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Aansprakelijkheid
De Hippische krant 2019 wordt met 
grote zorgvuldigheid en naar beste 
weten samengesteld. Uitgever Te 

Loo Media en auteurs streven naar 
juistheid en volledigheid van informa-
tie en beeld. Fouten blijven mogelijk. 
Uitgever en auteurs aanvaarden geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade 

die het gevolg is van handelingen, 
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In de sfeervolle, moderne brasserie van  
’t Grachthuys kunt u van dinsdag tot en met 

zondag vanaf 11.00 uur terecht voor een 
hapje en een drankje. Onze menukaart kent 
een grote variëteit, met voor ieder wat wils. 

Ook voor zaalverhuur is dit het juiste adres.

 Hippische Wedstrijden 2019Wij wensen veel succes bij de

www.bewital.de

UNTERNEHMENSGRUPPE



De naam van de vereniging zoals die bij de Ka-
mer van Koophandel staat ingeschreven is: De 
Winterswijkse Ruiter- en Ponyclub (WR&PC). 
De club heeft seniorenleden (WRC-leden) en 
jeugdleden (WPC-leden, ponyruiters en ama-
zones t/m 18 jr.).

Manege
De manege en het buitenterrein van de 
WR&PC liggen aan de Steengroeveweg 30, 
7101 PH in Winterswijk. Leden mogen, zonder 
dat er extra kosten aan verbonden zijn, ge-
bruik maken van de manege. Dit is buiten de 
lessen en evenementen om.

Lessen

De lessen voor de jeugdleden en senioren zijn 
verdeeld over de maandag-, dinsdag-, woens-
dag- en donderdagavond. 
Ook op de woensdagochtend kunnen de se-
nioren in twee lessen terecht. De lessen wor-
den gegeven door Wouter Hermelink, Desirée 
Kemper, Ira Beusink en Lies Bastiaanse.

Naast de reguliere lessen organiseert de 
WR&PC regelmatig extra lessen, clinics en 
demonstraties. Daarvoor trekt de WR&PC niet 
alleen de eerder genoemde instructeurs aan, 
maar ook instructeurs en andere prominenten 
van buitenaf.

Evenementen
Ieder jaar organiseert de WR&PC verschillen-
de onderlinge wedstrijden, deze zijn openge-
steld voor elke ruiter of amazone. Dus je hoeft 
geen lid zijn van onze vereniging om hieraan 
deel te nemen. 

Andere evenementen zijn nieuwjaarsreceptie, 
ledenvergadering, ponykamp, feestavond, toi-
letteermiddag, gezamenlijke buitenrit, etc. 

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of het aanmelden als lid, 
kunt u  terecht op de website of contact opne-
men met het secretariaat:
Maaike Tromp
06-81817543
wrpcwinterswijk@outlook.com
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Geachte lezers,

Voor u ligt de jaarlijkse krant van de WR&PC. Ditmaal een aantal 
weken eerder dan gebruikelijk, zodat u al eerder op de hoogte 
bent van de van de evenementen die door onze vereniging wor-
den georganiseerd en deze data vast kunt noteren op de kalender.

Onze kalender is dit jaar mooi gevuld, met uiteraard de gebruike-
lijke spring- en dressuurwedstrijden en de hippische week. Daar-
naast heeft onze vereniging in 2018 enkele evenementen voor het 
eerst georganiseerd, die zeker voor herhaling vatbaar zijn. 

Deelnemers en bezoekers waren bijvoorbeeld erg enthousiast 
over de Winterswijkse Men- en Ruiterdag die wij met Menver-
eniging Winterswijk OG hebben georganiseerd. Dit spektakel zal 
daarom ook in 2019 plaats gaan vinden. 

Voor wat betreft de slipjacht hebben wij het afgelopen jaar de han-
den ineen geslagen met het slipjachtcomité. Ook deze samenwer-
king is goed bevallen en zetten wij verder voort in 2019.

Een overzicht van al onze activiteiten inclusief de bijbehorende 
data kunt u vinden op www.wr-pc.nl.

Het gaat goed met onze vereniging en daar zijn we trots op. Zelfs 
bij onze kring is het groeiende aantal (jeugd)leden niet onopge-
merkt gebleven. Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken 
om onze leden, instructie, vrijwilligers, sponsoren en grondeige-
naren te bedanken. Zonder hen is het als vereniging onmogelijk 
om succesvol te zijn en blijven. 

Langzamerhand kan gesteld worden dat wij als vereniging steeds 
veelzijdiger worden en hierdoor nieuwe leden en een breed pu-
bliek weten aan te trekken. De veelzijdigheid van de paardensport 
ziet u ook terug in deze editie met een diversiteit aan onderwerpen 
die te maken hebben met het houden van paarden en het beoefe-
nen van paardensport. Het valt niet mee om elk jaar weer nieuwe 
onderwerpen te bedenken, maar onze redactie is het weer gelukt!

Ik wens u veel plezier bij het doorlezen van deze editie en hope-
lijk, als deelnemer of bezoeker, tot ziens op één van onze evene-
menten. 

Sandra Metaal-ten Dolle
Voorzitter WR&PC

In deze uitgave onder andere:
Diverse estafette-interviewsColomn ‘Paardenvolk’ Logo-prijspuzzel

Diverse estafette-interviewsColomn ‘Paardenvolk’ Logo-prijspuzzel

Hippische Krant 2019

Winterswijkse Ruiter- en Ponyclub

Slipjacht
Eventing Derby
Jeugdleden vertellen
Osteopathie door eigen leden

Wedstrijdterrein 
Steengroeveweg 30
7101 PH Winterswijk

De Winterswijkse Ruiter- & Ponyclub (WR&PC) is een club voor paar-
denliefhebbers van jong tot oud. De club vindt zijn oorsprong als zijnde 
Winterswijkse Ruiterclub (WRC) in 1927.  
In 1962 kwam daar een aparte club, de Winterswijkse Ponyclub (WPC) bij. 
In augustus 2005 zijn de verenigingen WRC en WPC gefuseerd.

Op deze foto is het M paardenviertal te zien tijdens 
hun proef op de Hippiade 2018. Van de 11 combina-
ties in deze klasse wonnen zij met 66,75% de tweede 
prijs en werden reserve kampioen van Nederland. 

In het viertal reden mee: Melissa Valken met Fe-
lony, Tessa Delger met Cindi, Roos van der Hoek 
met Trust Me, Anouk Siebelink met Gillmore en Marit 
Damkot met Allette onder leiding van commandant 
Ira Beusink.

De foto is gemaakt door fotografe Ingrid Truijens.

Jeugdleden  Carmen

Naam: Carmen Vervelde
Geboren: 27 maart 2008
Pony: Emilion, NRPS, E pony, 
kleur vos, 14 jaar

Ik heb Emilion nu sinds 2 januari 
2019, dus nog maar heel kort. 

Het gaat heel goed, springen vin-
den we het leukst. We lessen op 
de maandagavond bij Wouter  
Hermelink. De ene week hebben 
we spring les en de andere week 
hebben we dressuur les. Emilion 
gaat best wel hard met springen.

Ook hebben we al een BB dres-
suur wedstrijd gereden. We waren 
eerste!!!! Dus nu veel oefenen voor 
de B dressuur en dan springen!
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RENSINK
ASSURANTIËN - FINANCIERINGEN - HYPOTHEKEN

Postadres: Bezoekadres:
Postbus 111 Beuzenes 2
7100 AC  Winterswijk 7101 VX  Winterswijk
tel.: 0543 - 51 34 60 www.rensink-assurantiën.nl

www.bril-in-mode.nl

FAUVES

VANOMMENMANNENMODE

WOOLDSTRAAT 36 - WINTERSWIJK

T. 0543 512491 - WWW.MANNENMODE.COM

WHEME 1  -   WINTERSWIJK  -   T. 0543 452077  -   WWW.FAUVES.NL

C A V A L L A R O  N A P O L I
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Ik ben geboren en getogen in 
Beltrum en de derde in een ge-
zin van 4 jongens. Na de havo 
in Groenlo ben ik vertrokken 
naar Venlo om hier HBO logis-
tiek te studeren. 
Na deze opleiding ben ik weer 
naar de Achterhoek verhuisd 
want de stad trok mij absoluut 
niet.

Inmiddels had ik mijn vrouw 
Herma ontmoet en een jaren 
30 woning in Winterswijk ge-
kocht en opgeknapt. Na een 
aantal jaren deed zich de kans 
voor om in Kotten te gaan wo-
nen op de boerderij van Her-
ma’s ouders. 

Wij wonen hier met veel plezier 
met onze 4 kinderen (Merlin, 
Julot, Sterre en  Joren).

Herma was al heel lang besmet 
met het paardrijvirus en alle 3 
de dochters hebben pony ge-
reden. Er is er maar een fana-
tiek mee verder gegaan en dat 
is Sterre. Dankzij haar zijn wij 
vanaf 2016 lid bij de WR&PC. 
Zelf heb ik genoeg pk’s onder 
mijn gat gehad (motorrijden) 
maar voor 1 pk heb ik ontzag.

Mennen is een hobby van mij 
en in wedstrijdverband ben ik 
de vaste groom van Gerrit Bes-
kers.

In mijn dagelijkse leven  werk 
ik al jaren met plezier als 
hoofdplanner bij Rouwmaat in 
Groenlo. Tevens zijn Herma en 
ik sinds 2010 de eigenaren van 
Camping Appelweide.

Waar ik van kan genieten is 
het fanatisme onder de ruiters 
en de instructie op trainingen 
en wedstrijden en het niet te 
verwaarlozen  “lol met je knol” 
gevoel.  
Grote bewondering heb ik voor 
de inzet van onze leden op alle 
fronten!!

Mijn naam is Mark Hoitink en vanaf november 2018  
de nieuwe penningmeester van de Winterswijkse  
Ruiter- en Pony Club.

Iedereen kent er wel een in zijn omge-
ving. Minstens een. En misschien nog 
wel meer. Ze zijn volhardend, weten van 
aanpakken, gaan doelgericht te werk, 
zien er niet uit met stro in het haar, zijn 
een tikkie eigenwijs en ze stinken. Naar 
paard. Ze lopen in kleding waar Coco 
Chanel zich met schaamte voor om zou 
draaien en weg zou lopen zo hard zij 
kon. De broeken die ze aanhebben zijn 
niet bepaald van de laatste mode, hoe-
wel bling bling ook in deze sector haar 
intrede doet. De schoenen (ze schij-
nen ‘jodhpurs’ te heten) zitten vol met 
modder en stro, over de geur maar niet 
te spreken. Herkent u al iemand met 
deze kenmerken? Juist… we hebben 
het over ‘paardenvolk’. Een heel apart 
volkje met eigenaardigheden waar bui-
tenaardse wezens jaloers op zijn. Een 
eigen taal en een compleet eigen invul-
ling van hun vrije tijd. 

Ballet versus paardrijden
Zelf hoor ik ook bij dit (prachtige) paar-
denvolkje en met mij horen veel ouders 

bij dit volkje zonder dat ze het zelf ei-
genlijk willen. Ze zijn ‘er in gerold’ laat 
maar zeggen. Het voelt misschien een 
beetje ‘van de regen in de drup’ komen 
als jouw kind begint met ballet en ein-
digt op een pony. Want ja..… dat paar-
denwereldje is best bijzonder. Bij ballet, 
voetbal, hockey, volleybal of zwemmen 
kun je als ouder een half uurtje voor de 
wedstrijd thuis vertrekken. 

Een aanmoediging zal niet het grootste 
offer zijn, zeker niet als je met een bakje 
koffie bij kunt leuten met andere ouders. 
Na de wedstrijd gaan de kinderen zich 
douchen, kleedt de telg zich weer om 
en kunnen we rustig de dag vervolgen. 
Bij de paardensport zit dat toch wat an-
ders in elkaar…

Voor dag en dauw
Een dagje op wedstrijd met een pony 
betekent in ieder geval: vroeg uit de 
veren. 7.00 Uur is geen ondenkbare 
tijd om met de voetjes in de verse mest 
te staan en de geur van een pony op 
te snuiven. De pony moet gewassen 
worden, zadel en hoofdstel moeten ge-
poetst, vlechtjes in de manen, staart uit-
pluizen en alle benodigdheden moeten 
in de auto en trailer worden geladen. 

Als je geluk hebt, en neem van mij aan; 
dat hebben er niet veel, laat de pony 
zich makkelijk laden en kun je na twee 
uur voorbereiding richting concours. 

Eenmaal op concours aangekomen 
merk je hoeveel vaktermen er over het 
terrein vliegen en zie je gelukkig ook 
dat je niet de enige ouder bent die niks 
begrijpt van deze ietwat vreemde sport. 
De pony is uitgeladen en dochter- of 
zoonlief staat met zijn trots achter de 

trailer. Terwijl de pony koninklijk staat te 
genieten van alle aandacht en jouw kind 
verandert in een ware dictator, lopen 
vader en moeder zich de benen uit het 
lijf. ‘Hebben jullie de stiften mee geno-
men?’ ‘Stiften?!? We zijn hier toch om 
paard te rijden? Niet om te kleuren?!’ 

*ZUCHT* ‘Jullie begrijpen er ook niks 
van. Je weet wel; de kalkoenen!’ ‘Kal-
koenen?! Wat hebben die met paarden 
te maken? Volgens mij is het nog lang 
geen Kerst.’ Mission impossible is zacht 
uitgedrukt…

Dé proef
En dan de proef die gereden moet wor-
den. Leuk, al die termen als: grote volte, 
van hand veranderen, wijken voor de 
kuit, travers, keertwending om de ach-
terhand en ga zo maar door. Als de rui-
ters en amazones nauwelijks weten hoe 
ze het uit moeten voeren, laat staan dat 
pa of ma weet wat er staat en nog er-
ger; wat het ís! En als de kindertjes de 
proeven dan nog eens thuis geoefend 
hadden, zou het nog niet zo’n 
probleem zijn, maar hoe vaak ho-
ren we de ruitertjes roepen naar 
de ‘voorlezer’: ‘Wat zeg je?! Wat 
moet ik nu doen?’. Komen we la-
ter bij de trailer aan en attende-
ren we de kinderen er netjes op 
dat je THUIS de proef al door 
had kunnen nemen, dan volgt 
er commentaar als: ‘Ja, maar jij 
schreeuwt ook zo hard! Ik versta 
er niks van!’ 

Natuurlijk….dictatortje in de dop. 
Blijf het personeel aansturen. Blijf 
er bovenop zitten, want; als je niet 
wilt dat je ouders groeien, ga er 
dan bovenop zitten. 

Gelukkig is het ook wel eens andersom; 
dan snapt de ruiter of amazone niet wat 
de voorlezer bedoelt en blijkt na enige 
verdieping in de lesstof dat commando’s 
toch anders opgevat hadden moeten 
worden. Vooral in de eerste fase van het 
rijden, wil de instructeur nog wel eens 
een handje helpen met de stem om een 
pony in draf te krijgen. ‘Drrrrraffff’ galmt 
het dan door de rijbaan. 

Maar ja… als je dat tijdens een proef 
doet om de jonge leerling te helpen en 
deze leerling is nogal letterlijk in zijn 
aannames, dan krijg je lachwekkende 
situaties. Als je als amazone met het 
commando ‘drrrrrrafff’ tijdens de proef 
van je pony af springt, dan moet je toch 
eens na gaan vragen of dat ook daad-
werkelijk de bedoeling was. 

Thuis maar vaker oefenen met die paar-
dentaal en vaktermen. Of toch kiezen 
voor ballet…krijg je de tutu van mij ca-
deau. 

Marga Stemerdink

l  Milan met Tinkerbell, foto Wendy Scholten

Hallo!

Dit ben ik met mijn pony Su-
laatik’s Sing a Song. Samen 
zijn we naar de Gelderse 
kampioenschappen M sprin-
gen geweest in Westervoort, 
super gaaf! Daarna mochten 
we knallen op het NK! 

We hebben daar een fout-
loos basis parcours gereden 
maar helaas na een onver-
wachte schrikreactie en een 
rare beweging  van Singer 
een val in de barrage.
Wel heel erg genoten en als 
8e mogen eindigen!

Groetjes, Maud Pasman



VEEHANDEL B. ten Dolle bv
Tel 0543-569233 - Lemmenesweg 5 - 7104 DE Winterswijk-Meddo

Uw adres voor al uw veehandel

Tevens bemiddeling van export vaarzen
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E: info@welkamp.com

Landbouwstraat 2 - 7122 VM Aalten

BIORESONANTIE

Jelly Wassink
Schoolstraat 28

Winterswijk
06-27017394

info@bioresonantie-winterswijk.nl
www.natuurgeneeskunde-winterswijk.nl

Praktijk voor 
natuurgeneeskunde
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Tijd voor een gesprek dus en 
gelukkig is Liza dol enthousiast, 
precies zoals ze op mij over-
komt. De 16 jarige Havist vertelt 
dat ze 7 jaar oud is als ze op de 
pony van de buren mag rijden. 
Ze krijgt les van Anneke Stronks 
en Jorien Ooijman. Dit gaat zo 
leuk dat ze al snel aan wedstrijd-
jes mee gaat doen. Hier haalt ze 
het ene succes na het andere. 

Ze doet het goed op selectie-
wedstrijden voor de kring en is 
veelvuldig geselecteerd voor de 
Gelderse Kampioenschappen 
waar ze ook bovenin de ranglijst 
een plaatsje weet te bemachti-
gen. Leuk detail is dat zij “haar” 
pony’s zelf zadelmak maakt en 
opleid. Gaudi, een jonge pony 
waar ze nu een jaar mee werkt, 
is erg talentvol maar ook erg 
sensibel. Ze is een keer met 
hem naar een clinic bij Bart Bax 
geweest. Dat is heel goed beval-
len, hij kon hen goed helpen om 
de zwakke punten te verbeteren. 

