
 
 
Datum: zaterdag, 29 november, 2014 

Keurmeester afd A: De heer B. Ekhart 

Keurmeester afd B: n.v.t. 

Keurmeester afd C: n.v.t. 

 

Uitslag:  

Geleider Hond Onderdeel Afd A Afd B Afd C Totaal Plaatsing 

R. Tempert Jerome Les Deux Peupliers SPH-2 97 - - 97 1 

W. v. Alphen Briska's Zosca SPH-2 96 - - 96 2 

T. v.d. Hagen Twister v. Assindia SPH-2 89 - - 89 3 

P. Jager Bruno v.d. Groote Maat SPH-2 88 - - 88 4 

 



 

 

Korte Impressie NK Speuren D.V.I.N  bij Kr Gr Martinistad te Groningen. 
Een prachtige dag achter de rug te hebben waarbij iedereen geslaagd was.  
De weersomstandigheden: wat was het koud, 1,5 graad met een straffe wind deed het aanvoelen als -5. Iedereen was dus ook dik aangekleed. 
Vijf deelnemers hadden zich ingeschreven, helaas moest Rieks Venema vlak voor het  weekend zijn hond onverwacht laten inslapen. Wij wensen Rieks heel 
veel sterkte met dit verlies. Ondanks dit leed was Rieks wel aanwezig tijdens het NK speuren waarvoor respect. Hierdoor waren er  dus  vier deelnemers  die 
de strijd met elkaar  aan moesten gaan om Nederlands kampioen te worden.  
 
Om half 10 waren alle deelnemers, Km en publiek aanwezig , om vervolgens rond de klok van 10 uur te vertrekken naar de speurvelden te Eenum.  De 
keurmeester die wij hadden uitgenodigd was Ben Ekhart .Spoorleggers waren deze dag Luppo Kuper, Willem Rozeboom en wedstrijdleider Peter Brontsema. 
Half 11 waren wij in Eenum, en kon er geloot worden.  
Om 11 uur mocht Ton van der Hagen als eerste zijn spoor uitwerken met de hond Twister von Assindia. Een zeer temperamentvolle hond met goede 
speurdriften. Twister werkte het spoor goed uit maar op de laatste hoek had ze veel moeite om die te vinden. De hond bleef goed doorzoeken en uiteindelijk 
vond ze de hoek om vervolgens bij het laaste voorwerp uit te komen. De punten 89. 
 
Als tweede mocht Ronald Tempert met zijn hond Jerome  Les Deux Peupliers zijn spoor uit werken. Een zeer goed werkende hond die mooi rustig en 
geconcentreerd zijn spoor uit werkte. Mocht bij sommige voorwerpen iets intensiever doorzoeken maar verder perfect wat resulteerde in 97 punten. 
 
Wim van Alphen was daarna aan de beurt. Met zijn Briska’s Zoska  die ook zeer goed werk liet zien, bracht hem ook goed rond. Ook deze hond ging zeer 
rustig van start en hield dat het hele spoor goed vol. Af en toe ietsje minder geconcentreerd wat uiteindelijk een punten totaal van 96 opleverde. 
 



Als laatste was Piet Jager aan de beurt. Zijn Bruno van de Groote Maat nam bij de aanzet wel goed lucht op maar halverwege het eerste strek zat hij even 
naast het spoor en dat verwarde hem even. Weer terug op het spoor liet hij zien wat speuren is en goed geconcentreerd werkte Bruno deze af. De eerste 
spitse hoek had hij moeite maar kwam er wel uit. 1 Voorwerp was overlopen maar dat kwam omdat de kraaien het verderop hadden gelegd. Eindscore 88 
punten. 
 
Een mooi resultaat van dit NK speuren. 
Het was een mooie dag met veel publiek. De sfeer was uitstekend en de organisatie van Kr Gr Martinistad was zoals altijd tip top voor elkaar. 
Trots zijn als DVIN op de kwaliteit van dit soort wedstrijden. Het was een prachtige sportdag. 

 

 
Saskia Kosters 
Africhtingadministratie DVIN 

 


