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Een enkele reis 
Na al die bezorgdheden, dat grote ongewisse, het wegvallen van ons Kringgroep Kampioenschap, en 
de Provinciale Kampioenschappen. Dan eindelijk toch, mochten er weer wedstrijden georganiseerd 
worden. En met een NIAK in het vooruitzicht! Zou die er dit jaar dan toch komen?  Alles hangt af van 
die ieniemienie kleine virus deeltjes. Je zou ze allemaal wel in een grote jampot willen proppen en 
deze met een enkele reis richting de maan willen knallen. Misschien wel een ideetje voor die nieuwe 
ruimtevaarders met te veel geld, in plaats van dat ze zelf een paar minuten rondzweven…. 
 
Mooi deelnemersveld 
Kringgroep Assen durfde het in ieder geval aan om haar traditionele Bartje Bokaal te organiseren. 
Een ABC wedstrijd waarbij de wisselbokaal voor iedereen te winnen is: IGP1 of IGP3, iedere 
combinatie maakt kans. Voor kringgroep Assen is het soms schrapen om voldoende deelnemers bij 
elkaar te krijgen. Dit jaar was er een prachtig deelnemersveld. De 16 ingeschreven deelnemers 
kwamen van heinde en verre. Gevestigde namen en onbekende grootheden. Maar liefst zeven 
deelnemers gingen op voor hun examen. Een fenomeen dat in deze Coronatijd steeds meer opkomt. 
Onder die examendeelnemers zaten bekende namen, zoals Nederlands Kampioen Alle Rassen 2016, 
Jack Stienstra en Jan Kuipers (WUSV deelnemer 2019). Altijd weer spannend hoe hun nieuwe honden 
zijn. 
 
Speurvoorwerpen en nattigheid 
Helaas kon ik niet bij het speuren zijn. Die speurvelden, dat was wel een dingetje. Met die vele 
ruimhartige plensbuien waren er veel natte velden met te lang gras. Vind dan maar eens 
gelijkwaardige speurvelden. Kringgroep Assen was daar wel in geslaagd. Helaas, voor sommige 
deelnemers leek hun speurlocatie prachtig.  Maar eenmaal aan het werk, moesten hun honden soms 
wadend door verborgen plassen, plonzend hun spoor uitwerken. De spoorleggers Simon Feerstra 
Hoekstra en Peter Bontsema waren er ook verrast door, maar hadden soms geen keuze meer. 
Keurmeester Anja Matékovic hield er goed rekening mee in haar beoordelingen. Maar waar ze niets 
aan kon doen, was het diverse malen overlopen van een voorwerp. En dat zijn hele zure punten. 
De scores liepen dan ook sterk uiteen. Bertus Schoonlingen vond daar direct al zijn Waterloo, om op 
het wedstrijdveld daar nog maar es mismoedig een dikke streep onder te zetten.  Ook Marc 
Bastiaanse kreeg zijn Damazzo niet rond. Wel pakte hij, samen met Jack Stienstra,  een uitmuntend 
op  het Appèl onderdeel. Voor Marc dan toch ook weer een beetje pech tijdens het manwerk (half 
mislukt revieren en dubbel los-commando na de vlucht). 
 
De keurmeesters & pakwerkers 
Het appèl werd gekeurd door Hans Hengelman. Met de eerste groep kon hij gelijk vol aan de bak. 
Beginners, ervaren rotten, zenuwachtige examenkandidaten, IGP 1, IGP2 en IGP 3 honden. Pffftt ik 
geef het je te doen. De eerste groep werd door de ervaren keurmeester meer dan prima gekeurd. 
Met het vizier op hoe het hoort, toch ook oog voor de menselijkheid. Deze prima lijn kon de 
keurmeester gedurende de dag niet  vasthouden. Waarbij je het gevoel bekroop dat gaandeweg de 
punten soms wel es wat te gemakkelijk werden gegeven. 
Hij nam ook het manwerk voor z’n rekening. “Zijn” pakwerkersteam was een mooie combinatie van 
jong talent en een zeer ervaren rot. Kringgroep Assen durfde het aan om een jonge pakwerker op het 
korte werk te zetten. Sven Groot Koerkamp, op zijn eerste wedstrijd, beschaamde dit vertrouwen 
niet en liet zien dat hij klaar is voor het wedstrijdwerk. Gedegen soepel werkend, ogenschijnlijk 
zonder zenuwen. Een mooie vlotte vlucht met een sterke arm. Als de honden hem het te lastig 
maakten, voelde hij zich niet te groot om even die arm goed in positie te zetten: prima werk! Onze 
‘lefty’ Nicky Kuipers, was wederom ijzersterk op het lange werk. Die sterke voordreiging van hem 
maakt subiet een schifting. Direct daarna schakelde Nicky deze dag moeiteloos een tandje lager. 
Maar er waren genoeg honden die ook dan nog moeite zat met hem hadden. 