Sinds die tijd krijgt ze regelmatig 
les van Bart. 
Ze rijdt niet alleen individueel 
voor WR&PC, maar doet ook 
mee met het verenigings- en 
viertal rijden. Dat gaat zo leuk 
dat ze regelmatig op het NK 
te vinden is. Afgelopen jaar is 
“haar” viertal daar zelfs derde 
geworden. 

Stalhulp en groom
Liza werkt in het weekeinde en 
de vakanties bij Hilde van Eer-
den. Naast de stalwerkzaam-
heden rijdt ze soms ook op de 
paarden van Hilde. Liza rijdt dan 
bijvoorbeeld voorop als Hilde op 
een jong paard rijdt of ze gaan 
samen op buitenrit. 

Binnenkort gaat ze ook mee als 
groom op de wedstrijden. Dit is 
voor haar echt een droombaan. 
Wat Liza na de Havo wil gaan 
doen weet ze nog niet, het zal in 
ieder geval iets zijn met dieren.

Mennen
En dan het mennen. Dat heeft ze 
helemaal van Freek en Anneke 
Stronks geleerd. Ze rijdt mee als 
groom (een groom is iemand die 
achter op de koets zit en zorgt 
voor de balans van de koets en 
als er iets is snel kan handelen, 
red.) bij Daniel Stronks en ment 
zelf ook. Dat doet ze zowel in-
door als outdoor. Ze heeft mee-
gedaan aan Paard en Koets en 
is daar tweede geworden in de 
jeugdrubriek tweespan. Leuk 
detail, Liza rijdt met Twister en 
Moonlight samengestelde men-
wijdstrijden. Met dit tweespan 
wilde ze ook meedoen aan de 
selectie van Paard en Koets in 
Nijkerk. Een van de pony’s was 
kreupel tijdens de voorlaatste 
wedstrijd vóór deze selectie. 
Liza heeft in die voorlaatste 
wedstrijd gewoon twee andere 
pony’s aangespannen die ze 
mocht lenen. Hoewel ze deze 
pony’s helemaal niet kent en ze 
voor het eerst in handen heeft, 
gaat het zo goed dat ze toe-
stemming krijgt van de eigena-
ren om met dit tweespan verder 
te trainen voor Paard en Koets. 
In Nijkerk wordt ze boven alle 
verwachting derde en verdient 
daarmee haar ticket. Dit twee-
span is inmiddels weer terug 
bij de baasjes en gelukkig zijn 
Moonlight en Twister in topvorm 
en zijn ze nu weer hard aan het 
trainen voor de samengestelde 
wedstrijd in Winterswijk. 

Een droom gaat uitko-
men
Een paar jaar geleden volgt Liza 
een men clinic van B kaderlid 
vierspan rijder Mark Weusthof. 
Een paar jaar later mag ze bij 
hem op stal langskomen om 

een dag mee te helpen. Haar 
grote wens is om een keer op 
een internationale menwedstrijd 
mee te gaan. Die wens gaat bin-
nenkort in vervulling komen, het 
weekeinde van Hemelvaart gaat 
zij met hem mee als groom naar 
Valkenswaard. “Pas maar op, 
here they come!”
Op de vraag wat ze nu het al-
lerleukste vind van de paarden-
sport, heeft ze geen antwoord. 
Pas met het mes op de keel zegt 
ze bijdehand: SGW. Op de vraag 
waarom antwoordt ze lachend, 
daar zit alles in, springen, dres-
suur en crossen. 

Ride en Run
Ze vind het heel leuk om men-
nen meer te verbinden met an-
dere takken van (paarden)sport. 
Vooral omdat mennen niet zo erg 
is als sommige mensen denken. 
Toen zij gevraagd werd om na-
mens het mennen mee te doen 
aan de organisatie van Ride en 
Run gaat ze direct enthousiast 
van start. Dit doet ze samen met 
Lobke Geerdink. Samen met 
andere organisatoren bedenken 
ze hoe er teams gemaakt kun-
nen worden, hoe alle leeftijden 
bij dit evenement betrokken kun-
nen worden en hoe het parcours 
er uit gaat zien. In de buitenbak 
van WR&PC worden 3 parcour-
sen door elkaar uitgezet, een 
voor menners, een voor spring-
combinaties en een voor hard-
lopers. Het werkt als een soort 
estafette. Als de eerste van het 
team binnen is, kan de volgende 
van start gaan. Het team dat het 
snelste is en de minste fouten 
maakt wint. 

Meedoen met Ride en 
Run?
Dat gaat soms als vanzelf. In 
de kantine wordt Lotte Houwers 
gevraagd of zij als jonge spring-
ruiter mee wil doen, dan meldt 
zich spontaan Jolien Kuenen 

als andere springruiter, Patricia  
Elsinghorst als menner en vraagt 
Bianca Houwers aan haar vrien-
din Monique Reijrink of zij het 
team wil completeren als renner. 
En zo heb je een team, waarvan 
men elkaar in eerste instantie 
niet kent. Je kiest een thema, in 
dit geval “human en horse po-
wer”, wat terug te zien is in de 
zwarte shirts met mooie krach-
tige opdruk van een gele blik-
semschicht die ook weer terug 
te vinden is op de achterhand 
van de paarden én in de muziek: 
tijdens de hele ronde wordt mu-
ziek van hardwell en KSHMIR- 
this is power gedraaid. Daar kan 
het publiek op swingen. 

Het team start als eerste, Jolien 
legt een springparcours af met 
een estafette staafje in de hand, 
gooit die naar de Monique, want 
die heeft niet heel veel met paar-
den op. Leuk detail: de instructie 
aan de renners is: laat de bal-
ken op de hindernissen liggen! 
De eerste hindernis wordt nog 
gesprongen, maar de volgende 
is wat aan de hoge kant dus be-
sluit Monique daar onder door 
te rollen, tot grote hilariteit van 
het publiek. De stemming zit er 
meteen goed in. Monique geeft 
het stokje aan Lotte die vooral 
heel snel een bochtig parcours 
aflegt tussen tonnen en vlagge-
tjes door en een paar hindernis-
sen springt. Wanneer zij binnen 
is start de menner. Het gaat er 
om, welk team het snelst bin-
nen is met zo min mogelijk straf-
punten (balkjes, tonnetjes, etc.). 
Voor het winnende team is er 
voor iedereen een cadeaubon 
van Wentink. Al met al een zeer 
geslaagde dag, strak georgani-
seerd, goede sfeer van saam-
horigheid en iedereen heeft 
plezier. Er komen veel positieve 
reacties en dit is zeker voor her-
haling vatbaar. 

Anca Rokosch

Estafette interview
In de vorige editie van de 
Hippische Krant gaf Yvet 
Bennink het stokje door 
aan Kimberley Louwerse.

Kimberley Louwerse (26)

Ik ben sinds 2014 woonachtig in 
Winterswijk, ik woonde namelijk 
in Middelburg. In Winterswijk 

heb ik mijn vriend Sander leren 
kennen en ben toen hier komen 
wonen. Hij was in het bezit van 
een prachtige Friese merrie, 
genaamd Elske. Zij was enkel 
beleerd voor de kar en samen 
met Sander heb ik haar onder 
het zadel beleerd. 

Sinds 2016 ben ik lid gewor-
den van de club. We springen, 
dressuren, crossen, doen vrij-
heidsdressuur en rijden aange-
spannen en dat allemaal met 
een Fries! Toen ik nog in Mid-
delburg woonde reed ik met 
mijn wedstrijdpaard van de ma-
nege in het L1. Momenteel heb 
ik dit met Elske nu ook behaald, 
maar mijn doel is om nog een 
stuk verder in de dressuur te 
komen! En als afwisseling blij-

ven we ook de leuke andere din-
gen doen. Elske is nu 10 jaar en 
een merrie met een karakter, ze 
weet dondersgoed wat ze wil of 
niet en wat ze leuk vindt. 

Soms botst het even tussen ons, 
waarna we allebei even weer 
onze rust moeten zoeken en 
kunnen dan weer heerlijk ver-
der rijden. Met ups-and-downs 
beginnen we steeds meer een 
team te vormen. Ze is ook erg 
dankbaar als ik haar een fijne 
sportmassage behandeling 
geef, die ik regelmatig op haar 
uitprobeer tijdens mijn opleiding 
voor sportmassage.

Ik geef het stokje door aan Nina 
Lammers zodat zij het estafette 
interview kan voortzetten!
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06 - 5361 4543

www.rekla-oost.nl

T. 0543 - 51 51 21     |     Stevinstraat 2     |     Winterswijk

in- & outdoor signing

folierollen

sticker
materiaal

vlaggen

kleuren-
    waaiers

Wij gaan verhuizen!
Per 1 mei is Rekla-Oost gevestigd 

aan de Stevinstraat 2 te Winterswijk

Winterswijk Tuunterstraat 42  

Het adres voor 
tuin en dier 

 
 

 

 
 

 

 

Winterswijk  

Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je een 
van onze 150 winkels binnen loopt. We hebben alles in huis wat je nodig hebt 
voor de verzorging van je tuin en dier. Denk onder andere aan planten en za-
den, tuingereedschap, recreatie- en werkkleding en -schoenen, dierenvoeding 
en -verzorging. 
 
Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een 
stapje verder gaat. Al onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen. En dat 
zie je. Ontdek ons alvast op welkoop.nl  
 
Tot snel in onze winkel! 
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Terug in de tijd

Op jonge leeftijd werd hij besmet 
met het paardenvirus. Als zeven-
jarige jongen begon hij met 
ponyrijden, dit was destijds bij 
Manege de Sikker, die door de 
familie Snoeck werd geëxploi- 
teerd. De familie Snoeck kwam 
uit het circurswereldje en leerde 
de kinderen ook op een leu-
ke manier paardrijden. Je werd 
bijvoorbeeld aan de longeerlijn 
gedaan en dan moest je al rijdend 
jongleren op je pony.  Daar leerde 
je natuurlijk wel met veel balans 
op jouw pony te zitten. 

In 1979 werd Egbert op tien-
jarige leeftijd lid van de WPC 
met zijn pony Bianca. In die tijd 
gaf Annemarie Hopstake les. 
Aan zijn ponytijd kwam al snel 
een einde; toen hij vijftien werd 
maakte hij de overstap naar de 

paarden. Het toenmalige paard 
Roxy waar zowel  zijn zus en 
broer al mee hadden gereden, 
kwam nu bij Egbert onder het za-
del. In 1985 startte hij zijn eerste 
indoor kampioenschappen die 
werden verreden in Dronten. 
Egbert en Roxy kwamen uit in 
de klasse M2 en kort daarop vol-
gde al snel de overstap naar de 
klasse Z. Met zijn tweede paard 
maakte hij op zijn achttiende de 
overstap na de VVDR (Vereni- 
ging voor Dressuurruiters) en op 
zijn twintigste ging hij naar de 
subtop. 

De fijne kneepjes van het vak 
heeft hij dan ook van Henk van 
Bergen geleerd, ook wel bekend 
als de toenmalige bondscoach 
van het Nederlandse dressuur-
team. Egbert reed dan naar 
Nijmegen om op Dressuurstal 
Brakkenstein te trainen. Nu reist 

hij een paar keer per jaar af naar 
Joyce Heuitink om daar lessen 
te volgen. Verder rijdt hij veel 
op zijn eigen gevoel en laat de 
camera soms meedraaien om 
zichzelf te beoordelen. ‘Je kunt 
zo goed bekijken wat er goed 
of minder goed gaat’ vertelt  
Egbert. 

Op dit moment heeft Egbert twee 
paarden om mee te rijden. Met 
Endrik  (Vivaldi x Falco) heeft 
hij afgelopen indoor seizoen 
mee mogen doen op de Neder-

landse  kampioenschappen in 
de Z2. Endrik heeft nog maar 
weinig wedstrijd ervaring; sinds 
augustus 2018 is hij voor het 
eerst gestart. Binnenkort maken 
ze de overstap na het ZZ-Zwaar. 
Er staat ook nog een knappe vier 
jarige (Toto junior x Renovo) die 
wordt in alle rust opgeleid. 

Ik vraag Egbert waar je op moet 
letten als je een goed dressuur-
paard zoekt. Egbert: “een paard 
moet karakter hebben, de wil om 
voor je te gaan en moet met je 
mee willen werken.”

Subtop
Wat zijn de klassen die je door-
loopt voordat je bij de Subtop 
komt?  

“Het regionale niveau loopt 
van de klasse BB tot ZZ-licht 
bij de paarden, daarna maak 
je de overstap na de subtop. 
ZZ-Zwaar is de volgende stap, 
daarna volgt de lichte tour, waar-
bij je de Prix st George rijdt en 
Intermediare 1 is nog een stapje 
hoger. In de Zware tour start je 
Intermediare 2, gevolgd door 
Grand Prix. Je mag bij een score 
van 60%  al de overstap maken 
na een hogere klasse. De kür op 
muziek zie je eigenlijk in meer- 
dere klassen terug.” Egbert 
heeft zelf op Grand Prix niveau 
gereden. 

Je kunt wel zeggen dat Egbert 
Wiechers een paardenman 
is in hart en nieren. Hij rijdt al 
jaren mee in de subtob, heeft 
menig kampioenschap gereden 
en heeft ervaring op een hoog 
niveau van rijden. Een lid waar 
we best trots op mogen zijn!

Ik dank Egbert voor het gezellige 
en leerzame gesprek. Ik wens je 
dan ook veel succes met je twee 
jonge toppers. 

Esther Schaap 

We trappen dit jaar af met de 
groep die zich bezig houdt met 
de organisatie van een aantal 
dressuur- en springwedstrijden. 
Zo worden er op 13/14 april, 
18/19 mei, 27/28 juli en op 21 
september wedstrijden geor-
ganiseerd. Hiervoor deelt deze 
werkgroep één secretariaat zo-
dat alles goed overzichtelijk blijft 
en starttijden van ruiters die wil-
len springen en dressuren ge-
combineerd kunnen worden.

Het secretariaat wordt gevoerd 
door Jeanet te Brummelstroete 
van wie ik onlangs in het Grand 

Café alle ins en outs te horen 
heb gekregen. In 1988 deed ze 
de eerste ervaring op met deze 
werkzaamheden. Volgens eigen 
zeggen hoort ze door haar ruim 
30 jaar ervaring bij het inventa-
ris. Ze heeft met hulp van ande-
re vrijwilligers grote buitencon-
coursen in de wijde omgeving 
van Winterswijk georganiseerd 
en de laatste jaren bij de club 
zelf. Dit is voor haar een stuk ge-
makkelijker en overzichtelijker. 

Zelf rijdt Jeanet vier paarden die 
ze uitbrengt van B springen tot 
Z2 dressuur. Ook heeft ze jaren-
lang SGW’s gereden maar daar 
is ze in 2012 mee gestopt. Ze is 
al 42 jaar lid en dus is ze begon-
nen bij de pony’s. Dat ze een 
fanatieke amazone is blijkt wel 
uit het feit dat ze al die 42 jaar 
gereden heeft. Nou, niet hele-
maal, ze heeft een stop van drie 
maanden gehad maar dat was 
geen succes, ze werd er niet ge-
zelliger van. Op woensdagoch-
tend lest ze bij Lies Bastiaanse 

en af en toe ruilt ze met Maaike 
Klomps.

Terugkomend op het organise-
ren van wedstrijden geeft Jeanet 
aan dat ze in november begin-
nen met de planning voor het 
nieuwe jaar, dit wordt door Henk 
Bonnink gedaan. In december 
wordt de planning ingebracht bij 
de kring zodat alle wedstrijden 
mooi op elkaar afgestemd kun-
nen worden. Acht weken voor 
de wedstrijd wordt deze aan-
gevraagd bij de KNHS en vier 
weken van te voren krijgen alle 
“oude” starters een persoonlijke 
mail of ze ook deze wedstrijd 
weer mee willen doen. Dan 
is het wachten op de inschrij- 
vingen, vooral de laatste week 
is vaak hectisch. Maar wanneer 
ruiters hun wensen van te voren 
aangeven is er veel mogelijk. 
Het is een hoop geregel maar 
door de automatisering is het 
wel makkelijker geworden. Op 
de wedstrijddag zelf is Jeanet ’s 
ochtends om zes uur op de club en 

gaat ze als laatste naar huis. Lan-
ge dagen dus, maar je leert veel 
ruiters en jury’s kennen en ze vindt 
het nog steeds mooi om te doen.

Dat ze het werk niet alleen doet 
blijkt uit het feit dat de jury’s en 
parcoursbouwers voor de spring-
wedstrijden gevraagd  worden 
door Ronald Schreurs. 
Tine Ooijman regelt de dres-
suurjury’s en Kim Stemerdink is 
de onmisbare rechterhand van 
Jeanet. Judith Korenberg en 
Dominique Tolsma vragen de 
vrijwilligers voor de dressuur- en 
springwedstrijden. 

Sandra Huiskamp-Slotboom is 
tijdens de wedstrijden aanwe-
zig voor het dressuurgedeelte, 
zij doet tevens het secretariaat 
voor de dressuur wedstrijden in 
de hippische week. Het terrein 

kan niet zonder de vrijwilligers, 
de onderhoudsploeg is druk met 
slepen van de banen en Henk 
Bonnink, Wim Meerdink en 
Jeanet zetten de banen uit met 
de witte hekjes.

