J. Th. Van Vorselen Trofee
Datum:
zondag, 17 april, 2016
Keurmeester afd A: dhr. T. v. Oirschot
Keurmeester afd B: dhr. J. Selders (B)
Keurmeester afd C: dhr. A. Broekhuizen
Pakwerkers:
Dhr. P. Rexhepi/F. v. Aalsburg
Winnaar wedstrijd de heer J. Dieleman met Drago v.d. Hornhutte
Winnaar J. Th. v. Vorselen Trofee de heer P. Voermans met Lexus Les Deux Peupliers

J. Th. van Vorselen Trofee 2016
Op zondag 17 april stond de J. Th. Van Vorselen Trofee gepland, ditmaal bij de Kringgroep Zeeuws-Vlaanderen. Een evenement met een ideaal speurveld,
mooi wedstrijdveld, goede accommodatie en een perfecte organisatie door Johnny Saman & team. Om 8 uur waren alle deelnemers aanwezig voor een koffie
waarna geloot werd voor de volgorde.
Aangekomen bij de speurvelden was het dhr. J. Neimeijer met de Duitse Herder Sabo v. Scalindjo die het spits mocht afbijten voor zijn IPOII examen: een
nagenoeg perfect speuren, diep en intensief, helaas was een voorwerp iets te interessant voor Sabo waarbij hij het even met z’n mond bestaste. Resultaat 99
punten, tevens gelijk beste A van de dag. Als tweede kwam Patrick Voermans met zijn Dobermann Lexus Les Deux Peupliers in actie: Lexus starte zonder

goede geur opname, waardoor tot aan het eerste voorwerp het speuren ongeconcentreerd verliep. Gelukkig liet Lexus daarna, weliswaar snel, maar mooi
speurwerk zien, goed voor 81 punten. Dhr. T. De Tremerie met zijn Dobermann Piper von der Burgstätte had helaas minder succes op de eerste strek, moest
ook noodgedwongen de lijn innemen waarbij uiteindelijk een positieve eindbeoordeling niet gehaald werd, 54 punten, hierbij moet wel gesteld worden dat
Piper gedeeltelijk ook zeer mooi heeft gespeurd! Athos vom Beelzebub van ondergetekende hield het helaas vandaag, na goed verwijzen van het eerste
voorwerp, voor gezien. Ook na een tweede commando “zoek” weigerde Athos verder te speuren, 13 punten voor de moeite. Als laatste verscheen dhr. J.F.
Dieleman met zijn Duitse Herder Drago v.d. Hornhutte aan het speurpiket. Wederom zoals het een Duitse Herder betaamt, mooi geconcentreerd speurwerk
met helaas enkele kleine foutjes, een mooi resultaat met 90 punten. Keurmeester dhr. T. van Oirschot, goed gekeurd en alle kansen gegeven, gaf achteraf
nog een uitgebreide toelichting ten aanzien van iedere combinatie.
Na een korte pauze werd het tijd voor het appel, deskundig gekeurd door dhr. J. Selders. Sabo mocht uiteraard weer beginnen, samen met een witte hond.
Over de gehele lijn een zeer mooi appel met een attente hond, snelle oefeningen, waarbij alsnog het apporteren iets vlotter mocht en Sabo helaas bij de staoefening ging zitten. 91 punten, dus ook gelijk de beste B van de dag. Lexus liet eveneens een mooi appel zien, energiek, soms iets te waardoor bij het hier
roepen vanuit de af-oefening Lexus liever gelijk aan de voet sprong in plaats van eerst voor Patrick plaats te nemen. Bij de sta-oefening bedacht Lexus een
nieuwe variant en rende eerst iets voorbij de geleider na het hier-commando. Verder alles keurig afgewerkt verbleven 82 punten. Piper liet zich van een heel
energieke kant zien, een zeer vlot, gedreven appel met een zeer werk willende Dobermann. Soms was Piper zelfs iets te enthousiast met opspringen tijdens
het volgen als gevolg. Een welverdiend resultaat met 90 punten. Athos liet wederom een stabiel appelwerk zien met helaas steeds terugkerende foutjes, met
name bij het inkomen na het apporteren drukte Athos te lang de blok tegen de geleider alvorens te gaan zitten, dit helaas weer met knabbelen als gevolg.
