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Ik heet Joop en ben in februari 7 jaar 
geworden. Mijn pony is een zevenjarige 
Welsh Mountain pony met de naam Tre-
hwfa Mila en ze is een appelschimmel.

Een van mijn eerste woordjes was “pa” 
(voor paard). Ik heb het altijd al leuk ge-
vonden om mijn oma te helpen bij het 
uitmesten van de stallen en om te kijken 
hoe de paarden in de wei lopen. Bij opa 
en oma had ik jaren geleden al een stal 
geclaimd ;-) en daar staat nu pony Mila. 
Ze is echt mijn maatje!

Ik wilde altijd al paard leren rijden en in 
augustus 2019 ben ik gestart bij de pony-
club! Met een jonge pony en andere kin-
deren die ik nog niet kende was het wel 
even wennen, maar ik voelde me meteen 
opgenomen in de groep. Het is fijn dat 
mijn instructeur Wouter Hermelink de 
Pabo heeft gedaan. Hij voelt goed aan 
hoe we op een fijne en veilige manier 
steeds weer meer kunnen. Hij geeft me 
vertrouwen!

Op dit moment start ik nog wat eerder 
met rijden dan de rest. Speciaal daar-
voor komt Gerrit Vaags de deuren van 
de manege vast open maken. Ik voel me 
dan ook echt welkom zo!

Het liefst ga ik elke dag rijden, maar dat 
lukt natuurlijk niet altijd. 

Buitenritten zijn favoriet, inmiddels lekker 
in galop over de zandwegen en met een 
beetje geluk zien we ook enkele reeën. 
Papa heeft op de fiets haast moeite om 
me bij te houden!

Kortom, ik heb het met Mila erg naar mijn 
zin bij HV Winterswijk en zou het leuk 
vinden als er meer leeftijdgenootjes aan-
sluiten. Kom anders een keer kijken!

Wim te Winkel 

Wim is lid geweest van de WRC van 
1954 tot 1961. Een mooie tijd bij de ma-
nege aan de Groenloseweg bij Jaspers. 
(Nu de Chinees, daarvoor de Kemp-
haan). Veel wedstrijden gereden met de 
paarden Max en Sientje, maar de hoog-
tepunten zijn toch wel de achttallen en de 
viertallen onder het zadel en dan denk ik 
speciaal aan de Bondskampioenschap-
pen in Utrecht. De foto’s zijn nog te zien 
in de kantine van de HVW. De instructeur 
was toen adjudant Jansen uit Apeldoorn.

Ook werden concoursen georganiseerd 
(met name de A59) bij Jaspers waar 
toendertijd wel 1000 tot 1500 toeschou-
wers op afkwamen. Er was toen nog niet 
zoveel vermaak.

In 1961 ben ik gestopt met rijden omdat 
Sientje niet rad was, maar nog wel in-
gezet kon worden voor de fok. In totaal 
heb ik 13 veulens gehad bij verschillende 
paarden. Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan en ik ben weer in het zadel ge-

klommen en in 2001 weer lid geworden 
van de WRC. Enkele jaren gereden in de 
oude manege en toen meegegaan naar 
de nieuwe locatie aan de  Vosseveldse-
weg.

Ik heb met een verhuiswagen gereden 
met Amalia en wagen. Naar het con-
cours gaan was altijd gezellig, naar Rek-
ken of Dinxperlo gingen over de weg met 
een platte wagen, ‘s morgens om zes uur 
weg en ’s avonds weer terug, zo’n 30 a 
40 km op en neer. Verder weg gingen we 
met de vrachtwagen van Hannink met 
chauffeur Piet Dijkgraaf.

De tijd tussen ‘61 en ‘88 heb ik opgevuld 
met verschillende bestuursfuncties, die 
niets met  paardensport te maken had-
den. In 1988 kwam mijn grootste hobby: 
het aangespannen rijden.

Op de boerderij van mijn vader en moe-
der (toen nog Bocheltsedijk L 255) ik 
was toen 12 jaar oud, had mijn vader 
altijd trekpaarden; Belgen. Daar heb ik 
het mennen geleerd maar ook rijden on-

der het zadel, daarom had ik in 1988 de 
wens om een 2-jarig paard te kopen. Die 
kon ik stallen bij Smidje van de WAM aan 
de Wooldseweg en dat paard heb ik toen 
beleerd. in 1952 ben ik lid geworden van 
menvereniging Oud Gerij e.o. Mijn eer-
ste wedstrijd was in 1992 in het Rommel-
gebergte, Stichting Mensport, vele jaren 
geholpen als vrijwilliger. 

In de tijd heb ik heel wat paarden gehad: 
Tenna, Harko, Normaal, Uron, Ama-
lia, Charlie en Jillz. Met Harko werd ik 
bondskampioen in 1996. Het wedstrijdrij-
den is een mooie bezigheid maar wat mij 
ook boeit is het recreatief rijden en nog 
meer het authentiek rijden. En de nazit 
van de evenementen is belangrijk voor 
mens (en dier). 

Wat mij altijd heeft bezig gehouden is het 
organiseren van  evenementen. Ook de 
fusie en de voorbereiding van en naar 
de KNHS, die hele geschiedenis is terug 
te vinden op hun site. Waar blijft de tijd, 
die gaat zo snel! 13 Jaar naar de KNHS 
gegaan, 15 jaar voorzitter Oud Gerij, 

een mooie tijd om op terug te kijken. Met 
dank aan allen die dit ook mochten mee-
maken. En dan nu de fusie naar HVW, 
dat het samendoen het doel is.

l  Wim te Winkel met Marga Stemerdink op de koets tijdens de ceremonie op het gemeentehuis voor het huwelijk van Wim en Riek Bruil, 23 sept 2008



3Hippische Krant      HVW 2020
d

....
....

             

   

Wie staan er op de voorpagina? 2

Voorwoord, Welkom en Inhoudsopgave 3

Van de bestuurstafel, nieuwe leden  5

Paarden (sport?) column door Marga Stemerdink 5

Rubriek: Estafette interview, Joyce 7

Rubriek: 50-plussers aan het woord, Roel 7

Rubriek: Ponyleden, Carmen 7

Menner rijdt paard 9

Rubriek: 50-plussers aan het woord, Esther 10

Evenementen overzicht 2020 en hoogtepunten van.. 11

Para-dressuur Chemène Heisterborg 13

Rubriek: 50-plussers aan het woord, Rozemarijn 13

Rubriek: Terug in het zadel, Ria Damkot 15

Rubriek: Ponyleden, Romy 15

Rubriek: 50-plussers aan het woord, Bertie 15

Ponykamp 2019 en 2020 16-17

Ride & Run voor Roparun 18

Fusie Ruiter- & Ponyclub en Menver. Oud Gerij EO 19

Rubriek: Estafette interview, Danique 19

Rubriek: 50-plusser aan het woord, Anita 19

Mennen bij de Hippische Vereniging Winterswijk 21

Rubriek: 50-plussers aan het woord, Arnoud 21

Kampioenschappen en Onderlinge wedstrijd 22-23

Rubriek: Gezondheid: Margritta Holtman 25

Een tuiger in de subtop 25

Een dag uit het leven van Hoefsmid Martin Remkes 26

Rubriek: Gezondheid, Geopatische wat?!? 27

Maaike Tromp gooit roer om  27

Jubilarissen en Koninklijke onderscheiding 29

Logo-prijspuzzel 29

Uit het (men)leven van de familie Ten Pas 31



4 Hippische Krant      HVW 2020
d

....
....