Dat het aanspreekpunt van een 
secretariaat bijzondere voorval-
len meemaakt zal duidelijk zijn. 
Van iemand die haar rijbroek 
vergeten was (zonder was geen 
optie) en Jeanet gelukkig nog 
een exemplaar in haar auto had 
liggen tot haar kleine groene 
auto die gebruikt werd door de 
jury en omroeper tijdens een 
springwedstrijd (hij paste pre-
cies over de rolstoelopgang). 
Het zijn mooie voorbeelden van 
wat er allemaal mogelijk is door 
teamwork!

Anita Valken

Aangekomen op een prachtige locatie word ik hartelijk 
ontvangen door Egbert Wiechers. Veel van onze leden 
zullen Egbert niet kennen, maar hij is toch al 40 jaar lid 
van onze vereniging. Iemand die veel weet te vertellen 
over de geschiedenis van onze vereniging, maar ook 
veel kennis heeft op het gebied van paarden. Binnen 
neem ik plaats aan de keukentafel. Met een kop thee 
start er een gezellig  gesprek.  

Jeanet te Brummelstroete

l  Jeanet met Zendilia SGW Diepenheim

l  Egbert met paard Endrink



Auto Tiggeloven
Autobedrijf Mennink-Veldboom
Autobedrijf Wassink Autogroep 
Bril-in-mode
Fauves
Gunnewick Mengvoeders
Heesen Yachts Interiors
Hobbyhuis Heinen
Kapsalon Esta´s Haarmode
Loonbedrijf Te Bokkel 
Mannenmode Van Ommen
Hoefsmederij Martin Remkes
MOOIMAN herenmode 
Paardensport Willie Welkamp
Prinsen Bestratingen 
Rensink verzekeringen
‘t Grachthuys
Tepasse Fenster
Timmermans en Mulder
Wim van Staalduinen
Zadelmakerij Wentink
Bakker Bedrijfswagens
Garage Verhaegh en Zn.
Raterink stratenmakersbedrijf
Stemerdink Landbouwmechanisatie Brinkheurne
Te Linde Schoorsteenservice
Huiskamp Bouwbedrijf BV                                 
Imabo Overkamp Meddo BV
K en D Dakbedekkingen
Mark Schoppers Multiservice
Smederij Bosman
Snijders Aardappelen
Witzand Bouwmaterialen
Autoservice Oonk - Te Winkel
Leemrijse Dak-en Wandtechniek
Snoeck-Huiskamp
Aannemersbedrijf Willy Schreurs
Alfred Sloetjes montage
Baderie Winterswijk 
Boesveld ASS

Colors @ Home
HBT chaletbouw en timmerfabriek
Hochrath Wonen & Slapen 
HSA Holkenborg
HSHorses
KHK Borduur en Confectie Atelier
Klein Poelhuis Konstructie
Loon-Mechanisatiebedr./ grondverzet Meerdink
Marc Onck beveiliging
Mensink Berndes
Nijenhuis schilders
Nijman administratie & belastingadviseurs
Prinsen Fa. Sloop / asbestverwerking
Profile De Fietsspecialist
Recla Oost
Roll Zon
RTS Bouwassist BV
Sibelco Europe (Steen- en Kalkgroeve)
Tolkamp keukens
Welkoop
Wikkerink Winterswijk BV.
Willemsen multidiensten
Geert Wassink Hoefsmederij
Kortschot’ boerderij camping
Gemeente Winterswijk
Hoefsmid Ruud Wijbrandi
Ira Beusink, Instructie WR&PC
Margritta Holtman Osteopathie voor paarden
Mengers Ongedierte Bestrijding
B.W. ten Dolle Meddo Tuinmachines
Brood en Banketbakkerij Sellink
Kersten Hoveniersbedrijf
Smid Oonk Meddo
Café Rooks
Obelink Camping BV
Rijwielhandel Oonk
Wenninkhof Hoveniersbedrijf
Autobedrijf Meerdink
BCS Grondverzet en Transportbedrijf
Breukers Bouwmaterialen
Dhr. Johan Verink sr
Dusseldorp, Infra, Sloop en Milieutechniek
Houthandel Nijweide

Rauwershof
Schildersbedrijf Marcel Egbers
Stalhouderij Debbinkhof
Harm Kookt
Onderlinge Veeverzekering Winterswijk
Aike Kraaijenvanger Dierenosteopathie
Dierenartsenpraktijk Wenters
Diergeneeskundig Centrum Winterswijk
Countus
Ebbers Mechanisatie
Honderslo Installatietechniek BV
Huiskamp BV loonbedrijf 
Krosenbrink Zonwering
Natuurgeneeskundige Praktijk voor Dieren
Riemke Wisse Makelaardij
Hypotheek Advies Centrum
Sportcentrum de Tuunte 
Thoma Enning Makelaardij
Veehandel ten Dolle
Sevink Molen
Autorijschool te Winkel 
Hengeveld Bedrijfsvloer b.v
Hoefsmederij Niek Peppelman
Lebo loon- en fouragebedrijf
Riny Vruwink
Rozemarijn
Aannemersbedrijf Geert Kruisselbrink
Bos Fourage Netterden
De Voerboer
Goossens Wijnhandel en Slijterij
Onderlinge Veeverzekering Winterswijk
HSF Logistics
Juwelier Sellink
Kruisselbrink Installaties
Molecatenpark Landgoed Ginkelduin
Te Selle Aannemersbedrijf
Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Administratiekantoor J.H. de Vries
Autobedrijf Kempers
Bewital
De Witte Smid
Lensink Tweewielers 
Univé Oost
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Wim van Staalduinen
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Margritta Holtman Paarden Osteopathie
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Riny Vruwink

Rozemarijn

Bos Fourage Netterden

Kathy Mulder Vormgeving

HSF Logistics

Lensink Tweewielers

Zadelmakerij Wentink
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Alle wedstrijden worden georganiseerd door St. Evenementen WR&PC, verenigingsnr 953273.
Locatienummer 873621 Stichting Accommodatie Winterswijkse Ruiter- en Ponyclub
De wedstrijden worden verreden op onze eb en vloed bodem tenzij anders is aangegeven. 
 

Hippische wedstrijden 2019  (dress=dressuur - spr=springen)

Dag Datum Onderdeel Paarden  Klasse Extra info 
  of pony’s
Za 18 mei spr      PO       BB–B-L-M-Z-ZZ
 dress   PO       Oefendres-BB-B t/m M2 grasbodem
                             spr      PA       BB–B-L  
Zo 19 mei           dress   PA      Oefendres-BB-B t/m M2 grasbodem
                             spr      PA      BB–B-L-M-Z-ZZ
Ma 20 mei           dress   PA       Oefendres-BB-B-L1-L2 avondwedstr. vanaf 17.30
Di 21 mei           dress   PA       Oefendres-BB-B t/m M2 avondwedstr. vanaf 17.30
Wo 22 mei          dress   PA       Oefendres-BB-B-L1-L2 avondwedstr. vanaf 17.30
Do 23 mei          dress   PA Oefendres-BB-B-t/m M2      avondwedstr. vanaf 17.30
Vr 24 mei           dress   PA       Oefendres-BB-B-L1-L2 avondwedstr. vanaf 17.30
Za 25  mei          dress   PO       Oefendres-BB- B t/m Z2
                             dress   PA       Z1–Z2–ZZL
Zo  26  mei          dress   PA       B-L1-L2-M1-M2-Z1–Z2–ZZL SELECTIE dress Pa
                             dress   PO       Z1-Z2

Za 22 juni dress PA+PO  BB t/m ZZL  Haflinger en koudbloeden
Zo 21 juli dres + vaardigheid   Menver. Winterswijk

Zomerspringen + dressuur
Za 27 juli  dress PA  BB-B-L1-L2-M1-M2 grasbodem 
  PA BB–B-L-M-Z-ZZ-40+springen
Zo 28 juli  dress PO BB-B-L1-L2-M1-M2 grasbodem    
 spr PO BB–B-L-M-Z-ZZ
 dress PA  BB-B-L1-L2-M1-M2 grasbodem
Zo 25 augustus Ride en Drive  Winterswijkse Men- en Ruiterdag

Najaarsspringen
Za 21 sept spr PA BB–B-L-M-Z-ZZ

Najaarsdressuur
Vr-za-zo  dress PO  oefen-BB-B t/m Z2 vrijdag vanaf 17.30 uur
27 t/m. 29 sept dress PA oefen-BB-B t/m ZZL 

Zo 6 oktober Herfstrit Menvereniging 
Za 23 november Slipjacht

Locatie Manege WR&PC
Steengroeveweg 30 
7101 PG Winterswijk 

We streven er naar ’s avonds om 21.00 uur klaar 
te zijn met de wedstrijd. De prijsuitreiking vindt 
zo spoedig mogelijk plaats na afloop van een 
rubriek. Genoemde tijden zijn richttijden, 
definitieve tijden staan op de startlijsten. 
Startlijsten worden gepubliceerd op internet, 
www.wedstrijdplatform.nl en zijn ook op het 
secretariaat te verkrijgen.

Het wedstrijdsecretariaat is een uur voor 
aanvang van de wedstrijd bezet.   
Wilt u vooraf contact met het wedstrijd- 
secretariaat dan kan dat via Jeanet te 
Brummelstroete:  j.tekulve@kpnplanet.nl

Wedstrijdsecretariaat  hippische wedstrijden
Sandra Huiskamp  
sandrahuiskamp4@gmail.com 

Wedstrijdsecretariaat Dressuur, 
Chelsea Hogeslag  
dressuurwedstrijdenwrpc@hotmail.com

Wedstrijdsecretariaat  Springen, 
Jeanet te Brummelstroete  
j.tekulve@kpnplanet.nl 

De concourscommissie behoudt zich het recht voor 
het tijdschema aan te passen.

Wij wensen alle deelnemers veel succes en 
we hopen dat er veel deelnemers en bezoe-
kers naar ons mooie complex komen om te 
genieten van de paardensport.

De concourscommissie

Rozemarijn

Bos Fourage Netterden

Kathy Mulder Vormgeving

HSF Logistics

Lensink Tweewielers

Zadelmakerij Wentink

l  Shelby Groothuis mocht 

met Dien op de Gelderse 

indoorkampioenschappen  

L1 dressuur starten.l  Ilse Zieverink: Voor mij was de Gelderse toch echt wel een hoogte punt van 2018, vooral omdat Pre-sley en ik derde werden, dat had ik namelijk totaal niet verwacht!

l   Fabienne Buunk en Hope Lynda Loo: Ontzettend spannende dag maar dik tevreden met een mooie 10e plaats. 

l   Lotte Houwers: 1e keer viertal augustus 

2018 en dan op de Nederlandse  

kampioenschappen terecht komen, 

mede door Top coach Desiree Kempers 
l   Daniëlle van Staalduinen: Op de Gelderse en Neder-

landse kampioenschappen 2 super mooie rondjes 

gesprongen.

l   Liza Aarnink: Super gaaf dat we kringkampioen, Gelders kampioen en 3de op het NK werden met ons super leuke 4-tal!!

l  Charlotte Almekinders: 
Boven de 60% rijden 
met lieve Pinnywinny  
in het ZZLicht!!
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ELEKTROTECHNIEK 
VERLICHTING
BEVEILIGING

Tel. 0543-512105

Tegen inlevering van deze advertentie
15% korting op een product naar keuze

hout - parket - laminaat - tuinschermen - 

schaarhekken - verf - elektro - gereedschap  

kasten - sanitair - ijzerwaren - Talens olie- en acrylverf 

Hobbyhuis - Ratumsestraat - tel. 513597
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We zullen Chelsea voorstel-
len: 

Mijn naam is Chelsea Hogeslag, 
ik ben 19 jaar, woon al mijn hele 
leven in Winterswijk en zit sinds 
de nieuwe manege er staat bij 
de WR&PC. Toen Ik  ongeveer 
5 jaar oud was, mocht ik na het 
behalen van mijn zwemdiploma 
A op paardrijden, mits ik nog 
wel mijn diploma B zou halen.  
Mijn zus reed altijd al paard, 
daar keek ik altijd erg naar op. 
Dat wilde ik ook! Ook had mijn 
nicht thuis Shetlanders, die vond 
ik erg interessant. Mijn vader en 
moeder hebben daarentegen 
niks met paarden.

Ik ben begonnen bij het paarden-
weitje in Meddo. Later mocht ik 
vaak mee met mijn zus naar haar 
lease paard, waar ik uiteinde-
lijk ook een lease C-pony Daisy 
kreeg. Dit adres was in Kotten bij 
Marion de Roos. Helaas werd ik 
na een paar jaar te groot en kreeg 
ik een nieuwe lease D-pony Hum-

mel van Anouk Bonnink. In 2012 
ben ik echt officiële wedstrijden 
gaan rijden, met Hummel in de 
B dressuur en B springen. In die 
periode reed ik ook vaak de Fries 
van mijn nicht, genaamd: Wiebe. 
Dat was een super grote Fries 
die bij Aarnink gestald stond en 
waar ik zo mee wegreed. Toen ik 
eenmaal te groot was voor Hum-
mel, kreeg ik in 2013 een E-pony 
Presley E the King.
In 2014 kwam daar ook nog 
een E-pony bij; Miloh van Truus  
en Anouk Siebelink. Zij waren in 
die tijd mijn grootste supporters 
en gingen altijd mee, zonder hen 
was ik nooit in de wedstrijdsport 
gerold. Zelfs toen ik niet meer 
op Truus haar pony reed ging 
ze nog met mij en Presley mee 
op concours. Daar ben ik haar 
zo dankbaar voor! Helaas kwam 
daar hetzelfde jaar weer een 
eind aan omdat Miloh artrose 
kreeg, net toen we ons geselec-
teerd hadden voor de regiokam-
pioenschappen. In 2015 mocht 

ik een super leuke (eigenwijze) 
Fries Jasper, van Terry Koster, 
rijden. Met dit paard was het elke 
dag genieten! Met Jasper ben 
ik voor het eerst bij de paarden 
gestart. We mochten meedoen 
op de Hippiade met het Friezen 
viertal. Toen ik individueel met 
Jasper ging starten, kreeg ik bij 
de eerste proef  een mega score 
van 230 punten, daar was ik su-
per blij mee. We stonden ook op 
het punt om naar de regiokam-
pioenschappen te gaan, maar 
helaas werd hij sneller verkocht 
dan verwacht.

In 2017 kwam er weer een D-
pony, Practical Magic Wanadoo, 
op mijn pad, dit was een pony 
van Stal Deb die niet meteen ge-
schikt was voor de lessen. Ge-
lukkig was hij heel leergierig en 
nu maakt hij heel veel kinderen 
blij! In 2018 zocht ik een paard 
die al wedstrijdervaring had, om 
haar naast mijn E-pony te rijden, 
zo kwam ik bij Belle van Esther, 
die liep al in de M2 en van dit  
paard leer ik nog elke keer super 
veel van. Ilse Zieverink, Esther 
Schaap, Fabienne en Wendy 
Buunk zijn nu mijn trouwe sup-
porters. Maar tegenwoordig kan 
ik ook alleen op pad.

Als ik Chelsea vraag wie haar 
de fijne kneepjes van het vak 
geleerd heeft, antwoordt ze: 

Sow, dat is een goeie... Ik las 
vroeger alleen maar paarden 
boeken en keek veel film-
pjes. Mijn zus heeft mij vooral 
leren doorzetten en dat je niet 
bang mag zijn. Als mijn pony 
mij er weer had afgegooid en ik 
brullend op de grond lag, moest 
ik weer in het zadel, soms lag ik 
er wel vier keer achter elkaar af. 
Maar telkens moest ik er weer 
op. En anders ging zij wel even 
op mijn pony en liet mij zien hoe 
het moest en dat het probleem 
echt bij mij lag. Daar heb ik zo-
veel van geleerd! Door de jaren 
heen heb ik les gehad van onder 
andere: Annemarie, Suzanne, 
Desiree en Mieke. Van elke in-
structie heb ik verschillende din-
gen geleerd. 

Een aantal van Chelsea’s 
hoogtepunten in de dop:
Ze werd Kringkampioen met 
Belle bij de paarden in de dres-
suur klasse L2 en wist zich 
tijdens de Gelderse Kampi-
oenschappen ook te kwalifi-
ceren voor de Nederlandse 
Kampioenschappen te Ermelo.  
Tijdens het Hunter springen met 
Belle, werd ze reserve Champi-
on Hunter-Jumping en ook nog 
een tweede plaats op de Overall 
van de dag. 

Haar grootste en allerbelang-
rijkste overwinning was toch wel 
Gelders Kampioen worden in de 
klasse B Eventing met Presley E 
the King. Chelsea vertelt: Ik heb 
heel erg getwijfeld of ik mee zou 
doen omdat mijn vader ernstig 
ziek was. Maar mijn vader is ook 
een sportman in hart en nieren 
en zou absoluut niet willen dat 
ik dit voor hem zou afzeggen. Ik 
heb voor hem gereden en voor 
hem gewonnen, helaas was hij 
de volgende ochtend overleden. 

Hoe heb je getraind met 
je paarden richting de 
kampioenschappen?
Met Belle heeft vooral de eige-
naar (Esther Schaap) mij gehol-
pen, zij kent Belle het beste en 
ik kan goed met haar samen-
werken. Mieke Naberink en  
Desiree Kemper hielpen ook de 
puntjes op de i te zetten. Wat ik 
erg leuk vond was toen we naar 
de Hippiade gingen dat we gin-
gen overnachten in een blokhut, 
alles ging mis. Het was super 
grappig. Met Presley hebben 
we niet echt specifiek geoefend 
richting het kampioenschap, 

een week ervoor liep hij nog B 
dressuur op de Hippiade met 
Ilse Zieverink, woensdags met 
mij een dressuurwedstrijd in de 
M1 en zondags werden we ge-
woon kampioen!