 
Jong en oud: de eerste groep 
Het spits werd afgebeten door Katalin Leferink met haar nog groene, zwarte-gele IGP2 hond Apollo. 
Deze combinatie gaf gelijk een visitekaartje af. Mooi en vlot Appèl. Geen grote puntentrekkers, wel 
regelmatig geroutineerde (kleine, soms wat grotere) inwerkingen. Samen met het toenemende, licht 
onrustige piepen zorgde dit er voor dat ze net onder de ZG grens belanden. Het onstuimige karakter 
van haar Apollo zorgde bij het manwerk ook voor soms iets onrustige beten. En ook nu weer met 
nodige? lichte inwerkingen van de geleider pakten ze net niet een uitmuntend voor het manwerk. 
Wel een combinatie om in de gaten te houden. De tweejarige teef Iggy van Petra Looper (haar eerste 
hond) op hun allereerste wedstrijd was nog niet geheel doorgetraind. Ze verloren veel punten met 
de nodige dubbele commando’s  en het telkens hard tegen de geleidster aanbotsen (auw!) bij het 
voortkomen. Maar wel dat beeld laten zien wat we zo graag willen hebben: vrolijk opgewekt en 
samen met de geleider werkend. Ook het manwerk was nog niet geheel stabiel. Wel een ticket voor 
het NIAK en daardoor ook nog veel tijd om het één en ander dan stabiel en meer doorgetraind te 
krijgen. 
De zevenjarige teef Dilek met geleidster deed alsof het haar eerste wedstrijd was. Vrolijk jumpend 
werkte ze met haar geleidster Lamienke van der Land haar programma af. Telkens oefeningen 
afsluitend met een waanzinnig snelle aan-de-voet-flits. Naast het eerst even half cirkelen bij de 
vooruit oefening was de grootste klapper het direct meelopen bij de sta oefening. Het manwerk zag 
er meer dan prima uit. Ondanks die volledige inzet en vechtlust geen hogere score door het te 
rommelige, soms moeizame lossen. 
De volgende combinaties lieten zien hoe moeilijk het eigenlijk is om je hond af te richten en klaar te 
krijgen voor een wedstrijd. De teef Luna van de gespannen Monique Venema liet zien over prima 
Appèl kwaliteiten te beschikken, maar met veel missers vervlogen de punten de lucht in. Het 
manwerk was voor haar teefje op wedstrijdniveau nog iets te veel van het goede. Corrie van der 
Zweep liep moeizaam met een dik verstuikte enkel die haar steeds meer parten speelde. Haar Dax 
leverde heel veel punten in door het matige bijna weigerend apporteren. Dax liet wel twee sterke 
oefeningen zien bij het manwerk (harde steloefeningen bij overval-rug-transport en afstand). Echter 
door het half gemiste revieren en de nodige dubbele commando’s bleef slechts een lage klassering 
over. Anne de Groot met z’n IGP1 hond Raiza hadden later op de dag een prima speuren, maar 
hadden daarvoor de strijd al verloren bij het Appèl onderdeel. En zijn teefje, hoewel netjes afgericht, 
had het zwaar tijdens dit wedstrijd-manwerk. 
 
Power en pech 
De inmiddels al geroutineerde Henk Mulder had tijdens het Appèl zijn handen weer vol aan z’n 
briesende Dex. Door de slordigheden stoven de punten overal heen. Met nog een puntentrekker bij 
de schutting op de koop toe:  door een scheef gegooid blok werd de terugsprong gemist. Ook bij het 
manwerk druipt de kwaliteit van de hond af, echter ook hier slordigheden en heeeeel veel moeite 
om z’n Daxje mee te krijgen naar de stelplek. Helaas was voor Henk het doek al gevallen tijdens het 
speuren. Jan Westebring showde z’n nieuw talent Donar aan het publiek. Niet alleen pakte hij hier 
z’n IGP3 en een NIAK ticket, maar deed ook pardoes een gooi naar een podiumplek. Dat vermaledijde 
gemiste speurvoorwerp gooide roet in het eten. Een wat springerig vrolijk Appèl met her en der wat 
slordigheden en inwerkingen werd m.i. wat hoog beloond. Maar wel die gewenste bruis en 
uitstraling. Bij manwerk liet zijn jonge reu er geen twijfel over bestaan wat z’n doel was: slopen die 
pakwerkers! Dat lukte hem bijna ook nog tijdens het korte werk. Amper onder controle tijdens 
rugtransport en even een paar keer de pakwerker aantikken in het verstek, bleef toch die prachtige 
Uitmuntend staan. Bij Jan kuipers liep het (nog) niet. Hoewel z’n Arie zijn kwaliteiten wel kon showen 
bij het manwerk. Tijdens het Appèl gingen te veel oefeningen vreselijk de mist in (o.a. sta meelopen, 
tijdens de af-met-afleiding het veld inlopen).  Een karvol aan huiswerk bleef over. 
 