Mechanisatiebedrijf

OONK

Quality Feeds

Dé paardenvoer specialist 
uit de Achterhoek

hiPRO RELIANCE
hiPRO PERFORMANCE       
hiPRO BASIC           
hiPRO ALLROUND 
hiPRO COMPETITION 
hiPRO MANEGEBROK
hiPRO POWER LP   
hiPRO PS AKTIV  
hiPRO SPIRIT   
hiPRO VICTORY  
hiPRO ENJOY  
hiPRO FIBER PLUS 

hiPRO MERRIEBROK    
hiPRO VEULENMELK 
hiPRO VEULENMELKKORREL  
hiPRO VEULENOPFOKBROK 
hiPRO FRIESCHEBROK
hiPRO TINKERBROK 
hiPRO CONDITION BOOSTER 
hiPRO BALANCE  
hiPRO FORMULA PLUS  
hiPRO BIOTINEHOEF 
hiPRO WILLOW LICK 
hiPRO FOAL RESCUE KIT

Gunnewick Mengvoeders B.V.
Winterswijkseweg 16
7134 ND Vragender

Tel: 0544-371397 - Fax: 0544-376725
info@hipro.nl - www.hipro.nl

Gunnewick Speciaalvoeders B.V.
Lievelderweg 19

7131 MA Lichtenvoorde
Tel. 0544 377904 - Fax: 0544-376725

info@hipro.nl - www.hipro.nl

Quality Feeds

Dé paardenvoer specialist 
uit de Achterhoek

hiPRO RELIANCE
hiPRO PERFORMANCE       
hiPRO BASIC           
hiPRO ALLROUND 
hiPRO COMPETITION 
hiPRO MANEGEBROK
hiPRO POWER LP   
hiPRO PS AKTIV  
hiPRO SPIRIT   
hiPRO VICTORY  
hiPRO ENJOY  
hiPRO FIBER PLUS 

hiPRO MERRIEBROK    
hiPRO VEULENMELK 
hiPRO VEULENMELKKORREL  
hiPRO VEULENOPFOKBROK 
hiPRO FRIESCHEBROK
hiPRO TINKERBROK 
hiPRO CONDITION BOOSTER 
hiPRO BALANCE  
hiPRO FORMULA PLUS  
hiPRO BIOTINEHOEF 
hiPRO WILLOW LICK 
hiPRO FOAL RESCUE KIT

Gunnewick Mengvoeders B.V.
Winterswijkseweg 16
7134 ND Vragender

Tel: 0544-371397 - Fax: 0544-376725
info@hipro.nl - www.hipro.nl

Gunnewick Speciaalvoeders B.V.
Lievelderweg 19

7131 MA Lichtenvoorde
Tel. 0544 377904 - Fax: 0544-376725

info@hipro.nl - www.hipro.nl



5Hippische Krant      HVW 2020
d

....
....

Martijn ten Pas

Hallo, ik ben Martijn ten Pas en sinds 25 
augustus 2019 ben ik bestuurslid van de 
HVW. Binnen de vereniging houd ik mij 
bezig met het beheer en onderhoud van 
de accommodatie.

Ik ben geboren en getogen in Winters-
wijk, getrouwd met Esther en samen 
hebben we 3 kinderen. Wij als gezin zijn 
actief in de mensport en onze dochter 
rijdt ook onder het zadel.

Paarden en pony’s, daar ben ik thuis 
mee opgegroeid, mijn ouders hadden 

Hackney pony’s kleine maat. Dat zijn 
showpony’s met een extreem loopver-
mogen en een heet karakter. Jaren later 
kwamen de tuigpaarden in beeld bij mijn 
ouders en die zijn er nog steeds.

Zelf rijden we met een span Welsh 
pony’s samengestelde menwedstrijden.
We proberen zoveel mogelijk regionaal 
te rijden. 

Zelf was ik nauw betrokken bij de fusie 
en ik ben erg trots op het resultaat: de 
Hippische Vereniging Winterswijk.

Groeten, Martijn
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Hallo, Ik ben Joyce Willink, ben 18 jaar 
oud en heb het estafette stokje van Nina 
Lammers gekregen.

Ik heb altijd al een passie voor paarden 
gehad en rij dan nu ook al zo’n 12 jaar-
tjes paard. Ik rij nu ongeveer 3 jaar bij de 
Hippische vereniging Winterswijk. Van 
deze 3 jaar heb ik iets meer dan 1 jaartje 
les en die andere tijd was ik wel lid maar 
geen lessend lid. 

Ik rijd nu met 2 hele leuke paarden van 
verschillende mensen de lessen bij de 
club en ben erg blij met deze lessen. 
Met beide paardjes heb ik een paar wed-
strijdjes gereden en dit was erg tof om 
te doen, ik hoop dan ook steeds beter 
te worden en misschien een keertje bij 
de selectie te komen. Beide paardjes zijn 
echt een uitdaging en ik ben heel erg blij 
dat ik ze van de eigenaren mag rijden en 
ook met deze paardjes naar de lessen 

mag. Hiervoor wil ik ze dan ook bedan-
ken! (zij weten zelf wel wie het zijn ;)).

Ik heb op de maandagavond les van 
Wouter en op de woensdagochtend heb 
ik les van Lies. Erg verschillende en 
dus ook erg gevarieerde lessen. Ook al 
is het erg verschillend, ik kom wel elke 
keer met een glimlach uit de lessen. Het 
leukste vind ik om te springen, maar de 
dressuur komt ook steeds dichter boven-
aan mijn lijstje. 

Waar ik het meest trots op ben is dat ik 
het privilege heb gekregen om deze 2 
fijne paardjes te mogen rijden. Voor de 
rest vind ik het gewoon een erg fijne club 
met gezellig mensen en goede lessen. 
Overal een top club dus!

Ik geef het stokje door aan Rozemarijn 
van der Hoek en wens haar veel succes 
met het schrijven van een leuk interview.

Hoi!

Ik ben Carmen Vervelde, mijn pony heet 
Emilion en is een ruin van 15 jaar. Ik heb Emi-
lion nu 1 jaar.

In juli mochten we meedoen met het B/L pony 
viertal en met de vereniging voor de Gelderse 
Kampioenschappen. Met het 4tal zijn we 4e 
geworden en met de vereniging zijn we 3e ge-
worden van de 27! Super spannend was het! 

De beste 6 verenigingen (4 dressuur combina-
ties en 4 springers) moesten in de hoofdring 

komen, wij dus ook! De 6e prijs werd uitge-
reikt, toen de 5e en toen de 4e. Daar waren 
we dus niet bij, we waren 3e geworden!! We 
kregen allemaal een mooie rozet van de Gel-
derse Kampioenschappen. En een ere ronde 
met muziek. Emilion ging super hard!!! Wat 
een ervaring... 

Ook waren we geselecteerd voor het NK met 
het 4tal en met de vereniging. Ook dat was een 
super leuke ervaring en Emilion liep een goeie 
dressuurproef. Helaas vielen we niet in de prij-
zen, maar dat maakt niet uit, het was al een eer 
om daar te mogen rijden.
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Lang geleden, op 4 jarige leeftijd, kreeg 
ik mijn eerste pony Lotje. Lotje is onder-
tussen al 24 jaar mascotte tussen de rest 
van het paarden- en ponyspul bij ons 
thuis. Eigenlijk vanaf moment één ben ik 
dus al wel besmet met het paardenvirus. 

Shetlandergallopade over kiezelig 
bospad
Na meerdere sporten te hebben uitge-
probeerd, in verband met tunnelvisie vol-
gens mijn moeder, mocht ik dan eindelijk 
op 8-jarige leeftijd beginnen met pony-
rijden bij manege Aarnink. In diezelfde 
tijd begon eigenlijk het mennen ook al. 
Ik mocht meedoen aan de jeugdlessen 
mennen met het eerste paard van mijn 
vader. De moeder van Lotje liep ook 
aangespannen, hier maakten we wel 
eens plezierritjes mee. Omdat moeders 
dat kon, vond ik dat mijn Lotje dat uiter-
aard ook moest kunnen. Helaas is dit 
nooit een succes geworden, want nadat 
mijn vader zijn buik/zij open geschaafd 
had door het kantelen van het zelf in el-
kaar geknutselde karretje in combinatie 
met een roekeloze shetlandergallopade 
over een kiezelig bospad, was verdere 
uitbreiding van dit plan vrij vlot van de 
baan. 