Wat zou je voor de toe-
komst willen op gebied 
van de paarden?
Voor nu vind ik het erg leuk om 
paarden wedstrijdgericht te trai-
nen en ook uit te brengen;  ik 
hou ervan om doelen te stellen 
zodat ik vooruitgang kan boe-
ken. Ik hoop binnenkort nog 
wat paarden te mogen trainen/
opleiden of eventueel op een 
stal te mogen werken. Als ik 
ouder ben hoop ik mijn eigen 
paarden te fokken en te trainen. 

Hoe heb je het Hunter 
springen ervaren en kun je 
er wat over vertellen? Dit is 
namelijk niet zo’n bekende 
tak van de paardensport. 
Het was erg leuk om een keer 
iets heel anders te doen. 
Ik heb er wel goed over moet-
en nadenken welk paard ik zou 
meenemen. 

Eerst zou het namelijk Presley 
worden, omdat hij mega veel er-
varing heeft en ik zeker wist dat 
hij niet zou weigeren. Wel wist 
ik dat Presley te ‘heet’ is voor 
het Hunter springen. Daardoor 
kwam de keuze toch bij Belle; ze 
heeft een stuk minder springer-
varing maar ze is wel relaxed. 

Ik ben een dag ervoor een 
‘oefen Hunter parcours’ gaan 
springen met haar. Het Hunter 
springen deed ze zoveel beter 
dan verwacht! Ze vond het nog 

wel spannend, maar omdat 
ik haar vriendelijk rij en een 
paard echt de tijd geeft om 
na te denken en niks forceer, 
deed ze alles voor mij en 

dat voelde geweldig. Wat ook 
erg leuk is dat je niet een rond-
je zo snel mogelijk springt, nee, 
je neemt overal de tijd voor. Je 
hebt drie rondes: twee spring 
rondes en een zadelrubriek. We 
wisten zelfs nog een zadelru-
briek te winnen. 

Bij de zadelrubriek wordt er 
gelet op de harmonie tussen 
ruiter en paard en het correct 
rijden. Het paard dat zich het 
meest plezierig laat rijden zal 
zeer hoog eindigen! In de hunt-
errubrieken moeten de paarden 
met een lange hals voorgesteld 
worden, in de Equitation zadel-
rubriek mogen ze wat ronder zijn 
in de hals, maar wel met de neus 
voor de loodlijn. De deelnemers 
zullen een stukje moeten door-
zitten in draf. In galop wordt een 
‘forward seat’ geapprecieerd. 
Geen verlichte zit (dus niet staan 
in de beugels), maar een ‘lichte 
zit’ met je bovenlichaam iets 
naar voren.

We bedanken Chelsea voor haar 
leuke en uitgebreide verhaal en 
wensen haar veel succes in de 
toekomst!        

 Esther Schaap

Met dit paard was het 
elke dag genieten

l  Presley E the King: Super spannende dag, maar we wisten de paarden te overtreffen en werden regiokampioen B eventing!

l   Chelsea met Belle, L2 Hippiade 2018. Kringkampioen L2, 9e 

prijs op GK en 18e op het NK, ze deed zo super haar best, ik 

heb genoten.

Hallo allemaal,

Wij zijn  Fabienne Buunk en 
Hope Linda Loo. Wij zijn lid van 
de WR&PC Winterswijk en rij-
den regelmatig een wedstrijd. 
Wij zijn afgelopen januari ge-
start op de Gelderse Kampioen-
schappen in Putten en behaal-
den daar een mooie 10e plaats. 
We vonden het ontzettend span-
nend en dit was voor ons dan 
ook de eerste keer. 
Ook zijn we lekker aan het sprin-
gen en dat gaat dan ook steeds 
beter. Dus nu ook maar een keer 
een echt parcours gaan starten. 
Op maandagavond rijden we 
altijd in de clubles onder leiding 
van Wouter Hermelink. 

Dat is altijd weer een pittig les-
je!!!  Maar super gezellig. Dus 

misschien tot ziens en kom al-
lemaal een keer kijken bij ons 
op de manege aan de Steen-
groeveweg want daar zijn dit 
voorjaar weer allemaal leuke 
wedstrijden.   

Groetjes Fabienne Buunk en 
een hinnik van Hope Linda Loo
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7102 EA Winterswijk
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Klokken expositie
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Ik kreeg een telefoonnummer en 
heb een afspraak gemaakt. 
Wel lastig, want ik wist niet wie 
Bennie was en Bennie niet wie 
Anita was. Dus we zagen elkaar 
voor het eerst, op een donder-
dagmorgen aan de Sieverdink-
weg, de plek van de stop met 
sherry, Jägermeister en erwten-
soep. Bennie stond me al op te 
wachten en ik volgde hem naar 
de keuken waar ik een plekje 
aan de keukentafel kreeg met 
prachtig uitzicht over de weilan-
den en een lekker kopje koffie 
met wat lekkers erbij. 

We hebben eerst maar eens 
even kennis gemaakt en al pra-
tende bleek dat we best veel 
gemeenschappelijke kennissen 
hebben. Dat gaf gelijk veel stof 
om over te kletsen en na een 
poosje kwam de slipjacht ter 
sprake.

Bijna gedaan met de 
Slipjacht
28 jaar geleden begon Wander 
Kammeijer met het organiseren 
van een slipjacht. Hij woonde 
in een oude boerderij vlakbij de 
WR&PC. Daar, op 
die locatie is al-
les begonnen en 
bij café de Steen-
groeve was de 
start en de stop. 28 jaar slipjacht, 
1 of 2 keer ging hij niet door in 
verband met het weer. Zelf heeft 
Bennie geen idee hoe lang hij al 
slipjachten organiseert. 

Wel vertelde hij dat het een paar 
jaar geleden bijna was gedaan 
met de slipjacht, er was een 
tekort aan vrijwilligers en ook 
gaven sommige grondeigena-
ren geen toestemming om hun 
grond te gebruiken voor het 

uitzetten van een route. Ook 
werd er vroeger altijd gestart 
vanuit een andere locatie met 
een nieuwe jacht. Nu wordt ie-
der jaar dezelfde route gereden 
maar dan om en om. Dit jaar 
moesten de grondteams langs 
30 grondeigenaren om toestem-
ming te vragen.  

Hier is Bennie dan ook onmis-
baar. Als jager komt hij in alle 
buurtschappen en ziet dan al 
een nieuwe route in zijn hoofd 
verschijnen. Ook kent hij de 
mensen waar hij persoonlijk 
langs gaat om te vragen of de 
jacht over hun grond uitgezet 
mag worden. Een kopje koffie 
breekt vaak het ijs. Zodoende is 
er ook als eens een jacht gehou-
den bij het Hilgelo. 

Jehova’s getuigen?
Een jacht bestaat uit 3 fases, de 
1e run, 2e run en 3e run. Iedere run 
heeft een team dat bij de grondei-
genaren op bezoek gaat voor toe-
stemming en overleg. Voor de 1e 
run gingen Piet Hoekstra, Henk 
Hengeveld en Gerrit Beskers op 
stap. Met de plattegrondenmap 
onder de arm belden zij aan bij 

een boerderij achterin Ratum. 
De boerin dacht dat ze van de 
Jehova’s waren……
Het team van de 2e run bestaat 
uit Jeroen te Brummelstroete,  
Henk Kruisselbrink en Bennie 
zelf. De 3e run wordt door team 
Bennie Hoijtink en Hans Loo-
beek uitgezet.

De runs worden op de kaart uit-
gestippeld en namen uitgezocht  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
wie je om toestemming moet 
vragen. Een week voor de jacht 
wordt de route uitgezet met lin-
ten en lopen de sliptrekkers de 
route. Dit doen zij met een slip, 
een lap doordrenkt met vossen-
urine. Zij nemen de tijd op en 
maken wisselpunten om elkaar 
af te lossen. Bennie vindt het 
een leuk stel jongens die soms 
een oude man plagen door met 
opzet de verkeerde kant op te 
lopen of eiken en berken door 
elkaar halen.

Duitse honden en de  
Nederlandse slip
De jagers komen van dezelfde 
vereniging: de Soester jachtver-
eniging en dit jaar waren er ook 

veel Duitse jagers. 
Bennie weet nog 
dat er vroeger ook 
jachten in Schwar-
zenstein bij Kleef 

werden gehouden. 

Dit is nu natuurgebied en mag 
er niet meer gejaagd worden.  
Voor wat betreft de Duitse deel-
nemers, Bennie herinnert zich 
nog een slipjacht die met Duitse 
en Nederlandse honden werd 
gehouden bij Spiekerman in  
Meddo. In Duitsland wordt de rou-
te per paard door middel van vos-
senurine in een spuitje uitgezet 
en ze wilden kijken of de Duitse  

 

 
honden ook op de Nederlandse 
slip konden lopen. Dit deden ze 
prima!

De honden (de meute) worden 
getraind door de Huntsman, hij 
kent alle honden bij naam en 
ze wonen bij hem thuis. Hij is in 
dienst van de jachtvereniging en 
zorgt voor het fokbeleid en trai-
nen van de honden om ze klaar 
te maken voor de jacht. Omdat 
ze niet altijd met paarden kun-
nen oefenen trainen ze ook met 
mountainbikes. Tijdens de slip-
jacht gaat de Huntsman vooruit 
met de meute.

De Master is de baas, hij zorgt 
voor de organisatie, is het aan-
spreekpunt tijdens de jacht en 
rijdt achteraan. De Fieldmaster 
regelt alles in het veld, begeleidt 
de ruiters op een veilige manier 
achter de meute en rijdt voorop, 
niemand mag hem voorbij rij-
den. Hij kent het parcours.

Slipjacht 2019
Volgend jaar vertrekt de jacht 
weer vanaf de WR&PC die veel 
qua organisatie overneemt. Als 
vereniging is dat makkelijker te 
doen met alle vrijwilligers en hun 
kennis van paarden. De WR&PC 
heeft een mooie accommodatie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

met voldoende parkeerruimte, 
de paarden mooi warm kunnen 
lopen en het verkeer makkelijker 
te regelen is.

Zelf heeft Bennie nooit paard 
gereden, alleen heel vroeger 
met het Kottens volksfeest en 
daarna ringsteken. Met als ge-
volg dat je dagen niet kon lopen.

Voor de foto lopen we naar bui-
ten en blijven staan bij een weide 
met 2 paarden. Ook al op leef-
tijd, net zoals hun baas, maar 
dat kun je ook aan hen niet zien. 
We krijgen een mooie voorstel-
ling van die twee en maken een 
paar super foto’s van Bennie en 
Mastron.

Op mijn vraag of Bennie volgend 
jaar weer van de partij is krijg ik 
een bevestigend antwoord. Dit 
jaar was een fijn jaar qua orga-
nisatie en mensen. Hij was al 
een keer gestopt maar toen was 
er niemand meer om de jacht te 
organiseren, waarna hij dit toch 
maar weer heeft opgepakt. 
Gelukkig maar, want ik heb de 
indruk dat Bennie een hele hoop 
doet en regelt achter de scher-
men. 

Anita Valken

De volgende slipjacht wordt 
gehouden op 23 november 2019

Ook dit jaar kon er door de noes-
te inspanningen van vele vrijwil-
ligers weer geschaatst worden 
op de grote buitenrijbaan van 
de WR&PC. Vele Winterswij-
kers wisten eind januari het ijs 
te vinden en gingen pootje over  
(appuyerend) over het ijs.  

Ook hebben we enkele mooie 
pirouettes voorbij zien komen. 
Na al deze inspanningen kon 
men zich lekker opwarmen in 
het Grand Café waar van alles te 
koop was en in de binnen rijbaan 
van alles te zien. 
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    Baderie Winterswijk  Europalaan 111, Winterswijk - Tel. 0543 512 094  www.baderie.nl

bij Baderie
Winterswijk

Steengroeveweg 48 - Winterswijk
06-30654165

info@schoppersmultiservice.nl
 www.schoppersmultiservice.nl

Onderhoud/Reparatie 
Verkoop tuin/park/ 

 landbouwmachine’s
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Dealer PTM motoren

LEEMRIJSE Dak & Wandtechniek
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Dakbedekking
Isolatie
Onderhoud
Dak- en gevelsystemen
Asbest renovatie
Projectbouw
Zetwerk
Lichtstraten
Valbeveiliging (permanent)
Industriedeuren

Leemrijse Dak- en Wandtechniek  I  Industrieweg 22 
7102 DZ Winterswijk  I  0543 515808  I  info@leemrijse.nl  I  www.leemrijse.nl
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Dit jaar vertrok de leiding met de 
pupillengroep naar de Veluwe. 
We hadden dit jaar gekozen voor 
een ‘nieuwe’ locatie; dit om leden 
die al meerdere jaren meegaan, 
wat afwisseling te kunnen bie-
den. Het is best een gepuzzel 
om een geschikte accommodatie 
te vinden die voldoet aan onze 
criteria. Een accommodatie moet 
over voldoende stalling en slaap-
plaatsen beschikken, voldoende 
mogelijkheden bieden om de ver-
schillende takken van de sport te 
kunnen beoefenen en ook moet 
het betaalbaar blijven. De af-
stand naar de accommodatie is 
dan van ondergeschikt belang, 
hoewel we proberen om een ac-
ceptabele afstand aan te hou-
den. Ons oog was gevallen op de 
accommodatie Human & Horse 
Academy in Kootwijkerbroek. 
Een prachtige, luxe accommoda-
tie waar we qua mogelijkheden 
niet veel te klagen hadden. 

Bij aankomst bleek dat de tijd van 
aanvang wat later was dan dat wij 
in de planning hadden, waardoor 
we wat later de accommodatie 
in konden. Het was het wachten 
wel waard: we kregen hele mooie 
kamers waar zo’n vijf tot zes per-
sonen in konden slapen (of de 
rotzooi van alle deelnemertjes 
erbij in paste was vooraf nog de 
vraag…) en de leiding had keuri-
ge tweepersoonskamers. Iedere 
kamer had een eigen badkamer, 
dat hadden we nog niet eerder 
meegemaakt in ponykampland. 
Zodra iedereen geïnstalleerd 
was konden we met het program-
ma beginnen. 

Het eten werd dit jaar weer gere-
geld door Charlotte Almekinders; 
onze jaarlijkse keukenprinses die 
verantwoorde en lekkere maaltij-
den op tafel toverde. Het ontbijt 
werd iedere ochtend door de ei-
genaren van de accommodatie 
geregeld en geserveerd. Ook 
daar ontbrak het ons aan niets: 
croissants, warme broodjes, vers 
fruit, yoghurt, nootjes….Het kon 
niet op!

Uiteraard kwamen er een paar 
vaste activiteiten aan bod, waar-
onder onze jaarlijkse ‘ontgroe-
ning’, de spooktocht, een extra 
les of activiteit zoals een schrik-
training o.i.d. Dit werd ons uiter-
aard in dank afgenomen door 
alle aanwezigen. Vooral de 
spooktocht die in de (lees: zeer 
vroege) ochtenduurtjes gepland 
stond. We wilden de ambitieuze 
deelnemers eerst een prachtig 
bos in sturen, maar daar bleken 
na zonsondergang nogal wat wil-
de zwijnen actief te zijn. Dat leek 
ons nét een tikje te spannend, 
dus hebben we een ander bosje 
geschikt bevonden om dienst te 
doen als spookbos. Wij kunnen u 
garanderen: ook een klein bosje 
zonder wilde zwijnen fungeert 
prima als spookbos. 

De laatste dag hebben we nog 
een stukje buiten gereden, maar 
het weer liet de pret wat druk-
ken, wat resulteerde in een wat 
vroege terugkeer naar de accom-
modatie. Daar moest nog eten 
en snoep opgemaakt worden. 
Ik denk dat een aantal ouders 
een, door de suiker, stuiterend 
kind mee naar huis hebben ge-
nomen of een kind dat geen pap 
meer kon zeggen na een aantal 
intensieve dagen. We kunnen 
terug kijken op een geslaagd po-
nykamp waar de kinderen vooral 
met elkaar genoten hebben van 
onze fantastisch leuke hobby!

Marga Stemerdink

Anne Berg, 16 jaar met haar 
12 jarige bruine New Forest 
pony Sylvester

Als reserve kringkampioen Z1 
mocht ik meedoen aan het Gel-
ders Kampioenschap Dressuur 
in Nunspeet. Een fijne proef 
kunnen rijden en nu in de dres-
suur doortrainen voor het out-
door seizoen met hulp van Lies 
Bastiaanse. Daarnaast heb ik 
mij ook geplaatst voor het Gel-
ders Kampioenschap Springen 
in de klasse L, na de eerste 
selectiewedstrijd had ik dit nog 
niet verwacht maar de laatste 2 
selectiewedstrijden in Vragen-
der sprong Sylvester super.

Met erg veel zin gingen we 
op zaterdag 2 februari op pad 
naar Westervoort.  Het basis-
parcours ging top en waren we 
foutloos en dus door naar de 
barrage. 

Met fijne tips en de opmerking 
‘plat door de bocht’ van mijn in-

structrice Desirëe Kemper ging 
ik vol vertrouwen de barrage in. 
Tot mijn verbazing goed voor 
een 2e plek en als reserve Gel-
ders Kampioen door naar het 
NK. Ontzettend veel zin om op 
23 maart in Ermelo met Sylves-
ter te strijden voor de NK titel in 
het L springen!

Zaterdag 23 maart waren de 
KNHS Indoorkampioenschap-
pen 2019 in Ermelo, hier mocht 
ik met Sylvester springen in de 
klasse L categorie D/E. Om niks 
aan het toeval over te laten werd 
er zelfs op de laatste les met 
Desiree nog druk getraind om 
ook een sloot in het parcours 
probleemloos te springen ;-)

Op zaterdagochtend gingen we 
met heel veel zin en toch ook 
wel zenuwachtig op weg naar 
Ermelo. Wat ontzettend gaaf 
om hier te mogen rijden! Een 
prachtig springparcours met 
een tribune vol publiek, waar 
ook een grote afvaardiging uit 
Winterswijk 

aanwezig was om Maud en mij 
aan te moedigen. 

