
 

 
NK speuren 
Datum:   zondag, 29 november, 2015 
Keurmeester afd A:  dhr. B. Ekhart 
Keurmeester afd B:  - 
Keurmeester afd C:  - 
Spoorlegger:   Dhr. E. Valkenburg 

 

Korte Impressie DVIN NK Speuren 2015 
 
Op zaterdagavond werd er al voor gewaarschuwd; de hele zondag code oranje met fikse windstoten en de nodige stortbuien. De voorspellers uit De Bilt 



hebben gelijk gekregen. De hele rit vanuit Brabant naar Leeuwarden, waar kringgroep Friesland de hosting van het DVIN NK Speuren op zich had genomen, 
was de wind bijzonder krachtig en de regenbuien soms zo heftig dat de ruitenwissers er moeite mee hadden. Dat beloofde wat voor de speurwedstrijd. 
Het aantal deelnemers voor deze wedstrijd was beduidend lager dan in de laatste 2 jaren waar nog successievelijk 10 en 9 combinaties deelnamen. Dit jaar 
hadden 4 combinaties zich ingeschreven. De reden voor dit beperkte aantal blijft gissen. Maar jammer was het wel; een DVIN hoofdevenement verdient meer. 
Gelukkig is de, bijna, traditie om het NK Speuren te combineren met een DGT/DKT evenement wel geslaagd; 4 honden hebben hier succesvol aan 
deelgenomen. 
 
De ontvangst bij kringgroep Friesland in de ochtend was aller hartelijkst; iedereen werd welkom geheten met dampende koffie en verse broodjes. Nadat de 
CA iedereen had verwelkomd, sprak de AK, Ben Ekhart, nog de nodige woorden waarop aansluitend werd vertrokken naar de speurvelden. 
Daar had Erik, geassisteerd door Kees, de sporen al uitgelopen.  
 
De loting voor het eerste spoor viel op Ronald/Jerome. Intussen ging het steeds harder, bijna stormsterkte, waaien en werden de omstandigheden er niet 
eenvoudiger op. Jerome ging, ietwat hoog speurend, rustig van start, verwijst het eerste onderwerp keurig en schrikt dan, bij de eerste hoek aangekomen, van 
enkele wegrennende schapen. Maar hij herstelt zich prima en werkt de Omega , die direct erop volgt, uitstekend uit. De eerste spits geeft de nodige 
moeilijkheden maar Jerome redt zich ook hier zelfstandig uit. En zo, het bijzonder rustige speurtempo handhavend met hier en daar nog enkele kleine 
haperingen, brengt Jerome Ronald keurig rond. Eindscore: 85 punten. Keurig in deze omstandigheden. 
 
Piet en Bruno loten het tweede spoor. Bruno vertrekt intensief, neus diep aan de grond en verliest geen punt tot het eerste voorwerp dat keurig verwezen 
wordt. Bij de eerste hoek hapert Bruno en “snijdt daar de hoek af”. Vanaf dat moment is Bruno “aan het zoeken en niet aan het speuren”; de neus hoog en 
zoekend naar het spoor. Na enige tijd kan de AK niet anders doen dan afblazen. Bijzonder jammer want deze ervaren combinatie heeft al meer in deze 
omstandigheden beter werk laten zien. Maar voor vandaag zat er niet meer in. 
 
Benno en Caylie loten het derde spoor. En wat volgt is, zeker gelet op de alsmaar sterker wordende wind, een prachtig stuk speurwerk. De neus diep aan de 
grond, van begin tot het einde. Het tempo consequent rustig maar doorgaand, de hoeken zonder enige hapering. Wel worden 3 voorwerpen niet verwezen en 
heeft Caylie enige moeite met de spits. Maar los hiervan, geen verdere haperingen. Terecht beloond met Zeer Goed, 91 punten. Misschien was Benno nog 
het meest verrast door deze uitstekende performance van Caylie op haar eerste NK.  
 
Desalniettemin was het nog te vroeg om te juichen want Frank en Otwin begonnen aan hun spoor. 
Otwin begon diep en intensief speurend en houdt dit het hele spoor vol; de drang van deze hond om het spoor geheel zelfstandig uit te werken is bijzonder 
groot. Dit was ook wel nodig want op verschillende punten, raakt Otwin het spoor kwijt. Maar vindt geheel zelfstandig het spoor uiteindelijk weer terug en 
werkt het dan weer verder uit. Maar de hoeveelheid foutjes was te groot en als dan ook nog 3 voorwerpen niet worden verwezen, rest uiteindelijk een score 
van 78 punten. Desalniettemin een prima eerste performance van deze combinatie op het NK.  
 
En dan is het speuren, zeer correct en scherp gekeurd door Ben (bij deze wederom complimenten) al weer voorbij.  
 
Terug op de kringgroep werd gestart met het DGT en DKT programma. Dit evenement stond onder leiding van Tjeerd en Ruud waarbij Hendrik het pakwerk 
verzorgde. En terwijl Petra het secretariaat werk op zich nam, hartelijk dank hiervoor, slaagden de 4 deelnemers met vlag en wimpel voor de testen. 
In aantallen deelnemers tegenvallend maar in resultaat, gelet op de weersomstandigheden, beslist een prima DVIN NK Speuren. Tel daarbij op de 
uitstekende organisatie door het team van Kringgroep Friesland (onder leiding van Hendrik), het aanwezige publiek dat tot het einde bleef en ook  de 
saamhorigheid onder deelnemers én publiek, en het DVIN NK Speuren 2015 was een prima evenement. Het was vroeg in de avond toen ik vanuit 
Leeuwarden waar afzakte naar Brabant, dwars door de code oranje storm heen. Maar met een mooi DVIN NK Speuren achter de rug. 
 
Christ van Dinteren 
DVIN CA 



 
DVIN Nederlands Kampioen Speuren 2015: B. Reinders met Caylie Carline V. Anamdra  
2e plaats R. Tempert met Jerome Les Deux peupliers 
3e plaats F. van den Aker met Otwin Les deux Peupliers  

 