Beginnersfoutje zonder zweep
Onder het zadel rijden bleef beperkt tot 
de wekelijkse manegeles en later kwa-
men daar nog de buitenritjes met vrien-
dinnen bij. Het mennen nam echter meer 
vorm aan. Ik mocht mijn koetsiersbewijs 
halen en bij de buurtwedstrijden af en 
toe een vaardigheid rijden. Toen ik een 
jaar of 10 was, werd er bij de menmara-
thon Meddo een jeugdrubriek marathon 
georganiseerd. Hierbij mocht de jeugd, 
waaronder ik dus, na het vaardigheids-
parcours ook de hindernissen rijden. Als 
klein meisje is het nog lastig om met een 
zweep in de hand te rijden tijdens de 
hindernissen, dus deze was bij de trai-
ler achtergelaten. Dit resulteerde in een 

paard dat stilstond voor de waterbak en 
absoluut het water niet in wilde vanwe-
ge een sproeier die in het water gericht 
stond. Nou ja… beginnersfoutje zullen 
we maar zeggen. Dit mocht echter de 
pret niet drukken en smaakte naar meer.

Toffe medepaardenmensen
Na een kleine sprong in de tijd, kreeg ik 
de mogelijkheid om met de Welsh pony’s 
Luc en Maxima (Max) van Henk Ligterink 
te gaan rijden, toen nog met een grote 
zware marathonwagen erachter en een 
middelbare schoolvriendin samen. On-
der het zadel pasten we hier ook nog net 
op, dus de veelzijdigheid was weer com-
pleet. Ik kreeg de kans om met de kleine 
pony’s ook marathons te gaan rijden. Dat 
ging steeds een beetje beter en dankzij 
verschillende toffe medepaardenmen-
sen kreeg ik vervolgens de kans om met 
een lichtere marathonwagen wedstrijden 
te gaan rijden, waardoor er weer een vlot 
stijgende lijn richting succes ontstond. 

Ondertussen waren de manegelessen 
gestopt en zat ik nog maar sporadisch 
op het paard, maar des te meer achter 
het paard. In 2010 kocht ik mijn eigen 
marathonwagen en reden we toch al aar-
dig vaak ik de top 3 mee. Ondertussen 
waren we verhuisd van Winterswijk naar 
’t Woold. In diezelfde tijd verhuisden 
Henk en zijn vrouw naar het dorp, waar-
door onze paarden, de pony’s van Henk 
(4 stuks in totaal) en de shetlanders bij 
ons thuis kwamen te staan. Twee van de 
vier pony’s waren 3-jarige hengstjes. Ik 
kreeg de leuke uitdaging om ook deze 2 
aangespannen te beleren. Zo gezegd, 
zo gedaan en er was een nieuw span 
ontstaan. Ik ging met Max en Tommie 
rijden en ik moet zeggen dat het aardig 
leuk ging. 

Knutselwerk en familie
Er werden natuurlijk ook wel eens wat 
dingen uitgeprobeerd. 

Zo heeft er wel eens één voor de slee 
gelopen toen het gesneeuwd had, heb-
ben we een tandemtuig in elkaar geknut-
seld om zelf met mijn eigen tandem naar 
het schoolgala op de markt te kunnen 
rijden, hebben we een 4-spanconstruc-
tie gemaakt om eens uit te proberen tij-
dens een wedstrijd en hebben we een 
tandemrubriek opgezet voor de minima-
rathon in Kotten. Altijd leuk een beetje 
uitdaging ;). 

Het hele mennen is altijd al een volledi-
ge familie aangelegenheid geweest. Zo 
groomt mijn moeder bij mijn vader op de 
kleine wedstrijden, ik bij mijn vader en 
mijn vader bij mij op de grote wedstrij-
den, mijn beide broers, zusje en zwager 
zijn als eens als groom mee geweest en 
mijn schoonzusje heeft zelf al eens een 
wedstrijdje gemend.

Kriebelen en startkaarten
In 2012 verhuisde ik naar Groningen van-
wege studie, waardoor het mennen op 
een iets lager pitje kwam te staan. Toch 
kwam ik meestal de weekenden wel naar 
huis om ook nog te kunnen rijden. Tot 
zover zat plan technisch een startkaart 
er nooit in. Echter toen ik afstudeerde en 
terug kwam naar Winterswijk, kriebelde 
het toch wel heel erg. Ondertussen had 
mijn vader ook weer een leuk span aan 
het lopen, dus toen waren de startkaar-
ten een feit. Met de rijpaarden van mijn 

vader en een schoonzusje dat fanatiek 
op het paard was, begon het onder het 
zadel rijden ook wel weer te kriebelen. 
Na wat uitproberen en even doorrijden 
besloot ik ook weer te gaan lessen on-
der het zadel en zo kwam ik samen met 
(War)Stein(er) bij de HVW. Weer mede 
dankzij mijn schoonzusje heb ik toen ook 
een grote droom in vervulling laten gaan. 
Ik ben namelijk gaan crossen onder het 
zadel en wat een kick is dat! 

Samenvatting
Dus kort samengevat.. Ik rij samen met 
mijn vader klasse L tweespan pony’s met 
Luc en Tommie en klasse L tweespan 
paarden, waarbij we leuk mee kunnen 
komen. Ondertussen wordt mijn jonge 
pony Joe van 4 klaargestoomd om ko-
mend seizoen mee te kunnen doen. Ik rij 
zowel onder het zadel als af en toe aan-
gespannen met Stein. Onder het zadel 
rij ik de springlessen op woensdag van 
Desirée en wat oefencrossjes her en der 
en dit alles vooral onder het mom van 
lang leve de lol. Ik hoop mij volgend jaar 
wederom te kwalificeren voor de KNHS 
kampioenschappen SWM en dan niet 
meer op de reservelijst. Verder hoop ik 
dat we mooie momenten gaan beleven 
na de samenkomst van Hippische Ver-
eniging Winterswijk! 

Margot Broeze
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Paarden zitten in mijn bloed, mijn hart, ik 
adem het in en uit. Heb hooi in mijn haar, 
mijn sokken vertonen ook al ‘fragmen-
ten’ en kan een leven zonder (paard) 
niet voorstellen. Overdreven? Nee, it’s 
my way of life, dit ben ik!

Wanneer ben je met pony rijden be-
gonnen?
Als klein meisje trok ik meer naar dieren 
(vooral paarden) dan naar mensen. Het 
leek de geleerden dan ook niet verkeerd 
dat mijn ouders mij paardrijlessen lie-
ten volgen, want waar paarden zijn, zijn 
vaak ook mensen. Twee vliegen in één 
klap en zo stapte ik als 8 jarig meisje in 
1978 voor het eerst op pony Bart bij ma-
nege De Sikker aan de Misterweg.

Eenmaal wat ouder en meer erva-
ren reed ik daarnaast samen met een 
plaatsgenootje nog op een vm. (wat 
wordt hiermee bedoeld?) draver merrie 
in het Woold. Iedere week trokken we 
er samen op uit. Wisselend, de één op 
de fiets, de ander op het paard Mandy, 
dalmatiër Juno van de buren vergezelde 
ons en zo waren we de hele middag op 
buitenrit. 