Verder viel dit keer duidelijk een te trage zit- en af-oefening op. Verbleven eveneens 90 punten. Last but not least het appelwerk van Drago. Eveneens een
zeer vlotte en mooi attente hond, welke helaas bij de zit-oefening bleef staan, zeer jammer. Het apporteerwerk was extra snel, zo ook het overnemen van de
blok door de eigenaar, hetgeen de keurmeester liever iets later zag. Helaas kon de keurmeester niet meer dan 88 punten geven, waarbij vermeld werd dat
Drago, het hele beeld gezien, zeker meer punten had verdiend.
Om 13.30, een half uur eerder dan gepland, presenteerde zich Sabo voor het pakwerk. Mooi, snel revierwerk, dubbel commando af bij de vluchtverijdeling,
goede beten, goede bewaking, helaas de beet tijdens de lange vlucht niet gelijk vol en bij het inkomen na de laatste bewaking eenmaal nagebeten. Resultaat:
88 punten en prima geslaagd voor IPOII! Lexus maakte het de pakwerkers zoals altijd niet makkelijk. Startend met goed revierwerk werd de pakwerker in het
verstek even getoucherd. Verder vertoonde Lexus een goed bijtwerk waarbij hij sterke weerstand bood bij het drijven. Over de gehele lijn mocht Lexus iets
direkter lossen van de keurmeester. Resultaat: 84 punten en als beste Dobermann van de dag winnaar van de J. Th. Van Vorselen Trofee, proficiat! Piper liet
een stukje pakwerk zien waarvan menig hondengeleider alleen kan dromen. Na perfect revieren mocht bij het uitroepen vanuit het verstek Piper iets directer
aan de voet van de geleider komen. Verder snelle inbeten, goed en hard verweer. Helaas ging Piper bij de basispositie voor de lange vlucht staan en kon ze
wegens haar snelheid niet volledig vol inbijten, des te meer chapeau! dat met deze snelheid en inbeet de lange vlucht alsnog super gehouden werd. Een dik
verdiend resultaat met 95 punten en aldus beste C van de dag. Athos, iets ondeugender als anders, liet een mooi revierwerk zien met een enkele te grote
bocht om het verstek. Goed bijtwerk en prima lossen tijdens het korte werk, helaas na het rugtransport eenmaal duidelijk nagebeten waarna een tweede
commando noodzakelijk was. De beet tijdens de lange vlucht kon Athos niet houden waarna wel direct weer energiek werd ingebeten. Met name
onzuiverheden tijdens de beide ontwapeningen kostten de verdere punten. Resultaat 83 punten. Als laatste van de dag dan het pakwerk van Drago. Helaas
het vierde verstek niet goed aangenomen waarbij de geleider van de middellijn moest wijken. Volgend door het minder goed komen naar de geleider vanuit
het verstek en eindigend met een zeer mooie, snelle uitmuntende lange vlucht, verbleven eveneens 84 punten. Geprezen werden de beide pakwerkers Petrit
Rexhepi (kort) en Fabian van Aalsburg (lang) voor hun goede en gelijke werk door onze ervaren deskundige keurmeester dhr. A. Broekhuizen.
Eindresultaat: 1e plaats J. Th. Van Vorselen Trofee 2016 dhr. J. Dielemann met Drage v.d. Hornhutte. Beste Dobermann en winnaar Van Vorselen Trofee:
dhr. P. Voermans met Lexus les Deux-Peupliers. Beiden een welverdiend proficiat!
Jammer, of beter gezegd triest was het dat maar vijf teams hebben deel genomen aan deze mooie en zeer zeker perfect georganiseerde wedstrijd. Afsluitend
kan ik alleen maar hopen en stimuleren dat voor de komende jaren zich beduidend meer teams zullen aanmelden voor deze en andere mooie wedstrijden!
Deelnemers, keurmeesters, pakwerkers, spoorleggers, publiek, Johnny & team, bedankt!
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