Losrijden gingen super goed, 
Sylvester en ik waren klaar voor 
het springparcours. 

Als vierde mochten we de ring 
in en een heel fijn rondje kun-
nen rijden maar helaas op de 
een na laatste hindernis tikten 

wij er een balk af en ging de bar-
rage aan ons voorbij. Uiteinde-
lijk een mooie 20e plaats op het 
NK behaald. 

Nu hard trainen voor het out-
door seizoen want hier wil ik 
nog wel een keer rijden! 

 Anne Berg

Wat een super jaar met Sylvester!
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www.wikkerink-winterswijk.nl

Dé trend van 2019:

Quality Feeds
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7134 ND Vragender

Tel: 0544-371397 - Fax: 0544-376725
info@hipro.nl - www.hipro.nl
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Dit was het geval voor Marga 
Stemerdink. Ze is al, zo lang 
ze zich kan heugen, gek van 
paarden. Een oom van haar had 
Welsh pony’s waarmee ze graag 
op stap ging naar keuringen of 
ze gingen ritten maken met het 
wagentje. Ze was toen een jaar 
of vier en ‘ome Wim’ had direct 
in de smiezen: ‘Dat is er een. 
Een écht paardenmeisje!’

Marga vertelt: 
Een onsje paardenrook-
vlees graag
Het heeft bij mij lang geduurd 
voordat ik op paardrijden mocht. 

Mijn ouders hadden vroeger 
twee winkels (slagerijen) en 
hadden geen tijd om mij altijd 
naar de manege in Groenlo te 
brengen. Dat was destijds de 
dichtstbijzijnde manege. 

Toen ik een buurjongen kreeg 
die ook wilde paardrijden, was 
het dan eindelijk zo ver; de moe-
ders wilden om de beurt met de 
auto naar Groenlo kachelen, zo-
dat wij konden gaan paardrijden. 

Ik geloof dat ik in mijn leven 
zelden zo zenuwachtig ben ge-
weest als voor mijn eerste les! 
Als ik jarig was, vroeg ik ook 

altijd ‘iets van paarden’ waarop 
mijn vader steevast antwoorde: 
‘Dan doe ik je wel een onsje 
paardenrookvlees’. Dat werd 
hem uiteraard niet in dank afge-
nomen. 

Jeugdsentiment
Na een aantal jaar mocht ik 
een wedstrijd pony rijden bij de 
familie ten Pas in Huppel. Su-
per jaren heb ik daar gehad en 
heel mooie herinneringen ge-
maakt. Op mijn achttiende heb 
ik de overstap gemaakt naar 
de paarden en ben op verschil-
lende adressen geweest waar ik 
mocht genieten van andermans 
paarden. Een eigen paard is er 
nooit geweest; daarvoor had 
ik onvoldoende support vanuit 
thuis. Behalve dan dat het dier 
als rookvlees mocht dienen… 

Kink in de kabel
De laatste jaren heb ik bij Wim 
Bruil gereden. Bij hem heb ik 
drie paarden gereden, waarvan 
de laatste Zigo was. 
Een half Gelderse 
vos met een leuk ka-
rakter. Deze heb ik tot 
op Z-niveau gereden 
in de dressuur, tot ik drie jaar ge-
leden een kwaadaardige tumor 
onder mijn arm kreeg. Ik moest 
een behoorlijke operatie onder-
gaan waarvan vooraf niet dui-
delijk was of ik mijn armfunctie 
zou behouden. Nadien is er een 
uitgebreid onderzoek geweest 

naar de aard van de tumor om 
een juiste nabehandeling op te 
starten. Ik zou bestraald worden 
en mijn armfunctie zou naar 20% 
gaan. Met die gedachte wist ik 
niet of ik nog aan het rijden zou 
komen en ik heb toen met Wim 
samen de beslissing genomen 
om Zigo te verkopen. De reden 
waarom was natuurlijk erg ver-
drietig, maar we hebben Zigo 
naar een heel mooie en goede 
plek kunnen verkopen. 

Hij loopt nu (succesvol!) in de 
gehandicaptensport. Hij is al ge-
spot op de para-wedstrijden van 
de KNHS met zeer goede ver-
diensten! Leuk om te horen. En 
met mijn arm gaat het gelukkig 
weer goed; ik heb de bestralin-
gen afgewezen en daarmee mijn 
armfunctie zo goed als volledig 
behouden. 

Door dit alles moest ik genood-
zaakt stoppen met rijden drie 
jaar geleden. Niet alleen om mijn 
arm te laten herstellen, maar ook 

om zelf mijn rust te pakken. Ik 
vond het wel ‘even best’ zo. De 
operatie en de diagnose ‘kanker’ 
hadden veel met mij gedaan. 
De paardensport vraagt enorm 
veel tijd en energie van je. Op 
dat moment had ik die energie 
gewoon niet. Ik heb twee jaar 

opeens zeeën van tijd gehad 
(ja, echt; wat een ervaring!) 
voor allerlei andere dingen die 
bij mij de prioriteit kregen. Mijn 
kinderen en mijn partner bijvoor-
beeld….Oeps…Het klinkt best 
erg, maar ik denk wel dat iedere 
paardengek dit herkent. Ik vond 
het eigenlijk heel fijn om even 
niks meer te moeten en niet met 
trailers heen en weer te hoeven 
zeulen. 

Terug in het zadel
Toch stroomde het (paarden-)
bloed waar het niet gaan kon….
Vorig jaar ben ik weer begonnen 
met het (bij) rijden van een super 
fijne merrie van een vriendin van 
mij. Dat voelde weer zó goed! Ik 
heb de afgelopen jaren wel an-
dere sporten geprobeerd, maar 
nergens word ik zo gelukkig van 
als van paardrijden. 

Dat is een feit. Nu help ik sinds 
een aantal weken weer een an-
dere vriendin van mij met een 
heel talentvolle Ampére merrie. 

Zij waren de draad 
even kwijt met het 
dier, maar gelukkig 
heb ik dat draadje 
weer terug kunnen 

vinden samen met hen. Ik mag 
nu fijn aan het werk met deze 
merrie en vandaag heb ik zelfs 
weer een startkaart aange-
vraagd…

Welcome back! 

Ik geniet en misschien nog 
wel meer dan ooit tevoren!

Dit jaar werd in plaats van een 
samengestelde wedstrijd voor 
het eerst een eventing derby ge-
organiseerd op het terrein van 
de WR&PC. Deze wedstrijd was 
zo opgezet dat er voor zowel 
beginners als gevorderden vol-
doende uitdaging was. 

Op 23 maart was er voor paar-
den en pony’s een wedstrijd uit-
geschreven op drie verschillen-
de hoogtes, allen met hun eigen 
route. Dit alles gebeurde onder 
leiding van cross- en parcours-
bouwer Harm Rexwinkel. 

De eventing derby bestaat uit 
een 2-fasen parcours. Na een 
springparcours van 8 hinder-
nissen wordt direct doorgegaan 
naar een crossparcours van on-
geveer 20 sprongen. 

Dit hele parcours wordt beoor-
deeld door een stijljury. Straf-
punten voor tijdsoverschrijding, 
weigeringen en balken worden 
berekend volgens de spring- 
en eventingreglementen. De-
gene met de minste strafpun-
ten,  hoogste stijlbeoordeling 
en beste tijd eindigt bovenaan 
in het klassement. Ook al was 
het de eerste keer dat dit eve-
nement werd georganiseerd bij 
de WR&PC, er kwamen ruim 50 
combinaties aan start.

Op zondag 24 maart was er in 
de ochtend de mogelijkheid om 
op verschillende hoogtes het 
2-fasenparcours te springen. 
Ook hier werd gretig gebruik van 
gemaakt. Combinaties hadden 

ruim de tijd om op hun eigen ni-
veau het parcours af te leggen. 
Ook was dit een mooie gelegen-
heid om een sprong of een com-
binatie van sprongen nog eens 
opnieuw te nemen. 

In de middag was de eer aan 
WR&PC-lid en ervaren even-
tingamazone Hilde van Eerden 
om 25 combinaties verdeeld 
over vijf lessen door het cros-
sparcours te begeleiden. 

Dit bleek de perfecte manier 
voor onervaren combinaties om 
op een laagdrempelige manier 
kennis te maken met de even-
tingsport. Ook de al meer erva-
ren combinaties waren na de les 
weer een mooie ervaring rijker. 

Al met al wordt teruggekeken op 
een zeer geslaagd weekend. 

Dit smaakt naar meer!

l  Eventing derby organisatie overleg

l  Foto: Jennifer Grosman

l  Dominique Tolsma met Govert
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Wentink
Alles voor paard       ruiter

Wentink
Zadelmakerij

Weurden 21  
7101 NG Winterswijk

Tel.: 0543-520680

info@zadelmakerijwentink.nl
www.zadelmakerijwentink.nl

&

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108

0543-461205
aalten@wittesmid.nl

• Houtzagerij
• Alle soorten weide-afrasteringen
•  Larix, Douglas en Eikenhout voor tuinschuttingen,  

pergola’s, veranda’s en (kleine en grote) verbouwingen
• Picknicktafels en banken te koop

Kottenseweg 158 – 7115 AE Winterswijk
Tel: 0543-563226

info@houthandelnijweide.nl     www.houthandelnijweide.nl 

HOUTHANDEL NIJWEIDE

Verkeersschool te Winkel
Gasthuisstraat 51

7101 DT Winterswijk
Tel: 0543-517900
www.tewinkel.nl

 
Personenauto

Personenauto met aanhangwagen
Motor

Bromfiets
Automaat rijbewijs B
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Zadelmakerij en ruiter-
sportwinkel Wentink
Zadelmakerij en ruitersportwinkel Wentink is geves-
tigd aan Weurden 21, een gemakkelijk bereikbare lo-
catie met voldoende parkeergelegenheid. Sinds 1900 
is in dit pand een zadelmakerij en ruitersportwinkel 
met een uitgebreid assortiment ruitersportartikelen 
van hoogwaardige kwaliteit gevestigd. 

Bert Wentink nam het bedrijf in 1982 op 21-jarige 
leeftijd over, na zijn opleiding tot zadelmaker aan het 
gerenommeerde instituut Cordwainers in Londen te 
hebben afgerond.

Als zadelmaker is Bert vooral bezig met het passen, 
vermaken, repareren en onderhouden van zadels en 
tuig voor paarden. Daarnaast maakt Bert nieuwe za-
dels en tuig op maat, maar kan hij ook reparaties van 
andere lederwaren uitvoeren. 

In de volledig uitgeruste zadelmakerij kunt u voor zo-
wel een op maat gemaakt zadel als voor vakkundig 
uitgevoerde reparaties aan uw zadel of sluitingen te-
recht. Ook kunt u bij hen terecht voor handgemaakte 
accessoires, hondentuigen, -riemen en -halsbanden. 

Kortom: overal waar leer aanzit, van bekleding oldti-
mers, bankstellen, design stoelen, tassen en zadels) 
wordt door Bert aan gewerkt.

De onderlinge vee- 
verzekering
De Onderlinge Veeverzekering Winterswijk 
& Omstreken w.a 

De Onderlinge Veeverzekering Winterswijk & Om-
streken w.a. is een onderlinge verzekering voor rund-
veebedrijven en paardenhouders. Het werkgebied is 
gemeente Winterswijk en aangrenzende gemeentes. 

De Veeverzekering Winterswijk bestaat al ruim 150 
jaar en werkt zonder winstoogmerk en berekent dan 
ook een aantrekkelijke premie. Veeverzekering Win-
terswijk & Omstreken kenmerkt zich door een snelle 
afhandeling en persoonlijk contact. De afgelopen de-
cennia zijn de diverse verzekeringen samengevoegd 
tot de nu bestaande veeverzekering. 

Reden om tot samenvoeging over te gaan was de 
schaalvergroting. Bedrijven werden groter, en daar-
mee nam ook het risico voor het fonds toe. Om het ri-
sico beter te verspreiden, werd besloten de bestaande 
verschillende polissen samen te voegen.  Aanvullend 
op de veeverzekering heeft het fonds in de loop der 
jaren ook een paardenverzekering toegevoegd. Inmid-
dels zijn er ongeveer 180 paarden verzekerd en onge-
veer 50 rundvee bedrijven. 
De verzekering is dus bedoeld voor eigenaren van 
rundveebedrijven en eigenaren van paarden en po-
ny’s. Veeverzekering Winterswijk & Omstreken biedt 
een verzekering, zodat bij verlies van dieren door 
ziekte, ongeval, brand e.d. een bedrag wordt uitge-
keerd. 

Veeschadereglement 1 
(paarden en pony’s)
Op het moment dat een deelnemer schade heeft komt 
er een schatter die de schade gaat bepalen. Van de 
schade wordt 80% vergoed. Als het paard nog leeft, 
wordt het paard overgenomen door de veeverzekering 
en zal de verzekering zorg dragen voor de afvoer naar 
het slachthuis. 
Een deelnemer die niet wil dat zijn paard naar het 
slachthuis gaat, heeft ook de mogelijkheid om het 
paard terug te kopen voor het bedrag dat het dier zou 
opbrengen voor de slacht, en kan het paard dan laten 
inslapen. Het maximale bedrag waartegen de veever-
zekering een dier verzekerd is € 2700,-. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dit bedrag te 
verhogen tot € 6800,-. In dat geval wordt de eerste 
€2700,- verzekerd door de onderlinge veeverzekering 
en het resterende bedrag word herverzekerd bij Xce-
lenthorse Over dat restdeel wordt een hogere premie 
berekend. Over het bijverzekerde bedrag wordt 95% 
uitgekeerd bij schade.

Veeschadereglement 2 
(rundvee)
De veeverzekering 2 is bedoeld voor eigenaren van 
rundveebedrijven en is een zogenaamde calamitei-
tenverzekering De dieren worden in deze verzekering 
niet individueel, maar collectief verzekerd. Schade uit-
kering vindt dan ook niet plaats bij verlies van één dier, 
maar pas na overschrijden van het eigen risico. 
Elk nieuwe deelnemer krijgt bij aanmelding eerst een 
bezoek van onze schatter om het verzekerd bedrag 
vast te stellen. Een nieuw lid betaalt het eerste jaar 

0,5% premie, 0,25% gaat naar de leden rekening en 
0‚25 % is premie. Na het eerste jaar wordt de pre-
mie 0.25%. Per jaar bedraagt het eigen risico 6%. Bij 
overschrijding van het eigen risico wordt er 100 % uit-
betaald. In dat geval neemt het eigen risico het jaar 
erop wel toe met 2 %. Heeft men hierna een schade 
vrij jaar, dan gaat het eigen risico weer met 2 % naar 
beneden tot het basisniveau van 6%. Bij een positief 
afgesloten jaar van de verzekering wordt de winst op 
de ledenrekening bij geschreven. Het geld op de le-
denrekening wel risicodragend. Bij het beëindigen van 
het bedrijf wordt het geld van de ledenrekening in het 
daar op volgend jaar uitbetaald. Bij opzegging van lid-
maatschap zonder dat sprake is van bedrijfsbeëindi-
ging, vindt de uitkering van de ledenrekening pas na 
10 jaar plaats.

Voor meer informatie: 
Roel Dekker: 06-51338632
Hans Huiskamp: 0543- 563500
of onze website: www.veeverzekeringwinterswijk.nl

De Witte Smid
Onderhoud aan uw paardentrailer
Doordat er geen verplichte (APK-)keuring voor paar-
dentrailers is, rijden nogal wat paardentrailers rond 
met defecte remmen, verrotte bodems en zijwanden, 
scheuren in de banden en versleten koppelingen. De 
gevolgen van een (verborgen) mankement aan uw 
trailer kunnen groot zijn. Wanneer het paard door een 
verrotte vloer zakt, kan het dier zich levensgevaarlijk 
verwonden. En als de remmen het in een noodsitu-
atie begeven, drukt de trailer uw auto tientallen meters 
door. Om over de gevolgen van een klapband bij een 
snelheid van 80 kilometer per uur nog maar te zwij-
gen...

Wie rond rijdt met een paardentrailer met manke-
menten, neemt flinke risico’s voor mens en dier. 
Daarnaast is er de kans op een flinke boete wan-
neer de politie u staande houdt. U voorkomt 
ongelukken en bespaart geld, wanneer u met een vei-
lige paardentrailer op stap gaat.
Voor goed en risicoloos vervoer van uw paard is het 
van groot belang dat de paardentrailer in goede staat is.  

Daarom enkele nuttige tips om uw trailer veilig te houden:
*  Het belangrijkste van de paardentrailer is de vloer. 

Het kan zijn dat de vloer er van binnen nog prima 
uit ziet, maar aan de onderkant niet meer in goede 
conditie is. Controleer daarom ook eens de onder-

zijde van de wagen en voorkom zo dat uw dier door 
de vloer zakt. 

*  Tevens is het belangrijk voor het behoud van de 
vloer en zijwanden dat u controleert of de kitnaden 
nog intact zijn. Als deze loslaten kan hier vocht ach-
ter komen, zodat de vloer en zijwanden op den duur 
kunnen gaan rotten. 

*  Inspecteer de laadklep ook eens; kijk of het rubber 
niet los zit en de anti-slip latten op de klep heel zijn. 

*  Controleer de banden; hebben ze de juiste spanning, 
voldoende profiel en bevatten ze geen (droogte) 
scheurtjes. Soms hebben de banden nog meer te 
lijden van het stil staan.