Als 14 jarige kwam ik in Lievelde bij de 
sportpaarden terecht. Iedere vrijdag-
avond, het weekend en de schoolva-
kanties ging ik op mijn fiets/brommertje 
die kant op. Stalwerkzaamheden, groo-
men en rijden. Jonge paarden beleren, 
dressuur, springen, samengesteld, slip-
jacht en aangespannen rijden kwam 
daar voorbij. Mijn eigen passie lag bij de 
dressuur, rijden als toendertijd Annema-
rie Sanders-Keijzer met Amon... w a u w!

Eenmaal ‘verlost’ van school en met een 
baan op zak had ik ook in de avonduren 
tijd voor de paarden. Stil zitten en binnen 
zijn was en is niet mijn ding. 

Naar welke rijvereniging ging je als 
eerste naar toe?
De paardenvrachtwagen reed al naar 
de Vestingruiters in Groenlo dus het lag 
voor de hand dat ik uiteindelijk ook één 
van de paarden mee nam. 

Wat zijn de namen van de paarden 
die je toen reed?
Oww...help, dat waren er in die 15 jaar in 
Lievelde best veel. Ik noem er een paar, 
even leuk om bij  stil te staan! Ieder dier 
is uniek en dat maakt de paarden ook 
zo mooi. Velen liepen in het Z/ZZ dres-
suur, M/Z springen of Z samengesteld. 
Gereden heb ik ze allemaal, 4 daarvan 
in die tijd zelf uitgebracht. Begonnen ben 
ik op Roelof (v. Goudsmid), een Gelder-
se schimmel die tot in het ZZ-dressuur 
gelopen heeft en ook nog eens in het M 
sprong. Ook samengesteld, de slipjacht 
of paard van sinterklaas was aan hem 
besteed. Hemel, daar moest ik op leren 

doorzitten, aan de longeerlijn, beugels 
uit en met de handen op de rug! Pfff, 
bloed, zweet en tranen.

Whizz (v. Abgar) een grote schimmel-
merrie van rond de 1.77 m liep in het sa-
mengesteld o.a. de military van Tilburg 
en Varsseveld. ‘Appie’ (Whizz) had de 
bijnaam Sterrenkieker, niet omdat ze niet 
nageeflijk was, maar omdat ze echt met 
geheven hoofd heel aandachtig stond 
te staren naar iets hoog in de lucht, 
UFO’S?? Geen makkelijk paard om te 
rijden, maar super eerlijk.

Grote goedzak Te Groot (v. Legaat), een 
ruin van 1.83 m en Iets Kleiner (v. Lector) 
een “doen alsof hij heel druk was” ruin 
die sprekend op Te Groot leek.

Urion, een ruin van de hengst Octaaf. 
Een “geef me mijn eten en laat me ver-
der met rust” paard en  vooral geen stap 
te veel zette. Ondanks dat wel Z dres-
suur, sprong een M parcours, liep in het 
tweespan de marathon en trok onze 
trouwkoets in 2002. Het springen wilde 
aanvankelijk niet zo lukken. Twee slip-
jachten rijden en het kwartje was geval-
len .... dooooorgaaaan... en niet als een 
baksteen uit de lucht vallen boven een 
sprong.

Waidmann, een Hannoveraan met een 
super aanhankelijk en sociaal karakter. 
Een knuffelkont. En wat een galop!!! 
Zweven, dansen. Een super fijn paard 
in de marathon, in het span met Urion. 
Links, rechts, links, hij stond er aan, 
was super wendbaar. Alleen springen, 
dat was niet wat. Doodeng! Voor de hin-
dernis dook hij naar beneden om zich 
vervolgens op te nemen. Zo’n ervaring 
als... de Baron in de Efteling, alleen dan 
andersom. Eerst naar beneden en dan 
omhoog. Niet fijn. Na een paar spring-
wedstrijden heb ik het maar bij dressuur 
gehouden, het was immers ook een 
dressuurknol. In het M2 dressuur hield 
het op. Een blessure zorgde ervoor dat 
hij een (recreatief) nieuw baasje kreeg.

Hesther (v. Legaat), dochter van Whizz. 
Lief braaf dier.

Hunsela, een merrie van de hengst De-
mocraat. Pfff....Een merrie-merrie met 
een niet te makkelijk karakter. Maar wat 
een schwung!! Moest van de een op de 
andere dag alleen en breed vervoerd 
worden. Dan maar alleen op de vracht-
wagen en paard nummer 2 in de trailer 
er achter. Eigenlijk een prima fokmerrie 
maar helaas verloren aan koliek.

Kylena (v. Ekstein), dochter uit Hunse-
la. Een groot sensibel lief paard met een 
heel klein hartje.

Harbers-Jan, een hoogbenige schim-
mel ruin van de hengst Transvaal. Wat 
een brutale onbenul in het begin. Ner-
gens bang voor, gigantisch nieuwsgierig, 
sprong los in de bak bovenop sneeuw-
poppen, lammetjes, liep je gauw onder-
steboven en als je niet oppaste stond hij 
al op je voet! Springen? Hij liep dwars 
door hindernissen heen zonder moei-
te te doen, gaf er niets om. Oplossing: 

boomstammen springen en yes!! Uitein-
delijk toch ook weer in het Z dressuur, M 
springen en super braaf aangespannen 
en zelfs nog slipjachten.

Nectar (v. Iglesias) een grote vos uit 
Hunsela. Wat een gigantisch leuk dier 
en wat weer een beweging in dat lijf! 
Je kon er ook als een hond met spelen, 
apporteren. Hij bracht het terug. Blaffen 
te vervangen door kreunen. En zo kwa-
men wel meer paarden tijdelijk op stal. 
Na 15 jaar was het daar goed geweest, 
veel mee gemaakt, leuke en minder leu-
ke dingen. Inmiddels getrouwd, een huis 
aan het bouwen dus de tijd ontbrak. Dit 
was het juiste moment om het los te la-
ten.

Wanneer kwam je naar Winterswijk?
Eenmaal wonende aan de Bataafseweg 
in Winterswijk was ik heel even paard-
loos. Laat mijn schoonvader dan net 
een 3-jarige schimmelmerrie Odette (v. 
Democraat) hebben staan waar nog nie-
mand op reed. Ik kon haar thuis rijden 
en werd in 2001 lid van de WRC. Theo 
Nijhuis gaf les. Odette werd vervolgens 
ingezet voor de fokkerij en verruild voor 
Rick (v. Cupido) die toen ook onder het 
zadel mocht.

Rick was een lieve druktemaker. ‘HIER 
BEN IK, HIER BEN IK’ en als je hem dan 
mee nam, ‘oké, ik ben er!’ In 2005 kocht 
ik mijn eerste eigen paard, de toen 2 ja-
rige merrie Widney (v. Riant) m’n ma-
tje. Een sensibel paard dat ook op latere 
leeftijd niet altijd makkelijk te rijden was. 
Maar wat een schat, zo makkelijk en lief 
in de omgang en wat hing ik aan dat dier! 
Ze kon me ook kippenvel op mijn armen 
bezorgen als ik aan het rijden was. Als 
je de juiste knoppen bediende, ging ze 
zitten (sorry, paardentaal) en dan kwam 
er power en schwung. Zo’n Edward Gal 
sensatie maar dan op mijn niveau. He-
laas lukte ons dat niet in de ring, span-
ning!

Een paard alleen is niet wat, het zijn im-
mers kuddedieren. Om die reden heb-
ben we Roosje gekocht, een donker-
bruine shetlander. Ze konden het goed 
met elkaar vinden en zo ook met onze 
dochters. Helaas hebben we in 2017 af-
scheid van Roosje moeten nemen. 
Op een gegeven moment is er bij Wid-
ney PPID geconstateerd en zorgde een 
kreupelheid er voor dat we de handdoek 
in de ring moesten gooien. Mijn maatje 
zo aan de kant zetten wilde ik niet. Nooit 
overwogen om een veulentje te fokken, 
die ambitie had ik niet, maar ja, zo’n 
overmacht situatie zet je wel aan het 
denken.

