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Verslag IDC WM 2016 te Hongarije

Saskia Kosters met de hond Eagan van de Fi-
velborgh zijn uitgekomen voor de SDN om 
deel te nemen aan het IDC WM 2016. De com-
binatie heeft zich ruimschoots geselecteerd en 
heeft voldaan aan de selectie eisen van de SDN 
mede doordat deze combinatie recentelijk re-
gio kampioen is geworden bij de NBG. Bij deze 
nog van harte proficiat.

De trainer van Saskia, Rene van Goor heeft Ea-
gan en Saskia voortreffelijk voorbereid voor dit 
zware evenement. Coach Albert Verhoef en Rene van Goor hebben te Emmen samen 
de training doorgenomen die strak gevolgd moest worden door Saskia in Hongarije. 

Rene van Goor heeft voortreffelijk werk geleverd en een goede sportcombinatie afgeleverd die fier aan het IDC kon 
deelnemen.

Jan en Saskia Kosters zijn 14 dagen voor het evenement afgereisd naar Hongarije 
om tevens een korte vakantie te houden en de hond optimaal te kunnen laten 
acclimatiseren. Zij hadden in een villapark op een afstand van circa 30 km van 
Komaron  een ruime vakantiewoning geboekt die voor Hongaarse begrippen 
excellent was.
1 week voor het evenement is de coach Albert Verhoef afgereisd naar Hongarije 
samen met de secretaris van de SDN.

Voor de officiële intraining op vrijdag is het intrainschema goed doorgenomen. 
Die training is voor Saskia goed verlopen, de combinatie heeft de trainingstijd 
optimaal benut.
Na de intraining is de witte hond getoond met de pakwerkers. Beide pakwerkers hebben goed werk laten zien. 

Rond 17.00 uur was het officiële defilé. Jan was vaandeldrager, op de voet 
gevolgd door Saskia en Eagan, het team zag er voortreffelijk uit in het zwart 
met oranje outfit. Het defilé was prima georganiseerd, per deelnemend land 
werd het volkslied gespeeld.  
Aansluitend was de coachbespreking in een ruimte van het stadion met de 
loting van de landentrekking.  
Na de coachbespreking vertrok iedereen naar hotel Juno te Komaron om te 
eten en de deelnemers te laten loten voor het startnummer. De loting is cha-
otisch verlopen met veel tumult en nerveuze mensen, de organisatie had de 
loting niet goed in de hand. De lotnummers waren onder wijnflessen geplakt 
en de deelnemers mochten de fles wijn meenemen. In de catalogus had de 
organisatie een stripje gestopt met de start tijden die uitsluitend voor de orga-
nisatie duidelijk bleek. Direct na de loting kreeg ieder een volledig formulier 

met de alle starttijden vermeld, dit was wel goed geregeld. Terug naar het villapark om nog na te praten over de pre-
sentatie witte hond en de starttijden en te volgen schema.

Saskia moest zaterdags speuren. Bij het loting op het speurveld trok Saskia lot-
nummer 1. Bij afdeling A is door de coach samen met de Italiaanse coach protest 
aangetekend tegen het onreglementair gepresenteerde spoor. Zowel de Itali-
aanse combinatie als Saskia hebben een nieuw spoor toegewezen gekregen. Zij 

moesten  speuren nadat alle deelnemers ge-
reed waren.  Om half drie in de middag en bij 
een temperatuur van 26 graden gemeten op 
1,2 meter hoog, dit betekent dat op de grond 
de temperatuur boven de 50 graden heerste. 

De akker bestond uit een harde ondergrond bedekt met veel stof. Eagan ging heel 
goed van start, nam de 1e hoek overtuigend en foutloos, ging goed af bij het 1e voor-
werp (neus vol stof). Bij de 2e hoek ging het spoor verder over op een andere onder-
grond waardoor de hond niet uit de hoek kon komen (neus volledig met stof), Eagan 
heeft niet opgegeven en heeft hard gewerkt om toch de hoek te vinden. De combina-
tie werd uiteindelijk door de Franse keurmeester afgefloten. De Italiaanse hond was 



er veel slechter aan toe en gaf een beeld dat hij zou omvallen. Kortom het speuren voor deze beide honden was extreem 
zwaar. Alle honden die bij dit evenement zijn gezakt hebben alle rond het middaguur gespeurd. Aangeslagen gingen 
we terug naar het villapark. Vroeg naar bed om de volgende dag optimaal te kunnen presenteren op afdeling B en C.

Zondag afdeling B, Ea-
gan een voortreffelijk 
attent volgende hond 
die bij de 1e wending 
even dacht ‘wij gaan 
vooruit sturen’. Verder 
zijn minuscule foutjes 
door de Spaanse keur-
meester bestraft. Een 
zeer verdiende 90 pun-
ten. 

Het publiek heeft genoten van het mooie getoonde werk van Eagan en Saskia en hebben ook Saskia gefeliciteerd. En 
natuurlijk ook de supports die zijn komen kijken naar Saskia en Eagan hebben uitbundig gereageerd. 

Alles werd regelmatig gedeeld op de facebookpagina van SDN zodat men thuis ook alles kon volgen.

Na een korte pauze het manwerk. Eagan heeft 
goed kort om de verstekken gerevierd. Aangeko-
men bij de pakwerker even de kin op de mouw 
gelegd wat direct een punt koste. Uit het verstek 
goed aan de voet gekomen. 
De vlucht snel, vol en hard ingebeten en na com-
mando uit volle bek gelost weer even kin op de 
mouw. Het rugtransport een goed volgende en 
zeer alerte hond die super het gevecht is aange-
gaan en weer uitstekend heeft gelost. Zijtransport 
is netjes afgewerkt. 
Op de afstand, een goed doorkomende Eagan die 
hard en vol beet, weer goed loste na commando. 
De afstand is door het publiek met een ruim ap-
plaus gewaardeerd. De fout die Eagan maakte na 
elke bijtoefening (kin iets op de mouw leggen) 
kostte bij deze Duitse keurmeester veel punten. 
Kortom Eagan heeft een knap staaltje manwerk laten zien met 91 punten in totaal, waar het publiek van heeft genoten 
en ook duidelijk heeft laten merken naar Saskia. 

Om 17.00 uur volgde het slotdefilé en de prijsuitrijking. De Belgische 
combinatie is op dit evenement een terechte winnaar geworden.  De 
Finnen hebben als team voortreffelijk gepresteerd met 2 honden op 
de plaats 2 en 3.

Na het evenement hebben we gezamenlijk met alle supporters gege-
ten en gezellig nagekletst.
De volgende morgen vertrokken we naar huis en hebben teruggeke-
ken op een mooi evenement. 

Ik wil bij deze Saskia bedanken voor haar bijzonder sportieve inzet en 
getoonde belangstelling naar andere deelnemers. Haar man, Jan niet 
te vergeten, Jan heeft zich ook voor 100 % ingezet om Saskia te steu-
nen en te begeleiden. Jan, Tanja en ikzelf hebben ons volledig ingezet 
zodat Saskia zich goed kon concentreren op de wedstrijd. Jan en Tanja 
bedankt!  

SDN IDC coach, Albert Verhoef