*  De koppeling van de trailer kan op den duur versle-
ten zijn. Bij de meeste trailers kunt u zelf zien op de 
koppeling, aan de min of plus (of rood en groen), of 
deze nog goed is. Min of rood betekent dat de kop-
peling versleten is.   

*  Zorg er verder voor dat al het hang- en sluitwerk van 
de trailer goed vastzit, dit voorkomt een hoop narig-
heid onderweg.

 
Voor alle paardentrailers geldt, dat ze regelmatig 
gecontroleerd moeten worden. Sommige zaken zijn 
lastig te beoordelen. Om zekerheid te krijgen over de 
veiligheid van uw paardentrailer kunt u een afspraak 
maken bij één van de vestigingen van De Witte Smid. 
Tijdens een onderhoudsbeurt wordt de trailer op meer 
dan 25 punten beoordeeld, zoals de oplooprem, de 
banden, het chassis, de verlichting, de achterklep, het 
hang- en sluitwerk, de wanden en de bodem. Vooral 

de banden en de bodem zijn zorgenkindjes. Veel ban-
den zien er als nieuw uit, maar zitten boordevol haar-
scheurtjes. Deze kunnen resulteren in een klapband. 
Dan de bodem of achterklep, deze kan zacht zijn ter-
wijl je dat aan de buitenkant niet ziet. U paard kan er 
dan doorheen zakken, ook tijdens het rijden. 

De monteurs van De Witte Smid controleren en repa-
reren uw paardentrailer snel en vakkundig. Met maar 
liefst 5 vestigingen in Oost-Nederland zit er altijd wel 
een vestiging bij u in de buurt. Dus als u uw paard lief 
heeft dan laat u uw paardentrailer regelmatig onder-
houden. 
Naast onderhoud kunt u bij De Witte Smid ook terecht 
voor nieuwe en gebruikte paardentrailers. U heeft een 
ruime keuze uit diverse gerenommeerde merken, zo-
als Henra, Sirius, Ifor Williams, Careliner maar ook 
DWS, ons eigen paardentrailermerk. 

Bel gerust of kom langs op één van onze vestigingen 
voor meer informatie of een offerte op maat. Wij ruilen 
ook paardentrailers in!

Voor meer informatie 
kijk ook op onze site 
www.wittesmid.nl.
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Voor al uw:   Bestratingen   Sierbestratingen   Opritten / 
terrassen   Grondwerk   Leveren van alle materialen

. . .. .
www.prinsenbestratingen.nl

06-51 56 30 46 

Bestrating - Grondwerk - Kraanverhuur

l  Irmgard met Fury tijdens de eerste 

officiële wedstrijd in 1983 in Lichten-

voorde. (126 punten en derde prijs) 

l  2014, Franne (met trotse moeder) na 

Indoor kringkampioen B-dressuur cat. 

C met Tomboy 

l  2017, Franne en Mariet met Dino  

Gomell tijdens de Gelderse  

Kampioenschappen

l  2018, Franne en met Dino Gomell 

oefenen SGW

l 2018, Slingeplas Cross: Henk met Wim 

van Staalduinen. Sinds de jaren ’80 als 

vaders mee op concours, nu als opa’s
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In 1980 werd de familie Elsing-
horst lid van de ponyclub, vroe-
ger werd niet een kind, maar de 
ouders lid. Irmgard wilde op haar 
8e graag met haar pony naar de 
ponyclub, maar ze moest eerst 
tot haar 9e jaar naar gymnastie-
kles omdat ze op de wachtlijst 
stond van de ponyclub met des-
tijds 80 leden. 

Dat Irmgard dit echt graag wilde 
bleek wel, want naar de pony-
club gaan betekende dat zij op 
haar pony Nelly, een schimmel, 
met stokmaatje 1.25 m vanuit 
Meddo een uur heen (met een 
rugzakje en een thermosfles 
warme chocomelk mee), een 
uur les had en daarna weer een 
uur terug moest rijden. 

De liefde voor de paarden kreeg 
ze van thuis mee. Toen Irmgard 
klein was kroop ze met een 
melkbus als opstapje regelmatig 
op paard Evelien.
Mariet vertelt: “Henk had vroe-
ger men-les van Thea Oortveld, 
hij deed graag mee met ring-
steken en fokte paarden”, ze 
vertelt lachend verder: “vroeger 
hadden we hadden we nergens 
geld voor, totdat er een pony ge-
kocht moest worden of Danielle 
of Cristof iets nodig hadden voor 
hun muziek”. 

Het Krimbos
Henk vond het prachtig dat Irm-
gard lid werd van de ponyclub, 
maar Mariet vond paar-
den een beetje eng. 
Toen Irmgard meedeed 
aan de cross in het Krim-
bos werd Mariet ook en-
thousiast. Mede doordat 
andere ouders bij hen informeer-
den hoe ze het vonden bij de 
club. Gezellig alle kinderen mee, 
Cristof, Natasja en Daniëlle en 
de mand met plakjes bloedworst 
ging ook mee. “Ik herinner me 
dat ik heel snel terug was bij de 
finish” vertelt Irmgard lachend, 
“later bleek wel dat ik een groot 

gedeelte van de cross gemist 
had, maar dat maakte de pret er 
niet minder om”.
Henk en Mariet genoten van 
de wedstrijden, de spanning en 
emoties langs de ring, vroeger 
van dochter Irmgard en nu van 
kleindochter Franne.
Ook al waren niet alle kinderen 
paardenliefhebbers, er was al-
tijd wel gezelligheid bij de ver-
eniging en zo ging Cristof vaak 
mee naar les om tennisballen 
naast de bak te zoeken. (De ten-
nisvereniging zat vroeger naast 
onze manege, red.) Mariet hielp 
vaak in de kantine, ook bij de 
oude manege waar er nog wel 
eens muizen over de vloer ren-
den waar Mariet panisch voor 
was en Henk was vaak rond de 
manege aan het vegen.

Betaalbaar
Om de paardensport betaalbaar 
te houden hield Henk er vaak 2 
pony’s op na, 1 voor de handel 
en met de andere kon Irmgard 
dan langer rijden. De voorkeur 
gaat naar NRPS pony’s, ze heb-
ben met het hele gezin veel keu-
ringen bezocht en zelf ook veu-
lens gefokt.
“Ik wilde vroeger ook liever geen 
merrie, want dan kon het maar 
zo zijn dat de pony drachtig 
werd of verkocht werd, vertelt 
Irmgard. Ook als ik een pony 
naar de M gereden had werd ie 
verkocht, dat vond ik natuurlijk 
wel jammer”.

En toch wordt deze nuchter-
heid ook weer doorgegeven. 
Zo liet Franne Henk een plaatje 
zien van een prachtig afgeprijsd 
rij-jasje, maar bij t zien van de 
prijs van 395,- euro zei hij “Buj 
wal good wies?” En zo werd er 
een goedkoop jasje gekocht 
op marktplaats van de H&M en 

door Mariet van knopen en glit-
ters voorzien. Mariet maakte 
ook voor het hele 4-tal waar 
Franne in rijdt de plastrons met 
aandacht voor detail en later ook 
voor andere 4-tallen, onder het 
mom “doe maar normaal, dan 
doe je gek genoeg”.

Een pony kopen
Nog steeds zijn Henk en Mariet 
betrokken bij het inrijden van de 
pony’s Dino Gomell, waar Fran-
ne mee lest en zijn halfbroer 
Replay die Ravi genoemd wordt. 
Een volle zus (Ruby) loopt bij de 
familie Oonk in Miste.
“De fokkers Ronald en Marianne 
Wekema uit Peize vonden ons 
denk ik wel een goed adres, 
lacht Irmgard. Ik vond best span-
nend, de pony Dino kocht ik met 
Jeanet te Brummelstroete, want 
papa was ziek. En wat was ik 
trots toen hij thuis zei: Ie heb oe 
’ne mooi’n pony ‘ekoch. Ik dacht 
yesss dat hebben we goed ge-
daan”.
“Het ‘all-round’ inrijden moet met 
zachte hand en niet alleen de 
meetmomenten, maar het hele 
proces is mooi. Als een paard er 
plezier in heeft dan genieten wij 
ook” besluit Irmgard.

Groot gezin
Irmgards partner Niek moest wel 
even wennen aan de hoeveel-
heid tijd die de paardensport 
vergt. Zeker toen zijn dochter 
Leonie ook nog paard reed. 

Samen hebben ze 6 
kinderen dus dat is pas-
sen, meten en veel keu-
zes maken.
“Ik werk op het MBO 

als verpleegkundig docent en ik 
help Franne thuis met haar paar-
den, maar niet alle kinderen rij-
den paard en ook die verdienen 
onze aandacht.
Ik help op de club nog wel met 
kantinedienst, maar met het se-
cretariaat en bestuur ben ik ge-
stopt. Het coachen past bij me, 
ik zeg op wedstrijden ook regel

matig: als je niet wilt reflecteren 
op je eigen gedrag moet je niet 
aan de paardensport beginnen” 
zegt Irmgard. Ze heeft inmiddels 
ook de cursus Paardencoaching 
bijna afgerond en daarmee 
hoopt ze in de toekomst haar 
ervaring en kwaliteiten te vereni-
gen.

Franne
Mariet vertelt ook dat ze veel 
bewondering heeft voor de res-
pectvolle relatie tussen Franne 
en Irmgard. “Die hebben niet 
vaak ruzie over het rijden, Irm-
gard geeft regelmatig tips en 
Franne vind dat prima”. Franne 
zit op de havo en weet nog niet 
precies wat ze hierna wil doen. 
“Ik denk iets in de zorg en ik denk 
wel dat ik blijf paardrijden”. Ze 
heeft op de vereniging een leuke 
groep meiden waar ze veel mee 
op trekt en de meeste zijn net als 
Franne ook lid van het jeugdbe-
stuur, rijden samen in de les en 
in een 4-tal. “Desiree vind ik een 
leuke instructrice, ze begint de 
les met informeren hoe je trai-
ningsweek was en het bespre-
ken van de randverschijnselen 
en pas daarna gaan we fanatiek 
aan het werk”. 
Clubgevoel? “Gezellig samen 
ontbijten voor de 4-tal training 

en na afloop van de kampioen-
schappen samen bbq-en”. “En 
Anneke Stronks zorgde voor 
broodjes”, voegt Mariet nog toe. 
Als Irmgard niet met Franne 
mee kan naar een wedstrijd dan 
gaat Mariet mee, “er is altijd wel 
iemand in de buurt om te helpen, 
laatst op de manege heeft Wim 
Valken geholpen want ik kon op 
dat moment niet met de trailer 
achteruit rijden.”

Terugkijken
“We ervaren de vereniging als 
een warme deken, toen en nu 
nog vertelt Mariet en Irmgard en 
Henk knikken instemmend. 
Als we mee liepen om de cross 
te verkennen met Jeanet te 
Brummelstroete, Piet Hoekstra, 
Heleen Beijers, Hilde van Eerden 
en Henk Smalbraak konden we 
altijd ons verhaal kwijt”.

Irmgard reflecteert nog even: 
“bij alle ponyclubs in Nederland 
is krimp, behalve bij onze ver-
eniging. Nieuwe leden zeggen: 
je komt hier in de les en je hoort 
er bij”! 

En dat vind ik een mooie afslui-
ting van een heel fijn interview!

Kathy Wolterink-Mulder 

Op 6 maart jl. werd ik in Meddo enthousiast ontvangen door Henk (77 jr), Mariet (73 jr), 
Irmgard (48 jr) en Franne (16 jr). De koffie werd ingeschonken en aan de keukentafel 
mocht ik een openhartig gesprek voeren met deze lieve mensen.

We ervaren de vereniging 
als een warme deken

l  Begin jaren ’90, Henk slaapt op een stretcher naast Fermate  (gefokt door Geert Wassink) bij de geboorte van haar eerste  veulen. 

l  Sonja (tuigpaard) krijgt in 1981 een veulentje Arison.  Met zijn allen ‘s nachts in de pyjamaatjes kijken.  

l  Franne met Dino tijdens een 

onderlinge wedstrijd l Samen uit, samen thuis
l Henk en Mariet kijken gespannen toe
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Wie is de winnaar? De wisselbe-
kers worden uitgereikt aan de beste 
allround combinatie paarden en de 
beste allround combinatie pony’s van 
hippische wedstrijden. Dus combina-
ties die zowel uitkomen in het sprin-
gen als bij de dressuur. 

Bij de paarden wordt de Piek  
Kotmans beker uitgereikt en bij de 
pony’s de Riny Vruwink beker. De uit-
reiking van deze bekers vindt plaats 
tijdens de onderlinge wedstrijd in het 
najaar. Voorheen was dit altijd op de 
ledenvergadering in het najaar. Ech-
ter zijn ponyleden dan vaak afwezig.  
Het is leuker om de beker te kunnen 
overhandigen aan de winnaar zelf. 

Het secretariaat van de hippische 
wedstrijden geeft de winnaars door. 
Zij bekijken welke combinaties heb-
ben deelgenomen aan de dressuur 
en het springen en welke combinaties 
hierbij het beste hebben gescoord. 
De bekers worden op tijd retour ge-
vraagd door de organisatie van de 
onderlinge wedstrijd. Zij zorgen dat 
de namen van de winnaars tijdig op 
de bekers worden gegraveerd. Voor 
de uitreiking van de Riny Vruwink 

wisselbeker (pony’s) neemt de orga-
nisatie van de onderlinge vaak alleen 
contact op met de ouders zodat het 
echt een verassing is/blijft wie de 
winnaar is en dat deze ook tijdens 
de prijsuitreiking aanwezig is. Vaak is 
desbetreffend ponylid ook gestart op 
de onderlinge wedstrijd en is de ver-
assing extra groot als blijkt dat hij/zij 
de winnaar blijkt te zijn van de wissel-
beker. De wisselbeker mag een jaar 
bij de winnaar/winnares thuis staan.  

Van oudsher (de Piek Kotmans wordt 
al sinds 1949 uitgereikt) gaan de 
wisselbekers over enkele verreden 
wedstrijden maar gezien de huidige 
opzet van de wedstrijden wordt ze-
ker de laatste 13 jaar gekeken naar 
de beste combinaties tijdens het mei 
concours. Voorheen op het terrein 
van Geert Wassink maar inmiddels 
al jaren op- en rond onze eigen ac-
commodatie. 

In 2018 werd de Riny Vruwink be-
ker gewonnen door Marek Egbers 
met Fairytales Quinevere en bij de 
paarden werd de Piek Kotmans be-
ker door Chelsea Hogenslag met  
Presley E the King gewonnen.

 De Piek Kotmans 
en Riny Vruwink 

wisselbeker
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Jubilaris Mirjam ten Dolle
25 jaar lid, 25 jaar terug in de tijd,
Op zaterdagmorgen vroeg in de ochtend, 
weer of geen weer, zadelden mijn moe-
der en ik mijn verzorgpony Desiree en 
gingen we richting de oude manege aan 
de Groenloseweg. Nee, een trailer had-
den we het eerste jaar nog niet. Dus in 
drie kwartier liepen we erheen, er werd 
een uur gereden en hop, we liepen ook 
weer drie kwartier terug. 

Het was best een onderneming, maar ik 
vond het leuk en dus mijn moeder ook. Ik 
kan me nog goed herinneren hoe koud 
het op een zaterdag in die winter was en 
dat ik van Desiree afgetild moest worden 
omdat ik niet meer op mijn bevroren voe-
ten en benen kon staan.

In de kantine was het altijd heerlijk warm, 
dus met mijn voeten tintelend tegen de 
verwarming aan opwarmen voordat ik 
het uurtje les mee kon rijden.... 

Ik deed mee aan de onderlinge wed-
strijdjes die in de manege georganiseerd 
werden, dit was altijd een gezellig gebeu-
ren. Je reed eerst een proefje en met 120 
punten had je vroeger al een winstpunt. 
Daarna werd er een leuk springparcourt-
je gebouwd met wendingen die lekker 
krap waren, omdat er gewoon niet meer 
ruimte was in de manege. 

En aan het eind van de dag was de prijs-
uitreiking, iedereen stond gespannen in 
de bak tegen de bakrand aangeleund in 
afwachting van hoe je het gedaan had.

Ook kreeg ik al gauw mijn eerste eigen 
pony Whisky en werd er ook een trailer 
aangeschaft :).

Met Whisky kreeg ik een startkaart en 
ging ik officiële wedstrijden starten, er 
bestond toen een verplicht wedstrijdte-
nue en onze ponyclub de WPC (Winters-
wijkse Pony Club) kwam destijds uit in 

een zwarte sweater met een wit kolletje 
en een beige rijbroek. Totdat je Z mocht 
starten dan was je vrij in keuze, dit was 
destijds dus een heel speciaal moment 
voor mij, want WAUW ik mocht een rij-
jasje aan. 

In mijn ponytijd heb ik veel verschillende 
pony’s mogen rijden met veel succes-
sen. Dit was allemaal niet mogelijk ge-
weest als mijn moeder niet altijd voor mij 
en mijn pony’s klaar had gestaan. En dit 
laatste geldt nu trouwens nog steeds.

Op dit moment ben ik nog steeds blij met 
mijn geweldige hobby, al jaren train ik 
met veel plezier voor de wedstrijden, wat 
ik toch wel het leukst vind om te doen en 
kom ik uit voor de WR&PC, wat dus re-
sulteert in 25 jaar lidmaatschap. 

Op dit moment train ik mijn merrie Feline 
volop om het aankomende wedstrijd sei-
zoen te kunnen starten in het Z dressuur. 

Dus met z’n allen op naar een 
succesvol wedstrijd seizoen!!!!

