Aad Lieftinck Bokaal
Datum:
Keurmeester afd A:
Keurmeester afd B:
Keurmeester afd C:
Pakwerkers:

zondag, 9 oktober, 2016
Dhr. F. Matekovic
Dhr. R. Zainal
Dhr. R. v. Ech
Dhr. G. Zeilstra/W. Stolk

Op Zondag 9 Oktober 2016 stond onze Aad Lieftinck Bokaal gepland, wederom goed georganiseerd door de Kringgroep Etten-Leur. Dit jaar stonden maar
liefst 15 teams aan de start, waarvan 7 dobers, een top aantal!
In de vroege, nog donkere ochtend, vond om 7.30u de loting plaats, waarna direkt werd vertrokken naar de speurweides. In 3 groepen zou worden gespeurd
en als keurmeester stond dhr. Matekovic eenieder al op te wachten. Op zich leken het gemakkelijke velden, redelijk hoog maar vrij star gras. Al snel bleek dat
schijn kon bedriegen.

In de eerste groep kon Arnold Schijvenaars met zijn Fast and Furious of the Two Roses helaas niet rond komen, ook Patrick Voermans met zijn Lexus les
Deux Peupliers wist het einde van het spoor niet te bereiken. Corne Houtepen met zijn Morax les Deux Peupliers heeft hard moeten werken om een
voldoende te behalen. Gelukkig liet Wim van Alphen met zijn Ascomannis Tarek, een zeer mooi speurwerk zien.
In de tweede groep bleek eveneens dat het speuren niet gemakkelijk was. Ankie van Bergen met haar Angel vom Hermannshanten wist ook door afleiding
van wildsporen het eind helaas niet halen. Zo ook ondergetekende met zijn Athos vom Beelzebub kwam halverwege het eerste been niet verder, zij het wel
dat de hond ervoor rennend achter een haas ter plekke over het spoor was gegaan. Na een vriendelijk protest bij de keurmeester werd wel door deze een
tweede spoor toegezegd. Sylvia van der Veen met haar Aristo von den Pegnitzratzen ontmoete tijdens het lopen naar haar spoorbegin ook een haas, hetgeen
voor Aristo duidelijk een energieke ongewenste stimulans was. Al met al heeft Sylvia Aristo alsnog onder controle gekregen en hebben beide eveneens mooi
speurwerk laten zien. Afsluitend mocht ondergetekende met z’n Athos z’n tweede spoor afwerken, hetgeen ook goed verliep. Beste Dober eindresultaat Wim
en Davy beide 93 punten.
Snel rijdend terug naar de vereniging, bleken helaas al 5 van de 7 dobers hun appel te hebben afgerond. Door dhr. Zainal-Abidin werd kordaat en correct
gekeurd met uitslagen tussen de voldoende en goed. Het appel van Sylvia met Aristo en dat van ondergetekende met Athos zagen er met eigen ogen gezien
keurig uit en werden dan ook beloond met een zeer goed. Sylvia met haar Aristo liep bij de Dobers het beste appel met 93 punten.
Als laatste onderdeel stond uiteraard het spectaculaire pakwerk op het programma, ditmaal gekeurd door dhr. Van Eck. Als pakwerkers waren uitgenodigd,
Gijs Zeilstra voor het korte werk en Wesley Stolk voor het afstandstellen.
Gijs is reeds een bekende pakwerker binnen de DVIN wedstrijden, voor Wesley was het een eerste ervaring op een Dobermannwedstrijd. Gijs heeft mooi
strak pakwerk laten zien. Van Wesley, met een rechter bijtarm, kwam bij de lange afstand een grote dreiging uit, zowel lichamelijk als met de stem. Beide
pakwerkers hebben professioneel alle honden netjes gelijk gewerkt.
Helaas was het voor onze Dobers niet gemakkelijk tijdens het pakwerk deze dag, onzuiverheden, gemiste timingen en onrustige beten, deden zich helaas te
vaak voor. Jammer genoeg wist dan ook geen Dober het predikaat “zeer goed“ te bemachtingen. Ondergetekende met Athos waren met 86 punten de beste
Dobermann met pakwerk.
Tijdens de prijsuitreiking werd de inzet voor ondergetekende en Athos beloond met een 3e plaats op het podium en mochten zij als beste Dobermann de
begeerde Aad Lieftinck Bokaal 2016 in ontvangst nemen.
De Aad Lieftinck Bokaal 2016 was weer eens een echte wedstrijd met veel deelnemers. Een wedstrijd met spanning en veel gezelligheid onder elkaar. Een
wedstrijd die goed werd georganiseerd door Kringgroep Etten-Leur. Als commissaris africhting kan ik dan ook alleen maar hopen en stimuleren dat dit zich
voortzet naar de andere DVIN wedstrijden!
Davy Wertz
Commissaris africhting DVIN
Dagwinnaar is K. Dieleman met Drago v.d. Hornhutte (R)
Winnaar Aad Lieftinck Bokaal 2016 is D. Wertz met Athos v. Beelzebub