Een leuke opvolger uit mijn eigen lieve 
merrie is leuk! Lukt dat? Zo heb ik nu 
Nelson (v. Decor Ferdinand), een lieve 
en makkelijke 2 jarige hengst van nu 
1.67m. Het cadeautje van Widney aan 
ons. Zo voelt het tenminste. Ik ben erg 
benieuwd hoe hij het straks onder het 
zadel doet! Toen Nelson 3,5 maand oud 
was, verloren wij Widney na een koliek 
operatie. Widney was niet meer in staat 
te gaan staan en ze verzwakte steeds 

meer. Na een aantal dagen was er geen 
kans meer op herstel en dan ben je blij 
als mens dat je een beslissing kunt ne-
men. We gingen alleen met Nelson naar 
huis.

Gelukkig stond thuis inmiddels Gera 
(lda), de merrie van mijn schoonvader 
die ik door kon rijden tot zij een nieuw 
huisje had. Gera gedoogde Nelson, hij 
mocht er zijn, ze accepteerde hem als 
weidemaatje.

Vanaf oktober 2018 niets meer om te rij-
den en dan duurt wachten op Nelson (té) 
lang. Dat  resulteerde in de aankoop van 
de toen 4 jarige Kamyra, een leuke mer-
rie van de hengst Don Diablo HX. Een 
super vrolijk en attent paard dat graag 
wil werken. Op dit moment zoeken we 
nog bevestiging in het basiswerk zodat 
ze straks weer lekker mee kan naar de 
lessen van Ira Beusink.

Heb je nog officiële functies bekleed?
Ik heb 7,5 jaar het secretariaat gedaan 
van de stichting accommodatie Winters-
wijkse Ruiter- en Ponyclub. Daarnaast 
ben ik inmiddels 13 jaar betrokken bij het 
sponsorwerk van de hippische krant.

Zelf sponsoren verbinden/benaderen 
maar er daarnaast ook voor zorgen dat 
informatie van andere sponsorlopers bij 
de juiste personen belandt zodat we er 
een mooie hippische krant en wedstrijd 
gebeuren van kunnen maken.
Een vereniging kan niet zonder de hulp 
van vrijwilligers en als je lid wordt/bent 
hoort dat er bij, vind ik. Daarnaast is het 
leuk samen iets te doen in een sport 
waar je passie ligt, waarin je met elkaar 
dezelfde (paarden)taal spreekt, besmet 
bent met het paardenvirus.

Heb je nog speciale herinneringen 
aan de ‘verhuizing’?
De mooie postkoets waarin het bestuur, 
passend gekleed, naar de nieuwe ac-
commodatie is gebracht, daar denk ik als 
eerste aan. Erg mooi en indrukwekkend 
om te zien. Ik ben best trots op onze 
vereniging, accommodatie en dat het 
zo veel mogelijkheden biedt voor allerlei 
soorten disciplines.

Wat komt er bij je op als je zo terug 
kijkt op je ruitercarrière?
Unfinished business! Ik ben nog niet 
klaar. Ik wil weer die dressuur baan in en 
daarnaast nog leuk in de les een beetje 
mee springen. Maar vooral met de paar-
den bezig blijven. Mijn laarzen hangen 
voorlopig nog niet in de wilgen!

In december heb ik Sarah gezien dus ik mocht in de 50+ rubriek! Wim Tolkamp kwam met het verzoek 
om een artikel voor de hippische krant te schrijven. De vragen waren wel zo (slim) opgesteld dat een kort 
antwoord niet altijd voor de hand lag. ‘Maak er maar een (leuk) verhaal van!’, aldus Wim.
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Over Chemène
Chemène Heisterborg is 16 jaar oud en 
zit in het vierde jaar van de studierichting 
TL op het Schaersvoorde in Winterswijk. 
Dit jaar mag ze examen gaan doen. 
Chemène werd geboren met een plexus 
brachialis letsel. Dit is een zenuwletsel 
waardoor ze beperkte kracht heeft. Dat 
weerhoudt haar er echter niet van om 
actief te zijn in de paardensport, paard-
rijden is haar grootste hobby. Inmiddels 
heeft ze het samen met haar pony Car-
los geschopt tot de Z-dressuur. 

Van pony uitstappen tot Z-dressuur
Al van jongs af aan is Chemène tussen 
de paarden te vinden. Ze vond het altijd 

leuk om te kijken en ging vaak de pony 
van haar nichtje of het paard van haar 
tante uitstappen. ‘Ik heb een heel jaar 
gezeurd bij mijn moeder, maar ik mocht 
van haar pas paardrijden toen ik zes jaar 
was.’ Toen Chemène bijna zes was, was 
het eindelijk zo ver. ‘Mijn oma heeft me 
toen ik bijna zes was opgegeven voor 
paardrijlessen bij Stal ‘t Mensink (nu Stal 
Jachthuis). Ik heb daar gereden tot ik elf 
jaar was.’ Toen ze elf was, is de overstap 
gemaakt naar de Hippische Vereniging 
Winterswijk. Hier rijdt Chemène inmid-
dels alweer vijf jaar en is ze in die jaren 
opgeklommen van B naar Z1-dressuur.

Samen leren met Carlos
Net voordat Chemène de overstap 
maakte naar de Hippische Vereniging 
Winterswijk, startte de zoektocht naar 
een pony. ‘Het meest belangrijke voor 
mij was dat hij heel erg braaf en lief was 
en dat ik er zo mee weg kon rijden. Mijn 
ouders zagen online een advertentie, we 
zijn gaan kijken en het was gelijk een 
match.’ Chemène en Carlos zijn samen 
gegroeid in de sport. ‘In het begin heb 
ik heel veel van Carlos geleerd, maar 
nu moeten wij het echt samen leren. Dat 
vond ik wel erg moeilijk, maar nu vind ik 
dat het allerleukste om te doen.’ Chemè-
ne en Carlos hebben elkaar echt ge-
vonden. Ze rijden dressuur en springen 
samen, maar vooral de dressuurwed-
strijden hebben de voorkeur. Het leukste 

aan Carlos? Dat hij echt wil leren en heel 
speels is in de wei en met het poetsen.

Classificatiepas
Door het plexus brachialis letsel heeft 
Chemène aan haar hele linkerkant min-
der kracht in hand, arm en been. Haar 
arm is verkort en aan de schouder zijn 
vergroeiingen. Daarnaast heeft ze een 
scoliose, een scheefstand van het bek-
ken en een verkort been. Met een zwa-
re training heeft ze moeite met haar 
ademhaling. ‘Hierdoor heb ik eerder van 
de KNHS een classificatiepas gekre-
gen. Daardoor mocht ik op de gewone 
KNHS-wedstrijden met een lussenteugel 
rijden en groeten alleen met mijn hoofd. 
Met deze classificatiepas mag je alleen 
op KNHS-wedstrijden rijden en niet op 
para-dressuur wedstrijden. Deze pas 
laat je aan de jury zien zodat zij ook we-
ten waarom je een andere teugel hebt.’

Sinds enkele maanden is Chemène offi-
cieel para-amazone. Dit is een behoorlijk 
traject, dat begint met het opsturen van 
je medisch dossier naar de KNHS. Spe-
ciaal opgeleide classifiers met een me-
dische achtergrond gaan vervolgens dit 
dossier beoordelen. Bij de keuring wordt 
gekeken of de sporter past binnen de 
profielen die het Para Equestrian Classi-
fication System kent. Uit deze beoorde-
ling en verschillende lichamelijke testen 
volgt een score. Als je aan de minimale 

handicap eis voldoet, mag je meedoen 
aan de reguliere KNHS-wedstrijden en 
para-dressuur wedstrijden. Bij aange-
past sporten kennen we grades I, II, III, 
IV en V. In grade I komen sporters uit 
met de zwaarste handicaps/beperkin-
gen. Chemène komt uit in grade V.