Groetjes Mirjam ten Dolle

Jubilaris  
Margritta Holtman

De tijd vliegt, 
alweer 25 jaar lid van 
de WP&RC dus ook 
even zo lang woonachtig 
in de mooie Achterhoek. 

Een paar herinneringen over hoe 
het is geweest in de afgelopen 
jaren en de paarden die ik heb 
mogen rijden.

In maart 1994 waren we van-
wege de nieuwe baan van mijn 
man op zoek naar een tijdelijke 
woonruimte in de buurt van Win-
terswijk. Op onze zoektocht kwa-
men we in Miste uit, we konden 
de Schoppe naast de grote boer-
derij van Riny en Henk Vruwink 
huren. En voordat het daadwer-
kelijke huurcontract was onder-
tekend was er al geregeld dat ik 
Dopke mocht rijden. 

Voor mij een fantastisch aanbod 
want de paarden die ik op dat 
moment reed bleven achter in 
Utrecht. Een buitenbak naast het 
huis zodat ik de babyfoon op de 
bakrand kon leggen en met een 
beetje mazzel kon ik dan net een 
uurtje rijden!

De stoere Akteur-merrie was wel 
drachtig, maar geen probleem, ik 
kon nog een paar maanden rij-
den voordat het veulen zou wor-
den geboren. Dus ben ik meteen 
lid geworden van de Winterswijk-
se Ruiterclub en kwam terecht in 
de donderdagavondles van Bet-
sie. Dat voelde meteen goed en 
ik heb dan uiteindelijk ook vele 
jaren op de donderdagavond op 
de manege van de Winterswijkse 
Ruiterclub door gebracht. 

Riny kocht wat veulens aan en 
zo kon ik in 1997 op Manieta  
gaan rijden. Samen met Esther 
Schaap, Jeanette te Brummel-
stroete, Jantien Tolkamp, Riek v 
Laarhoven, Carolien Steintjes en 
Annet Schreurs heb ik vele les-
sen op de oude stek binnen en 
buiten gereden. 

Ik herinner me nog een zeer ver-
regende Gelderse in Brummen, 
waar we met een viertal zijn ge-
start. In maart 2001 kocht ik van 
Betsie en Dick Hagens het paard 
Parsival (v Karandasj) waarmee 
ik in 2006 Gelders Kampioen 
Eventing in de L ben geworden 
op dezelfde dag dat Jeanette te 
Brummelstroete kampioen in de 
B werd. Er werd een receptie 
georganiseerd door de club. Ik 
denk er met goede herinneringen 
aan terug. 

Momenteel rij ik geen paarden 
meer, mijn bezigheden als os-
teopaat en veterinair natuurge-
neeskundig therapeut nemen 
veel tijd in beslag. Want ook dat is 
de afgelopen 25 jaar enorm ver-
anderd. Er is veel meer oog voor 
het ‘wel-zijn’ van het paard. Een 
fysiotherapeut, een paarden-
tandarts, een goed geschoolde 
zadelmaker, die waren nauwe-
lijks te vinden toendertijd en wer-
den als overbodig beschouwd. 

Gelukkig is het tegenwoordig 
een vanzelfsprekendheid dat we 
onze paarden controleren op pijn 
en ongemak. Zij maken het mo-
gelijk dat we kunnen genieten 
van de prachtige paardensport 
en ik ben dankbaar dat ik al meer 
dan 25 jaar met paarden mag 
omgaan en berijden.

Jubilaris Enneke Tiggeloven

25 Jaar lid van de WR & PC alweer. Toen 
ik begon was het nog de WPC en de WRC, 
en wie weet hoe het in de toekomst zal he-
ten! Er zijn inmiddels nieuwe plannen om de 
WR&PC te laten fuseren met de menners. 
Goede vooruitstrevende plannen vind ik dat. 
We hebben allemaal een liefde voor paar-
den.

Eigenlijk denk ik zelden bewust na over het 
begin van mijn hobby. Naar aanleiding van 
mijn 25 jarig jubileum werd mij gevraagd dit 
stukje te schrijven. Erg leuk, het is voor mij 
een trip down memory lane. Misschien is het 
voor mij nog wel leuker dan voor jullie, de 
lezers. Alles is begonnen met de hobby van 
mijn zus. Zij heeft er moeite voor gedaan om 
te mogen paardrijden. En omdat er inmid-
dels al een pony hier op de boerderij stond, 
ging het vervolgens voor mij heel gemakke-
lijk. Bedankt zus!

Mijn eerste lessen kreeg ik op de manege in 
Groenlo. Deze lessen gaf Ans Beerten. Dat 
was een goede start! Daarna ben ik met het 
lieve leenpony’tje Desiree bij de ponyclub 
begonnen. Ik herinner me dat er ook vaak 
een spelelement in de lessen zat. Fantas-
tisch vond ik dat. Het maakte toen nog niet 
zo veel uit of je nou goed in rijden was of 
niet. Plezier stond voorop. Dat is nu ook nog 
zo, maar toch heb ik het idee dat er veel 
meer op gelet wordt hoe je presteert. Dan 
krijg je soms ook negatieve reacties. En ei-
genlijk vind ik dat jammer. Ik rij puur voor de 
hobby en ik vind het leuk om uit te proberen 
hoe ver ik dan kan komen. Ik zie het nut er 
niet van in om iemand een slecht gevoel te 
geven over zijn of haar presteren. Helaas 
blijven dat soort reacties altijd bij. Maar ge-
lukkig zijn er ook veel fijne en enthousiaste 
mensen bij de vereniging!  

Mijn eerste eigen pony was Donna Fargo. 
Een eigenwijze Welsh Mountain. De eerste 
in een lange rij van groene pony’s en paar-
den die ik zelf (al lerende) beleerd heb. Het 
was een uitdaging om die groene pony’s te 

beleren. Erg leuk, maar ook erg jammer dat, 
zodra ik deze fijn aan het lopen had, ik al-
weer te groot werd.  

Met paarden heb ik wat pech gehad met ko-
liek en tumoren. Gelukkig kwam ik daarna 
een super paard tegen, Ardento G, oftewel 
Ari. Ondanks mijn zoektocht naar een mer-
rie die al veel kende werd ik verliefd op deze 
grote groene ruin. I

k ben er best trots op dat ik hem van za-
delmak naar de Z gereden heb, zo als hob-
byruiter. Daar heb ik goede hulp bij gehad 
van Theo Gelinck. Hij heeft me altijd het ver-
trouwen gegeven dat ik dit kon bereiken. En 
vertrouwen van je trainer is erg belangrijk! 

Helaas heb ik momenteel te weinig tijd om 
mijn paard voldoende training te geven om 
op dit niveau mee te blijven doen. Ook de 
verenigingslessen zitten er voorlopig niet in. 
De laatste lessen die ik heb gevolgd, waren 
bij Suzanne Hoitink-Huls. Dat deed ze goed; 
in een groep met allerlei verschillende ni-
veaus wist ze iedereen aandacht te geven. 

Die positieve ervaring blijft me in ieder geval 
bij tot ik weer de tijd heb om lessen te komen 
volgen.

Tot slot wil ik jullie allemaal veel plezier 
wensen met onze gemeenschappelijke  
verslaving: paarden!
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25.358,-
30.999,-
19.999,-

Vredenseweg 123 - Winterswijk-Henxel
Tel: 0640953178

E-mail: info@osteopathiedieren.nl
www.osteopathiedieren.nl

Gediplomeerd osteopaat (I.C.R.E.O) 
en acupuncturist 

voor dieren

Voor Paarden      Honden&

Landbouw

Tuin & Park

Reinigingstechniek

De Slingeweg 10

7115 AG Winterswijk

Tel. 0543-56 33 95

www.lmbstemerdink.nl
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Die afronding houdt in dat ze 
een uitgebreide thesis moeten 
schrijven die wordt onderbouwd 
door een praktijkonderzoek bij 
diverse paarden. 

Natasja en Corine beoordelen 
het paard ‘als geheel’ dus stal-
ling, weidegang, voeding, trai-
ning, hoeven, gebit, zadel, dus 
alles wat het welbevinden van 
een paard beïnvloedt, wordt mee 
gewogen om een goed beeld te 
krijgen van de eventuele proble-
men van het paard.
Goed overleg met de eigenaar 
is heel belangrijk om het paard 
optimaal te kunnen behandelen. 
Ze behandelen een paard altijd 
op locatie, om te voorkomen dat 
een paard na een behandeling 
in een trailer moet worden ver-
voerd. Het paard moet op zijn 
gemak kunnen bijko-
men van een eventu-
ele behandeling.

Samenwerking
Bij de gegeven adviezen wordt 
ook rekening gehouden met de 
mogelijkheden van het paard en 
de eigenaar. Ze vinden het erg 
belangrijk om samen te werken 
met andere vakgebieden en in-
dien nodig door te sturen naar 
b.v. een dierenarts, paarden-
tandarts of zadelpasser. Wan-
neer er bijvoorbeeld een pro-
bleem is met het gebit, zul je dit 
ook terug kunnen vinden in de 

rest van het lichaam doordat 
daar dan ook blokkades ont-
staan. Als masseur/osteopaat 
gaan zij op zoek naar de oor-
zaak van de blokkades wat in dit 
geval het gebit kan zijn. Op het 
moment dat het gebit behandeld 
is, kunnen zij de blokkades in het 
lichaam oplossen zonder dat er 
sprake is van alleen symptoom-
bestrijding. Als de oorzaak van 
de blokkades in het lichaam niet 
verholpen wordt, zul je tegen 
problemen aan blijven lopen.

De opleiding
De opleiding tot masseur of os-
teopaat duurt gemiddeld 2,5-3 
jaar en bestaat uit 2x 10 modu-
les van 2 dagen die ze volgen in 
Hooge Mierde in Brabant en is 
een geaccrediteerde HBO oplei-

ding. Het zijn zeer interessante 
maar pittige opleidingen waar-
bij thuisstudie en veel vlieguren 
maken een zeer belangrijke plek 
innemen. 
Tijdens de opleiding leren ze 
het paard van binnen en buiten 
kennen en wordt alles in en rond 
het paard behandeld. B.v. bot-
ten, spieren, organen, zenuwen, 
maar ook zadels, gebit, voeding 
etc. Dus alles wat belangrijk is 
om een paard gezond en fit te 

houden wordt tijdens de oplei-
dingen behandeld. 
Bewegingsleer is een belang-
rijke pijler - bij een anamnese 
wordt de biomechanica van het 
paard beoordeeld. Een pro-
bleem rechtsvoor kan bijvoor-
beeld ontstaan zijn door een 
blessure linksachter, dit door 
compensatie van die blessure 
(meestal diagonaal).

Preventief behandelen
Behalve een behandeling als er 
een probleem is, kan het paard 
ook preventief behandeld wor-
den om een probleem in een 
vroeg stadium op te sporen of te 
voorkomen. Een klein ongemak 
kan al gauw tot ernstige proble-
men leiden. 
Er zijn stalhouderijen die daar-

om een halfjaarlijk-
se sessie afspreken, 
waarbij de eigenaar 
gewezen wordt op 
mogelijkheden om 

problemen te voorkomen of een 
advies om een andere specialist 
erbij te roepen. De ligging van 
het zadel en de maat ervan kan 
problemen veroorzaken - of de 
ruiter die scheef zit. Het bekap-
pen van de hoeven op een goe-
de manier is belangrijk. Het me-
chanisme in de hoeven is een 
‘pompsysteem’ die de bloedcir-
culatie stimuleert.
Het is een passie - je moet het 
leuk (blijven) vinden.

Het is ook een pittige studie - 
naast het werk en de partner 
- maar als je de resultaten ziet 
- zowel bij het paard als de ei-
genaar - geeft het heel veel vol-
doening!

Den poespas
Er zijn nog heel veel (paarden)
mensen die sceptisch staan te-
genover ‘den poespas’. Maar 
door de resultaten worden er 
steeds meer mensen toe bewo-
gen om een consult aan te vra-
gen.
Ze mogen geen diagnose stel-
len maar kunnen wel een ver-
moeden uitspreken of advies 
geven. Maar bij ernstige of acu-
te problemen blijft de dierenarts 
het eerste aanspreekpunt. Som-
mige dieren zijn niet te gene-
zen maar kunnen wel geholpen 
worden zodat ze nog een goed 
leven hebben. “Konden paar-
den maar praten, dan had ik wel 
eerder wat ondernomen” is een 
vaak gehoorde opmerking. 
De acceptatie van een consult 
of een behandeling is door de 
jaren heen gegroeid. Want de 
resultaten die ze tot nu toe be-
haald hebben spreken voor zich.

Enkele tevreden klanten: 
Benny Hoijtink, Judtih Wijnveen, 

Erna Oonk, Chelsea Hogeslag 
en Marit Damkot.
Blokkades worden opgeheven 
en dat is vaak na het uitvoeren 
van een aantal stappen - laagje 
voor laagje worden bij complexe 
problemen ‘afgepeld’ waarna 
het eigenlijke probleem aange-
pakt kan worden.

Teamwork
Natasja en Corine vormen sa-
men een team. Ze bespreken de 
te behandelen paarden samen 
(indien nodig), waardoor ze el-
kaar versterken. En ook bij de 
studie bevalt dat goed. Als het 
loopt zoals ze nu denken, zijn ze 
samen nog wel even bezig - er 
zijn nog een aantal stappen te 
maken. Zoals het volgen van de 
opleiding dry needling.

Op hun Facebook pagina  ‘Atle-
tisch Paard’  vind je meer infor-
matie.                                                                        
Ze willen graag paard en ruiter 
helpen om samen zo plezierig 
en optimaal mogelijk te kunnen 
presteren, in elke discipline dan 
ook!!!

Natasja Meinen 06-22456345
Corine Verink-Westendorp 06-
11242943

WR&PC leden Natasja Meinen en Corine Verink zijn er intens mee bezig. Deze zomer 
(we schreven dit op 14 februari) ronden ze de studie voor Allround Sport Masseur af 
en beginnen ze in mei met het laatste jaar Osteopathie.

Rob Jan Zomer is natuurgenees-
kundige. Wij hebben afgespro-
ken op zijn kantoor aan huis, een 
prachtige plek in het Woold met 
vrij uitzicht over weilanden, klaar 
om zijn eigen paarden te huis-
vesten zodra de ruime stallen 
op orde zijn. Want hij woont hier 
pas een jaar. Zijn eigen paarden 
staan nu nog bij zijn ouders thuis 
waar zijn roeping begint. 

Zijn vader is de eerste natuurge-
neestkundige die begint met het 
doormeten van de organen via 
acupunctuurpunten/meridiaan-
banen bij paarden. In die tijd nog 
met een Lechner-/H3-antenne, 
tegenwoordig met geavanceer-
de meetapparatuur, te weten de 
een “Metavital Horse Scan”. Wat 
dat precies is komen we later op. 

  Aanvulling                                           
  reguliere  
 geneeskunst
  Rob weet dus         
  niet beter en  
  ging als kind in 

de vakantie met vader mee. 
Hij wist, dit ga ik ook doen als 
ik later groot ben. Hoewel er in 
de pubertijd enige twijfel ont-
staat of dit het wel echt is, weet 
hij het toch zeker. Dus volgt hij 
een opleiding aan de “Akade-
mie für Tielheilkunde” (Een door 
de Deutsche Gesellschaft der 
Tierheilpraktiker & Tierphysio-
therapeuten erkende opleiding; 
red. ) en verdiept hij zich verder 
in voortplanting en begeleiding 
van paarden. Zijn passie straalt 
ook uit tijdens ons gesprek. 

Want wat is er mooier dan een 
dier (maar ook mensen natuur-
lijk) zo veel mogelijk op eigen 
kracht te laten herstellen? Dat 
is namelijk wat natuurgenees-
kunde is aldus Rob, alles wat het 
lichaam zelf in staat brengt zelf 

te herstellen/genezen. Gezocht 
wordt vooral naar de oorzaak 
van de klachten en die kunnen 
soms heel ergens anders liggen 
dan in eerste instantie lijkt. 

Daar ligt ook de mooie aanvul-
ling die de natuurgeneeskunde 
kan hebben op de reguliere ge-
neeskunst. Er is dan ook een 
groeiend aantal dierenartsen 
waar Rob mee samenwerkt. Zo 
kreeg hij eens een paard door-
gestuurd dat spierbevangenheid 
had door een verhoogde bloed-
suikerspiegel waarvan de oor-
zaak niet kon worden gevonden. 
Die bleek te liggen in een te hard 
werkende schildklier waardoor 
de hormoonhuishouding was 
verstoord. 

Deze bevinding wordt terug-
gekoppeld aan de dierenarts. 
Chronisch hoesten is zo’n ander 
voorbeeld, dat kan van de lucht-
wegen komen, maar ook van de 
maag of van het hart. Om dat 
uit te zoeken wordt de Lecher-/
H3 antenne of Metavital Horse 
Scan ingezet.

Koptelefoon
Hoe gaat het in zijn werk? Het 
paard krijgt een soort koptele-
foon op en vind dat wonderlijk 
genoeg helemaal prima. Alle or-
ganen, spieren, pezen, gewrich-
ten hebben een eigen frequentie 
die kan worden ingesteld op de 
antenne die zo het desbetref-
fende orgaan doormeet. Bij elk 
orgaan wordt de energiewaarde 
gemeten, uitgedrukt in een pola-
riteit. Aan de hand van de geme-
ten waarde kan worden aflezen 
wat er eventueel aan het orgaan 
mankeert. 

