die er toe deden. En een bewijs dat volhardend trainen 
werkt, ook dat was er vandaag. Slaat u het wedstrijdverslag van de Teamwedstrijd 2014 er maar eens op na; Linda en Otradna haalden met veel inspanning 
en de nodige lift van de keurmeester toen 71 punten. Vandaag was hun performance een prachtig stukje gehoorzaamheid en terecht beloond met een Zeer 
Goed 90 punten. Het resultaat van heen jaar hard werken en trainen. Het beste appèl van de dag werd gelopen door Saskia met Eagan v/d Fivelborgh. De 
combinatie had de laatste weken hard getraind op het apporteren en dat kwam er vandaag uit; Zeer Goed 94 punten. Maar ook Monique v.d. Heide met de 
Rotweiler Byanco lieten een knap stuk werk zien beloond met 88 punten. 

De geselecteerde pakwerkers, Roy Immers en Toon Hop jr, lieten een werkelijk perfect stuk pakwerk zien: schakelen naar stevig waar het kan, actief en 
sportief waar dit moest. Mijn welgemeende complimenten. Het werd uiteindelijk voor zowel het publiek als de deelnemers een prachtig onderdeel. De beste 
combinatie van de dag werd Willem met Drago; zij lieten een spetterend stuk manwerk zien dat terecht werd beloond met Zeer Goed 91 punten. De 
sympathie van eenieder ging uit naar Rosita en Eddy; de nog onervaren combinatie liet met gepast bravoure zien het werk op C aan te kunnen en vooral aan 
te durven. Het kwam er vandaag nog niet helemaal uit; Eddy trok zo nu en dan zijn eigen plan. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat er volgend jaar heel 
anders uit ziet; de combinatie bezit meer dan genoeg potentie. Dat komt wel goed. 

Het was een heerlijk, gezellige en leerzame sportdag. Met ook een verrassing, waar ik in het begin van dit stukje al op doelde; Luppo Kuper werd, in het bijzijn 
van zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen, benoemd tot erelid van kringgroep Martinistad. De ceremonie, met een deel authentiek Gronings taalgebruik, 
was respectvol en de vergezellende oorkonde een klein kunstwerk an sich. Luppo had deze verrassing niet aan zien komen en was zichtbaar geraakt door dit 
eerbetoon. 



De Teamwedstrijd in Groningen; een succes. Een groot succes. Mede door het team Martinistad onder leiding van Luppo en Anne, die werkelijk aan alles 
hadden gedacht, de wijze van optreden van de keurmeester, de spoorleggers (Klaas en Luppo) en pakwerkers maar toch vooral door en voor de deelnemers. 
Het voert te ver om in dit schrijven alle deelnemers op naam te benoemen maar voor allen telt; chapeau. 

Ik sluit graag af met dezelfde zin als verleden jaar: een werkelijk prachtige Dobermann sportdag. U heeft echt wat gemist als u er niet bij was. 

  

Winnaar Teamwedstrijd Wisseltrofee en 1e prijs: De RoDo’s 

Beste A: Luppo Scheeve met Endy van de Groote Maat 

Beste B: Saskia Koster met Eagan v/d Fivelborgh 

Beste C: Willem Rozeboom met Drago van de Fivelborgh 

 