Para-dressuurwedstrijden
Er zijn diverse verschillen tussen de re-
guliere en de para-dressuurwedstrijden. 
Ten eerste natuurlijk de deelnemers. Je 
rijdt tegen deelnemers die ook een han-
dicap hebben. Ook is er een verschil in 
de proeven die je moet rijden, dit zijn niet 
de standaard dressuurproeven van de 
KNHS. De juryleden zijn gekwalificeerd 
op minimaal Lichte Tour niveau met een 
aanvulling op aangepast sporten. 

Doelen
Samen met Carlos wil Chemène graag 
het hoogst haalbare behalen in de regu-
liere en para-dressuur. ‘We zijn nu hard 
aan het oefenen met travers, appuyeren 
en de eenvoudige wissels. Dit is nog 
best moeilijk maar langzaamaan gaat 
het steeds beter. Na Carlos wil ik graag 
met een paard starten in de para-dres-
suur en ook hiermee het hoogst mogelij-
ke bereiken.’

Door Heleen Beijers
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Ria aan het woord;
Ik ben opgegroeid in het Woold met nog 
2 zussen en ik kwam in aanraking met 
paarden omdat opa vroeger  op de boer-
derij al een paard had voor het boeren-
werk. Opa was boer en  later toen hij voor 
de PTT ging werken werd het werkpaard 
ingeruild voor een blauwschimmel Ri-
anne, waarmee hij met een koets reed. 
Later kwam er in de winterperiode een 
pony van Ponypark Slagharen bij ons in 
de wei en reden we daar op. Mijn beide 
zussen hadden niet zo heel veel met de 
paardensport en zaten maar af en toe 
op de pony. Ik kreeg veel hulp van opa 
want daar kwam de liefde voor paarden 
vandaan. Mijn vader zat alleen tijdens 
het Woolds feest op het paard om mee te 
doen met het ringsteken. Toen bleek dat 
enkele kleinkinderen het ponyrijden leuk 
vonden heeft opa zelfs een pony gekocht 
voor de kleinkinderen: Zilverstaart.

Kamperen in de wei
Na verloop van tijd werden we fanatieker 
en kreeg ik samen met vriendin Marleen 
die ook een verzorgpony reed, elke zon-
dagmorgen les van Bram Hijink ‘’Keunen 
Bram.”  Na de les  werden de pony’s even 
vast gezet en was er ranja en vers ge-
bakken appeltaart van tante Jantje. We 
organiseerden zelf dressuur- en spring-
wedstrijdjes met een jury, maar ook een 
race met een aardappel op een lepel of 
bekertjes water overbrengen hoorde er-
bij. Bij mijn ouders hadden we een eigen 
clubhuis. De gezelligheid om het paar-
dengebeuren heen was belangrijker dan 
de ambitie een sterruiter te worden. Zo 
gingen we ook met tentjes kamperen in 
de wei. Opa bracht mij in die tijd ook ge-
regeld met de koets naar mijn vriendin in 
het dorp en hij genoot dan van al het be-
kijks dat hij had in het dorp.

Lol met je knol en echte dressuur
Er was er altijd wel een pony rondom huis. 
Toen E-pony Rosshina van het Spanen-
land (Rossie) op de boerderij kwam, kwa-

men Marion en Ina bij ons rijden en die 
hielpen ons ook mee.  Ik reed veel door 
de Bekendelle en over zandwegen en 
pakte dan onderweg een boomstamme-
tje mee. Met Rossie  ben ik ook op les 
gegaan bij Henk Smalbraak en ik reed 
haar altijd onder het zadel daarnaartoe. 
Meestal voor of na de les lekker galop-
peren over de Oude Bocholtsebaan. Het 
verschil in lessen was enorm, van een ge-
zellige les (puur lol met je knol) op zondag 
naar een les waar echt dressuurmatig ge-
reden werd en ik ook de beginselen leer-
de van het springen. Hier heb ik echt een 
goede basis gekregen. Ik reed op Rossie 
tot mijn zestiende. Toen ik op kamers ging 
in Enschede i.v.m. mijn kappersopleiding 
reed ik nog af en toe op het paard van 
de buurman maar ik werd te druk en had 
weinig tijd meer om te rijden.

In die tijd leerde ik Hans kennen, ik werk-
te fulltime als kapster maar was zelf niet 
meer actief in de paardensport. Hans 
werd in die tijd door zijn kameraad Wil-
helm Aarnink gevraagd om mee te gaan 
als groom, eerst met een enkelspan en 
later met een tweespan pony`s. Zo kwam 
Hans, die van huis uit niks met paarden 
had, ook in de paardenwereld terecht. 
Nadat we na het trouwen in het ouderlijk 
huis van Hans ’’Guldenhuisje” kwamen 
te wonen en we de ruimte hadden voor 
paarden/pony bij het huis, kochten we een 
pony waarmee we aangespannen reden. 
Dit is gestopt toen de kinderen kwamen. 

Toen dochter Marit twee jaar oud was 
kwam bij ons de eerste kinderpony op 
stal. Ik genoot erg van het helpen met 
Marit en de pony. Later ging onze zoon 
Tom ook rijden. Het paardenvirus in huize 
Damkot was compleet!

Terug in het zadel
In september 2017 kreeg ik een GBP. In-
tussen stond D pony Boncûk voor Marit 
op stal waarmee ze ook wedstrijden reed. 
Boncûk hield het meeste van springen en 
van buitenritjes en omdat ik zo veel was 

afgevallen kon ik daar af en toe een 
buitenritje op maken…. na 30 jaar te-
rug in het zadel!! Op de E pony Pali-
nero waar Marit toen op reed durfde ik 
niet, die was me te vlug af.

Het rijden is wel anders dan vroeger… 
genoten we vroeger van vrij rijden en 
rondcrossen waar het niet mocht en 
was je nergens bang voor of zag je 
nergens gevaar in, is het nu toch wel 
zo dat ik voorzichtiger ben geworden. 
“Vake bu-j te bange.”

Toen pony Boncûk verkocht was en 
Palinero met een langdurige blessu-
re op stal stond spraken we op de 
HVW met Annerieke Nijenhuis en ze 
bood Marit haar paard Allette aan. 
Allette is een KWPN (tuiger) paard 
van 1.65 m en ze stond bij Annerie-
ke op stal maar ze werd niet vaak 
gereden. Door Annerieke is ze in de dres-
suur tot in de klasse M2 gereden.

Allette
We hebben Allette een paar keer opge-
haald en gereden en dit beviel zo goed 
dat ze al snel bij ons op stal kwam. Toen 
Marit aanbood dat ik op Allette mocht rij-
den, vond ik dat ik haar net zo moest rij-
den zoals Marit dat deed. Inmiddels was 
ik behoorlijk hersteld en kreeg ik thuis 
eerst les van Charlotte Almekinders. Om-
dat ik nog weinig balans had kreeg ik op 
het paard steeds allerlei oefeningen om 
de balans te vinden. Paardrijden verleer 
je niet, maar je moet wel eerst weer ver-
trouwen in je lichaam en in het paard krij-
gen. 

Doordat Allette zo braaf is en zich aan-
paste naar mijn kunnen is dit vertrouwen 
er gekomen. Ik werd in augustus 2018 lid 
van de HVW en op donderdagavond les 
ik met Allette in de dressuurles van Lies 
Bastiaanse, Marit rijdt op de dinsdag-
avond bij Ira Beusink. Omdat Marit on-
regelmatig werkt, wisselen we soms van 
les. Daarnaast rijden we graag buiten. 