Spannend - de derde groep 



Voor Jan Wernsen daarentegen kon de dag niet stuk. Met een lichte achterstand na het speuren, ten 
opzichte van andere verwachte podiumkandidaten, startte hij zijn Appèl. Ook nu weer liet hij een 
prima vlot werk zien. Kleine slordigheden met een hele mooie sta-oefening van het begin tot het 
eind. Soms moet je geluk hebben, dit keer zag de keurmeester niet dat z’n alweer ruim 7-jarige teef 
Genna Imzedrift’s telkens even omhoogkwam bij het weggooien van het apporteerblok. Het pakwerk 
daarentegen was uit het boekje. Strak in de hand, met een prachtige inzet. De iets verpakkende beet 
bij de vlucht, inclusief lossen en een iets mindere beet bij de overal na de afstand voorkwamen niet 
dat hij (achteraf) de 3e uitmuntend pakte op het manwerk. De nog komende concurrentie moest dit 
maar zien te evenaren. Jack Stienstra met z’n Vato-Loco kwam een heel eind. Zijn mindere 
speurpunten deden hem de das om. Wel, pats, een derde plek. En een prachtig Appèl! Super mooi en 
strak bracht Jack z’n Vato-Loco voor. Soms iets drukkend tijdens het volgwerk maar wel een prachtig 
beeld. Wel mocht er bij de apporteeroefeningen iets meer sjeu in het geheel zijn. Bij het manwerk 
toonde zijn krachtige reu een formidabel beeld met veel power en pressie naar de pakwerkers en 
een geweldig schakelen. Een half mislukte vlucht (halve beet) en her en der een onrustige beet 
zorgden er voor dat ze bleven steken op de hoogste ZG. Vincent Honselaar leek de hoogste 
podiumplek voor het oprapen te hebben. Zeker na het vlotte, gedegen Appèl. Wel dient gezegd te 
worden dat de keurmeester hierbij wel enigszins ruimhartig keurde: overal wat slordigheden en een 
wat rommelig apporteren. Het vooruitsturen eindigde rechtsaf bij het tweede verstek. Toch daar een 
ZG score. Het manwerk eindigde in een deceptie. Los van de verpakkende losfasen kwamen daar vele 
extra los-commando’s aan te pas bij zowel de rug-overval als ook bij de afstand.  In plaats van die 
podiumplek gelukkig nog wel een NIAK ticket. Pieter Keijzer met zijn Zigo had z’n dag niet. Na een 
moeizaam contact tijdens het volgwerk, mislukte de zitoefening volledig en ook bij de sta oefening 
liep Zigo mee met z’n baasje in plaats van de oefening uit te voeren.  Met twee forse klappen tegen 
de haag kwam Pieter nog goed weg met de punten. Bij het manwerk kwam het talent van de reu 
weer naar boven. Formidabel werk en vechten als een tijger! Inzet, power: alles was aanwezig. Het te 
ruime revieren, een te grote rugtransport-afstand met daarna even een verpakkende beet  
verhinderden een hogere score. Maar wel een podium plek, weliswaar op gepaste afstand van Jan 
Wernsen.  Krista Huisman met haar reu Arash had de hoogste speurscore (98 punten!) van de dag. 
Met een netjes en secuur Appèl leek ze op te stomen naar een hoge klassering. Jammer dat haar reu 
direct aan de voet ging bij het voorroepen van de sta-oefening. Ook mocht het apporteren met iets 
meer schwung worden uitgevoerd, de jaartjes gaan dan tellen voor de alweer 7 jarige reu. Die o zo 
mooie lonkende podiumplek verdween tijdens het manwerk uit het zicht. Hoewel de reu prima z’n 
werk doet, mag hij daar meer inzet en drive tonen. 
 
Mooie dag man! 
Kringgroep Assen had haar Bartje Bokaal prima georganiseerd en alles met een flinke laag nuchtere 
vriendelijkheid overgoten. De gehaktballen waren trouwens ook weer uitstekend! Jammer dat 
hoofdsponsor Apport Hondensport er voor koos om niet aanwezig te zijn, door het gebrek aan 
publiek. Je mist dan toch die Kingsize stand van Carel Meijer met al die uitgestalde spulletjes.  
De omzet zou trouwens ook gering zijn geweest: er mocht geen publiek aanwezig zijn.  
Maar wat een leuke en ook spannende wedstrijddag. Prachtig! Toch een routinier op het hoogste 
schavot. Omringt door nieuwe combinaties. Dat zullen geduchte concurrenten worden. In ieder geval 
acht combinaties die een ticket scoren voor het NIAK. (Met minimaal 250 punten kun je zo’n toegang 
bemachtigen. Wat let je!). Ik ga mijzelf tureluurs duimen draaiend afwachten: toch een NIAK dit 
jaar?!? Asjeblieft wel! Dus stay oké, blijf gezond. Keep it save. Tot dan! 
 
Andy van Dijk  
 