De Metavital Horse Scan meet 
via Biofotonen (lichtgolven) en 
scant het hele lichaam door. 
Allergieën, ontstekingen, bac-
teriën, virussen, artrose, OCD 
kunnen worden achterhaald. De 
Metavital Horse Scan is in Duits-
land door de medische dienst 
goedgekeurd en wordt daar al 
door meerdere dierenartsen 
gebruikt. Is dan alles te behan-
delen met natuurgeneeskunde? 
Nee, zeker niet. Tumoren bij-
voorbeeld komen we liever niet 

aan. Wat we daarin wel kunnen 
betekenen is extra ondersteu-
ning om de behandeling voor het 
dier makkelijker of effectiever te 
maken. Maar alleen in strikte sa-
menwerking met een dierenarts.

Tweede kans
Zomer werkt in het hele land, 
Duitsland en België en heeft 
een grote diversiteit in zijn klan-
tenkring. Van particulieren tot 
professionele stallen, werkt van 
preventief tot curatief. “werkt het 
altijd”? Dat hangt, zoals ook in 
de reguliere geneeskunst, af van 
de conditie en de therapietrouw. 
Hoe goed wordt de behandeling 
gevolgd. Rob is dag en nacht 
met paarden bezig, vroeger reed 
hij ook, daar is nu geen tijd meer 
voor. Fokken doet hij nog wel 
heel graag. Ook geeft hij paar-
den graag een tweede kans. 
Een hele enkele keer komt hij 
een dier tegen waar de eigenaar 
geen geloof meer in heeft. Die 
neemt hij dan onder zijn hoede 
met goed gevolg. Een gepassio-
neerd paardenliefhebber aldus.

Anca Rokosch

Een klein ongemak kan al gauw 
tot ernstige problemen leiden



28 Hippische Krant      WR&PC 2019
d

....
....

Jeugd
bestuur

BEDRIJFS-
VLOEREN

BV

WWW.HENGEVELDBOUW.NL
Brinkeweg 23 - 7109 BN Winterswijk-Miste - Tel. 0543-565217

Het adres voor: . Antislip stalvloeren
 . Monoliet afgewerkte betonvloeren
 .  Woonbeton

Maandag t/m vrijdag 
geopend van 8.00 – 18.30 uur

Zaterdag geopend van 9.00 – 12.00 uur
Spreekuren enkel op afspraak  

Wij wensen u 
sportieve dagen!

Hallo allemaal, Het jeugdbestuur bestaat 
momenteel uit Liza Aarnink, Marly Aar-
nink, Franne Wolterink, Tessa Delger, 
Anne Berg, Sterre Hoitink, Thirsa Oonk, 
Femke Wassink en Mandy Hendriks. 

Met het jeugdbestuur organiseren we re-
gelmatig leuke activiteiten voor de jeugd 
van de WR&PC. Zo hebben we bijvoor-
beeld al hele leuke dingen georganiseerd 
zoals een hele gezellige knutselmiddag 
waarbij je je eigen sieraad met je pony zijn 
haar erin mocht maken, wat een hele ge-
slaagde middag was voor jong en oud 

We hebben ook nog veel leuke ideeën 
voor nieuwe activiteiten zoals een foto-
shoot, voltige en een spelletjesdag. Hou 
het dus goed in de gaten en geef je op, 
want het zullen allemaal leuke activiteiten 
worden!

l  Van wie zijn deze knieën?



Hans en Anny zijn een onder-
nemend echtpaar, die niet stil 
kunnen zitten en zeer innover-
end zijn. Ze hebben altijd kei-
hard gewerkt en doen dat nog 
steeds. 

“Ik ken jullie al vanaf dat ik 
een kind was. Jullie zaak zat 
tegenover de discotheek van 
mijn ouders ‘t Spek-Ende. Als 
buurmeisje kwam ik geregeld bij 
jullie over de vloer, het was er al-
tijd gezellig. De broodjesbar was 
erg geliefd onder de Win-
terswijkers, je kon er tot 
in de late uurtjes nog wat 
halen om de maag te vul-
len. Ook hadden jullie de Sauna 
aan het Steenhouwerspad. Nu 
hebben jullie een zelfbedien-
ingsrestaurant  binnen het bed-
rijf van Obelink en Debbinkhof 
is jullie paardenbedrijf. Kunnen 
jullie daar wat over vertellen?” 
 
Hans vertelt:

“Ongeveer 45 jaar geleden is 
het allemaal met Marcel, onze 
zoon, begonnen. We kochten bij 
Henk Kruisselbrink zijn eerste 
pony, Maud. Ze kon onder het 
zadel, maar  ook aangespan-
nen lopen.  Je snapt dat er al 
snel een karretje werd gekocht 
en zo begon de liefhebberij voor 
het Mennen”. Hans heeft zelf 
ook nog zo’n 10 jaar onder het 
zadel gereden. Maar het aang-
espannen werk trok hem veel 
meer. In die periode reed hij met 
zijn aanspanningen boven in het 
klassement mee, waardoor hij 
aan menig kampioenschap  mee 

mocht doen.

En wie kent niet de prachtige 
trouwkoets van Debbinkhof of 
de Grolsche bierwagen waar de 
Friezen geregeld aangespan-
nen voor staan? Jill en Marek 
gaan nu met Opa (Hans) mee op 
de bierwagen. De verzameling 
koetsen is  in de loop der jaren 
tot 25 stuks uitgegroeid. Het zijn 
ware pronkstukken! Bij Debbink-
hof staan op dit moment negen 
Friese paarden en de pony 

van Jill, Nardo. Twee van de 
friezen zijn al 24 jaar oud en alle 
paarden mogen blijven tot het 
einde. Het management binnen 
de familie Egbers is top gere-
geld; of het nu binnen het bedrijf 
is of je komt in de stallen, over 
alles is goed nagedacht en tot in 
de puntjes geregeld. Twee jaar 
geleden werd er nog een mooie 
binnenbak met veel licht gebou-
wd. Marek, Jill en Hans maken 
goed gebruik van de binnenbak. 
Hans traint zijn aanspanningen, 
Marek rijdt zijn beide paarden 
en Jill traint Nardo in de dres-
suur en het springen.

Zwemdiploma’s en 
paardrijles

Jill (19) is begonnen met ponyri-
jden toen ze zes jaar oud was. 
De liefde voor de paarden zat er 
al vroeg in. Ze moest van haar 
familie eerst haar zwemdiploma 
C halen en toen mocht ze pas 

ponyrijden. Opa (Hans) had dat 
goed bekeken; zaterdagochtend 
haalde ze haar zwemdiploma en 
‘s middags zat ze al op de pony 
voor haar eerste les. Bij deze 
les moest opa mee lopen met 
de pony aan de hand en na een 
rondje vond hij dat Jill het zelf 
wel kon. 

Na de manege lessen kwam 
de eerste eigen pony. Het werd  
een knappe B pony  genaamd 
Winnie. Toen Jill te groot werd, 
ging Winnie naar Marek. Nardo 
was de tweede pony van Jill. 
Toen Nardo kwam was Jill nog 
klein en als ze samen gingen 
springen, dan sprong Nardo 
meer met Jill dan dat zij met hem 
sprong. Inmiddels heeft ze hem 
al negen jaar. Dit voorjaar wordt 
ook de Fries Baukje voor Jill 
klaar gemaakt en dan heeft ze 
twee paarden waar ze mee kan 
rijden. Dit doet ze allemaal nog 
naast haar studie Pedagogisch 
Professional Kind en Educatie 

(PPKE). Daarnaast werkt ze in 
het zelfbedieningsrestaurant 
van haar opa en oma. 

Marek (18) vertelt: 

´Vanaf kleins af aan ging ik al 
met de paarden om en zo is de 
liefde er ingeslopen. Ik was een 
jaar of vier, vijf oud toen ik klaar 
was met zwemles en toen mocht 
ik op paardrijden. Dit heb ik eerst 
op manege paarden geleerd en 
daarna mocht ik op Winnie de 
oude pony van Jill rijden. Sjors 
was mijn volgende pony en 
daarna Quinevere. De mooiste 
momenten waren denk ik toch 

de Gelderse en Nederlandse 
Kampioenschappen in de dres-
suur, maar ook zeker het mooie 
resultaat bij de Twente Cup, al 
was springen toen niet echt mijn 
favoriete tak van de sport. Maar 
alle jaren met Quinevere hebben 
mij ontzettend veel gebracht en 
heb ik hele leuke en mooie ding-
en mee gemaakt. Ik rijd nu Dolce 

Vita (Wynton x Houston) 
en Amadeus (Ampere x 
Dancier). Na de examens 
wil ik Gjalt de Fries ook 

uit gaan brengen. Het leukste 
van het paardrijden vind ik toch 
wel de buitenritten met anderen; 
uren lang onderweg zijn en over-
al komen (ook al mag het af en 
toe niet ;)). 

Als het goed is, ga ik volgend 
jaar naar Velp om de opleiding 
Equine and Husbandry te vol-
gen en dan later hopelijk deels 
verder te gaan in de paarden”.  
Marek werkt ook in het zelfbe-
dieningsrestaurant van zijn opa 
en oma.

Het was een super gezellige 
middag! Ik heb veel leuke ver-
halen gehoord. Net als vroeger 

voelde ik me weer kind aan huis 
en ik eigenlijk kon nog wel drie 
pagina’s vullen.

Ik wens jullie heel veel succes 
met alles wat jullie doen!

Esther Schaap
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Vanaf kleins af aan ging ik al met de  
paarden om en zo is de liefde er ingeslopen

l  Jill met Nardo

l  Marek met Amadeus

l  familie Egbers met de bierwagen van de Grols

l  Jill met Winnie
l  Marek met Quinevere

Vandaag ga ik gezellig op de koffie bij de familie Egbers. Bij Hans, Anny (74) en Jill, 
de kleindochter van Hans en Anny, mag ik aanschuiven in de keuken. 

Hallo, mijn naam is Nina 
Lammers en ik ben 20 jaar. 
Ik heb het stokje voor het 
estafette interview gekregen 
van Kimberley  
Louwerse. 

Ik rijd al heel wat jaar-
tjes met veel plezier 
bij de club. Daarvoor 
heb ik les gehad op 
verschillende mane-
ges en later veel zelf 
gereden met mijn 
verzorgpony. Sinds 
2016 rijd ik mijn 
KWPN merrie Ulrike, 
door mij Ukkie ge-
noemd. Het is een 
erg lief maar gevoe-
lig paard. Ze is al 18 

maar dat merk je zeker niet aan 
haar gedrag. Ik rijd met Uk heel 
veel buitenritten. Het is heerlijk 
om met de wind door je haren 
over een zandweg te scheuren. 

Daarnaast vinden we het erg 
leuk om te springen of crossen. 

Ik zit in de les op de maandag-
avond van half 9 tot half 10. Ik 
krijg les van Wouter Hermelink. 

We wisselen het 
springen en de 
dressuur om de 
week af en daardoor 
zijn we erg veelzij-
dig. Bij Wouter kan 
ik enorm veel leren 
en geen vraag is 
hem te gek. Ik hoop 
nog heel lang plezier 
te hebben op de rui-
terclub!

Ik geef het stokje 
door aan Joyce  
Willink.



30 Hippische Krant      WR&PC 2019
d

....
....

AUTOBEDRIJF - APK - 
BANDENCENTRUM
Bij Verhaegh & Zn. kunt u terecht voor al uw

reparaties, onderhoud, airco-service én APK

van uw auto. Er staat er een gratis leenauto voor u klaar! Daarnaast vindt u bij ons alle merken occasions (winter)banden en 

velgen. Ons vakkundige personeel werkt met de meest geavanceerde apparatuur, we zijn Bovag-gecertificeerd én wij staan 

bekend om onze scherpe prijs-kwaliteitverhouding. Alles onder één dak!

AUTOBEDRIJF - APK - BANDENCENTRUM
Snelliusstraat 34  7102 ED Winterswijk T. 0543-519274  info@hubertverhaegh.nl

www.hubertverhaegh.nl

Het vertrouwde 
adres voor onderhoud 

en reparatie!

1

2

3

4

5

Naam: Telefoon nummer:

6

7

8

Tel. 0543 562347
Mob.  06 30096162
Vredenseweg 142

7113 AE Winterswijk Henxel

 

Vredenseweg 142   
7113 AE  Winterswijk Henxel

Tel.  0543 56 23 47 

www.kortschot.nl

      Kom genieten..
Wij doen de rest



Eén van de organisatoren, en 
bovendien deelnemer, is Thijs 
ten Wolde. “Ik doe zelf mee met 
een Dokterskoets. Het is een 
zogenoemde replica; gebouwd 
in 2009 en nagebouwd naar 
een model van rond 1900. Daar 
loopt dan mijn Haflinger Lena 
voor. Dokterskoetsen werden 
ruim een eeuw geleden gebruikt 
door dokters om patiënten te 
bezoeken. Het is een tweezitter. 
Naast de dokter zat vaak ook de 
menner, waarschijnlijk de tuin-
man of zo.”

Charleston-tijd
“En ook hier zorgen de deelne-
mers dat de paarden en de kledij 
een passend en authentiek ge-
heel is. Dit jaar is mijn partner op 
de koets (de groom) mijn klein-
dochter Mira en alles past bij el-
kaar. Ik kocht de dokterswagen 
passend bij mijn Haflinger. En 
ikzelf en mijn groom of partner 
dragen kledij uit de twintiger 
jaren, de Charleston-tijd. Alles 
is één passend geheel, tot de 
hoed aan toe. 

Het plaatje moet goed zijn. Er 
doen verschillende soorten aan-
spanningen mee. Bijvoorbeeld 
ook tweespannen voor oude 
Landauers of een machtig vier-
span voor een grote postkoets. 
En ook hier zorgen de deelne-
mers dat de paarden en de kle-
dij een passend en authentiek 
geheel is.”

“De gehele stoet is prachtig om 
te zien”, vervolgt Ten Wolde, “de 
paarden worden getoiletteerd, 

de tuigen en de koetsen ge-
poetst. En er wordt gejureerd. 
Daarbij gaat het om de smaak 
van de juryleden. Er worden el-
ders ook officiële klassements-
ritten georganiseerd, waarbij de 
juryleden letten op de details en 
of die wel precies kloppen. 

Dan zijn de juryleden fervente 
liefhebbers met kennis van za-
ken. Zij weten precies hoe het 
in die tijd geweest moet zijn. In 
Winterswijk worden de juryleden 
vaak niet gehinderd door kennis 
en jureren zoals het hedendaag-
se publiek zou jureren.”

Degene die volgens de jury het 
‘schoonste geheel’ laat zien, 
krijgt de door Riek en Henk ten 
Pas beschikbaar gestelde Wis-
selbeker. Thijs ten Wolde won 
de wisselbeker in het verleden 
al twee keer. Vorig jaar jureer-
den burgemeester Joris Ben-
gevoord, Gabriëlle Broeze en 
Gerda Kruisselbrink en toen 
won Gerrit Huiskamp met zijn 

tweespan KWPN-paarden voor 
een Barouche uit 1895. 

Rijdend museum

“Aan publiek schort het nooit tij-
dens deze ritten. Echter het aantal 
deelnemers loopt de laatste jaren 
wel steeds terug. Steeds meer 
menners kiezen voor de snelheid 
en het spectaculaire marathon rij-
den. Vroeger waren alle ritten die 
we in de zomermaanden met Oud 
Gerij organiseerden authentieke 
ritten zoals op 2 juni. Nu komen 
de deelnemers aan die ritten met 
de schoongemaakte marathon-
wagens en hebben we per jaar 
nog maar één echte authentieke 
rit in Winterswijk. En als er dan 
tien of twaalf koetsen meedoen, 
zijn we al heel blij, terwijl we in 
het verleden ook wel rond de 
25 deelnemers hebben gehad. 
Authentiek rijden is op z’n retour, 
maar we hopen het wel te kunnen 
blijven doen. Het is toch een 
rijdend museum dat je daarmee 
op de weg probeert te houden. ”
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l  Foto Ron Rensink

Prijswinnaars GK outdoor 2018:
Viertal 1 pony’s Gelders Kampioen klasse L

Viertal 2 pony’s 3e plaats klasse L
Marly Aarnink met Infinity 7e plaats B D/E dressuur

Maud Pasman met Hero’s Jamai 2e plaats L1 D/E dressuur
Thirsa Oonk met Amigo Gelders Kampioen M1/A-M1/B-M2/A-M2/B dressuur

Ilse Zieverink met Presley E the King 2e plaats B dressuur
Chelsea Hogeslag met Belle 7e plaats L2

Inez Tolkamp met Ashanti 7e plaats L2
Florentine Rootveld met Haya Oronia 7e plaats Z2

Prijswinnaars Hippiade 2018
Viertal M paarden 2e plaats

Vereniging WR&PC 6e plaats
Marly Aarnink met Infinity 8e plaats B D/E dressuur

Viertal 1 L pony’s 3e plaats 

Prijswinnaars GK indoor 2019:
Egbert Wiechers met Endrik 2e plaats Z2 proef en kür

Liselotte Rootveld met Gentle Wish 3e plaats Z2
Tessa Delger met Cindi 2e plaats B springen

Marly Aarnink met Infinity 3e plaats L1 
Anne Berg met Sylvester 2e plaats L springen

Prijswinnaars Nederlandse Kampioenschappen indoor 2019
Tessa Delger met Cindi 2e plaats B springen

Liselotte Rootveld met Gentle Wish 8e plaats Z2 

l  Viertal 1  
klasse L  
Gelders  
Kampioen: Liza, Sterre, Femke,  Franne, Britt, Marica en com-mandant Desirée

l  Viertal 2 klasse L: Thirsa, Iris, Lotte, Shelby, Anouk  en commandant Desirée

l  Tessa Delger, B-springen ‘paarden’ 

met Cindi reserve Kampioen  

Nederland
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