Foto; Ambts fotografie

Ik ben er van eind 2018 tot half 2019 weer 
even tussen uit geweest in verband met 
lichamelijk ongemak, maar Marit heeft 
Allette voor mij in de les gereden. Intus-
sen was het vertrouwen tussen Marit met 
Allette zo goed dat ze samen zijn gaan 
springen en later ook gestart zijn in de 
eventing. Voor hun samen een mooie uit-
daging die beiden zeer goed oppakken. 

Nog steeds geniet ik erg van de paarden-
sport, het vertrouwen in een paard en 
de vrijheid om alleen met een paard op 
stap te kunnen. Daarnaast geniet ik ook 
van het helpen van Marit en haar rijden, 
de verzorging en alles eromheen. Tom 
is minder fanatiek met paardrijden maar 
helpt waar nodig.

Naast het paardrijden vinden we ‘Ride 
and Run’ ook erg leuk, Marit rijdt en ik 
loop er naast. We hopen dit jaar op de 
Veluwe mee te kunnen doen, het liefst 
met een run van een 15 kilometer. 

Door Kathy Wolterink Mulder

In deze vaste rubriek laten wij mensen aan het woord die vroeger paard of pony gereden hebben en 
na een stop opnieuw weer in het zadel klimmen. Ook bijzonder, moeder en dochter zijn beide lid!
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Sinds de fusie vorig jaar hebben de 
mennende leden van de Hippische Ver-
eniging Winterswijk de mogelijkheid tot 
vrij mennen op de accommodatie aan de 
Steengroeveweg 30. Tussen 10.00 en 
12.00 uur in het dressuurgedeelte van de 
buitenbaan. Vanaf 20.00 uur is de men-
avond. Dan is er vrij mennen in de bin-
nen- of buitenbaan en dan is het Grand 
Café geopend.

Na afloop van zo’n menavond wordt de 
rijbaan altijd weer netjes gesleept door 
één van de mennende leden uit de mane-
gecommissie. Vaak zijn dit Wim te Winkel 
en/of Johan Damkot die zelf ook veelvul-
dig gebruik maken van het vrij mennen 
op de menavond. De kantinedienst wordt 
op de vrijdagavond afwisselend gedaan 
door de mennende leden zelf. 

Clubavond
Aan de bar in het Grand Café praten niet 
alleen de menners van die avond na, 
maar er komen ook anderen die gezel-
lig meepraten. Iedereen is welkom. De 
clubavond in een ‘eigen clubhuis’ vin-
den de menners een enorme verrijking. 
“Hoera we hebben een clubavond”, of 
dergelijke kreet is regelmatig op de vrij-
dagavond nog te horen.

Op zo’n avond worden de mooiste idee-
en besproken. Zo ontstond het idee om 
op de op 28 december 2019 de Onderlin-
ge Oudejaars indoor te houden. Het was 
ook op de menavond en in een speciaal 
daarvoor in het leven geroepen app-
groep dat de ideeën voor deze indoor-
marathon verder werden uitgewerkt. 

Indoormarathon
De Onderlinge Oudejaarsindoor werd 
een succes. HVW-leden, maar ook men-
ners uit de buurtschappen en omstreken 
deden mee en het evenement trok veel 
publiek. Voor herhaling vatbaar dus. De 
bak was voor een indoormarathon niet 
heel groot, maar daar hadden parcours-
bouwers Theo en Renate Höfkes goed 
rekening mee gehouden. Met mooie lan-
ge lijnen tussen de kegels, een specta-

culaire - door Henk Prinsen van Regio 
Mennen Achterhoek - gebouwde brug 
en een fijn te rijden marathonhindernis, 
konden de deelnemers de strijd met el-
kaar aangaan.

Winnaars
De winnaar in de Bixie categorie werd 
Sanne ten Pas. Bij de enkelspan pony’s 
werd het parcours het snelst en best 
afgelegd door André te Molder. Bij de 
tweespan pony’s ging de winst naar 
Liza Aarnink, gevolgd door Martijn ten 
Pas. In de enkelspan paarden ging de 
eerste prijs naar Raymond van de Vor-
le, gevolgd door Gerard Abbink. Bij de 
tweespan paarden ging de winst naar 
Renate Höfkes, op de voet gevolgd door 
Theo Höfkes.

Aan het eind van de dag was er nog de 
mogelijkheid om kennis te maken met de 
mensport en zelf de leidsels - van één 
van de spannen ter plekke - in handen te 
nemen. het smaakt zeker naar meer, dus 
dat er aan het eind van dit jaar weer een 
indoormarathon bij HVW plaats vindt is 
zeker niet ondenkbaar.

Menlessen en clinics
Inmiddels wordt aan de bar druk be-
sproken of, hoe vaak en door wie er 
menlessen gegeven gaan worden. Alle 
aanwezigen zijn het er wel mee eens dat 
er, zo’n één keer per maand op vrijdag, 
lessen of clinics moeten komen. Aan de 
uitwerking daarvan wordt hard gewerkt.

Dressuur & Vaardigheid
Bovendien wordt er door HVW in sa-
menwerking met Regio Mennen Ach-
terhoek ook weer de dressuur en vaar-
digheid-wedstrijd georganiseerd. Deze 
wedstrijd maakt deel uit van de Achter-
hoek Bokaal Mencompetitie en is niet al-
leen open voor menners met een KNHS 
startpas, maar ook voor hobbymenners 
(impuls) en Bixie-menners. De wedstrijd 
wordt dit jaar gehouden op 19 juli. De 
dressuur is op gras en de vaardigheid in 
de ruime buitenbaan op de eb-en vloed-
bodem. Opgeven kan via MijnKNHS of 

e-mail naar hvw-mennen@outlook.com.
Er wordt door enkele mennende leden 
meegedaan aan dressuur & vaardig-
heid-wedstrijden, maar nog meer leden 
nemen deel aan de door de buurtver-
enigingen georganiseerde veldritten en 
marathonwedstrijden en/of aan KNHS 
samengestelde menwedstrijden.

Uitslagen aanleveren
Net als de rijdende leden kunnen ook de 
mennende leden hun successen / uitsla-
gen aanleveren op de website van de 
Hippische Vereniging Winterswijk: www.
hvwinterswijk.nl/uitslagen-aanleveren. 
Gebeurt dit vóór zondag 18.00 uur, dan 
worden deze uitslagen meegestuurd 
naar diverse media, zoals de krant, en 
komen op de website van de vereniging

Ritten op zondag
Net als voor de fusie worden er, zolang 
hier behoefte aan blijft, op de eerste 
zondag van de maanden april tot en met 
oktober, ritten georganiseerd. Niet al-
leen koetsiers, maar ruiters en amazo-
nes zijn welkom om deel te nemen aan 
deze ritten. 

Bovendien wordt er jaarlijks door HVW 
(voorheen MV Winterswijk) een klasse-
mentsrit met authentiek gerij georgani-
seerd. Koetsiers spannen hun paard(en) 
voor een prachtig gepoetste, authentieke 
wagen, maken een rit en worden beoor-
deeld door ieder jaar weer andere juryle-
den. Omstanders genieten van dit prach-
tige tafereel en de deelnemers – die ook 
vaak van ver buiten Winterswijk komen – 
van ons prachtige coulissen landschap. 
Daarbij strijden zij om de beker die hoort 
bij de ‘Prijs voor het Schoonste Geheel’. 
De datum van deze authentieke rit is nog 
niet bekend.

Ruiter- en Mendag
Bovendien blijft de jaarlijkse Ruiter- en 
Mendag in ere. Een gezellige vereni-
gingsdag, waarbij er de afgelopen jaren 
een Run, Ride & Drive georganiseerd 
werd. Wanneer deze dag dit jaar plaats 
vindt is nog niet bekend.

Arnout ter Keurs 

Ik ben rond mijn negende voor het eerst 
op het paard gestapt, dat waren Spaan-
se paarden want wij woonden in Spanje. 
Er stonden o.a. Andalusiërs op stal en 
daar was ik als jochie diep van onder de

indruk, zeker als ze in vol ornaat werden 
bereden.  Mijn instructeur had altijd op 
de renbaan gewerkt, hij had een bijzon-
dere band met paarden en kon met de 
stem heel veel, dat is erg handig als je 
beginner bent. Wedstrijden heb ik daar 
nooit gereden, simpelweg omdat die er 
niet waren. Ik maakte wel veel buitenrit-
ten met mijn vader en ik heb daar veel 
gesprongen. 

Op mijn twaalfde ging ik naar een in-
ternaat in Nederland. De manege in de 
buurt werd al snel door mij bezocht en 
daar ben ik vervolgens gaan rijden. Er 
werden strandritten gemaakt op grote 

Nederlandse paarden, dat was wel even 
wennen. Toen mijn ouders terug kwa-
men uit Spanje zijn we in Driebergen 
gaan wonen waar ik vervolgens weer de 
manege bezocht.

Tijdens mijn studie diergeneeskunde 
ben ik eigenlijk altijd lid geweest van de 
veterinaire rijvereniging de Solleysel. 
Een mooie tijd waarin we instructie kre-
gen van enkele markante instructeurs. 

Een instructeur had bij de cavalerie ge-
zeten en drilde de studenten alsof we 
beginnende mariniers waren. Als hij erg 
tegen je tekeer was gegaan kreeg je na 
afloop een borrel van hem. De derde 
helft was hier ook een belangrijk onder-
deel van de rijkunst en het werd vaak 
ernstig laat.

De vaardigheden die ik hier heb opge-
daan komen me op dinsdagavond nog 
altijd goed van pas.

Mijn ouders woonden 
inmiddels in Egypte en 
daar ging ik in de va-
kanties vaak naar toe. 
Daar hebben we veel op 
Arabieren gereden in de 
woestijn rondom de be-
roemde Pyramides. 

Een prachtige ervaring. 
Na mijn studie ben ik in 
Winterswijk gaan wer-
ken en heb ik een paar 
jaar later mijn eerste 
paard aangeschaft. 
Dit was een Burggraaf 
merrie, drachtig van 
Daimler. Sindsdien heb-
ben we altijd paarden op stal gehad. 

Ik fok af en toe een veulen en heb meer-
dere paarden aangereden en verkocht.  
Mijn vrouw Astrid en mijn dochter Rens-
ke zijn gelukkig ook paardengek. 

We rijden dan ook veel samen buiten in 
de weekenden. Ik hoop nog lang te kun-
nen genieten van mijn paarden en de 
dinsdagavond op de manege. Ik rij van-
af mijn negende, maar Ira ziet nog altijd 
verbeterpuntjes. Dat maakt het paardrij-
den zo uitdagend.
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Marly rijdt meerdere paarden en pony’s 
voor zichzelf, maar soms ook voor ande-
ren. Thuis fokken ze vooral Friezen, een 
hobby van vader Aarnink. Ook kopen zij 
af en toe paarden en pony’s om ze op 
te leiden voor sport of recreatie. Marly 
speelt daarin een belangrijke rol. Infinity 
komen zij “bij toeval” op het spoor. Mar-
ly is niet op zoek naar een pony maar 
mams struint wat op Internet en laat het 
oog vallen op een interessante adver-
tentie. Omdat de pony niet ver weg staat 
gaan ze toch even kijken en worden op 
slag verliefd. Infinity oogt wat klein maar 
lijkt goede kwaliteiten te hebben en toont 
goede beweging. Zo komt zij, licht zadel-
mak, op stal en start Marly met trainen. 
Amazone en pony voelen elkaar goed 
aan en hebben een klik. Ze vormen een 
goede combinatie en dat maakt dat ze 
samen fijn ontwikkelen. Binnen een half 
jaar lopen zij een succesvol eerste con-
cours want bij hun eerste wedstrijd sa-
men winnen ze meteen de eerste prijs. 
Ze dromen er van om uiteindelijk Z2 te 
kunnen starten en ze zijn hard op weg 
om dat te realiseren! 

Selecteren voor de  
kampioenschappen
Eerst iets over de indeling van de paar-
densport. De KNHS heeft voor wat be-
treft de breedtesport een onderverdeling 
gemaakt in regio’s, de regio’s kennen 
weer kringen en binnen die kringen zijn 
een aantal verenigingen actief. De Hip-
pische Vereniging Winterswijk hoort bij 
de kring Achterhoek Oost die weer bin-
nen de regio Gelderland valt. De regio 
Gelderland kent in totaal 7 kringen en is 
daarmee een grote regio.

Om deel te kunnen nemen aan de Ne-
derlandse kampioenschappen in Erme-
lo moet je eerst zorgen dat je bovenin 
meerijdt bij de selectiewedstrijden van 
de kring Achterhoek. Binnen onze kring 
worden per discipline (dressuur, sprin-
gen) 3 selectiewedstrijden gereden. Dat 
verschilt per kring. Soms mogen alleen 
de winnaars van de selectiewedstrijden 
door naar de regionale kampioenschap-
pen, voor ons dus de Gelderse kampi-
oenschappen, soms een paar combi-
naties, dat is afhankelijk van het aantal 
combinaties dat deelneemt aan de se-
lectiewedstrijden. Als een combinatie 
voor de kring geselecteerd is wordt die 
namens de kring uitgezonden naar de 
Gelderse kampioenschappen. 

Als je daar dan wint of bovenin mee-
rijdt, kun je vanuit de regio uitgezonden 
worden naar de Nederlandse kampi-
oenschappen. Ook daar geldt weer een 
verdeelsleutel die jaarlijks wordt bepaald 
door de KNHS op grond van het aantal 
deelnemers aan de regionale kampioen-
schappen. Op die manier probeert de 
KNHS een zo eerlijk mogelijke verdeling 

te krijgen van deelname aan de kampi-
oenschappen door combinaties uit het 
hele land.

Verder zijn er kampioenschappen die 
gereden worden in het indoor seizoen en 
kampioenschappen die gereden worden 
in het outdoor seizoen. 

Marly en Infinity zijn gestart in de klasse 
B en promoveren per seizoen (half jaar) 
een klasse. Ze zijn in alle klassen kring-
kampioen dressuur geworden. Daardoor 
mochten ze in alle klassen meedoen aan 
de Gelderse kampioenschappen. In de 
klasse B hebben ze zich in het outdoor 
seizoen gekwalificeerd voor het NK, dat 
heet in de zomer de Hippiade. Daar zijn 
ze toen 7e geworden. Dit jaar, in het 
indoor seizoen hebben ze de Gelderse 
kampioenschappen gewonnen en zijn ze 
op het NK 2e geworden.

Voorbereiden op de kampioen-
schappen
Infinity wordt 5 x per week getraind door 
Marly. Ze neemt haar gemiddeld 1x per 
week mee naar les, om de week krijgen 
ze privé les (van Wouter Hermelink of 
van Mieke Naberink) en om de week 
gaat ze mee naar clubles waar ze leert 
om ook met andere pony’s in de bak te 
rijden. Ze leren zowel dressuur als sprin-
gen. Naast de basis oefenen ze vooral 
onderdelen uit de proef die ze lastig vin-
den en soms een hele proef, maar niet te 
vaak. Trainen wordt afgewisseld met bui-
tenritjes. Daar genieten ze beiden van. 
Infinity vindt de omgeving soms wat eng 
en op buitenrit helpt het als moeders op 
haar paard voorop rijdt. In de ring laat 
Marly veel kijken en gaat dan zo veel 
mogelijk met haar aan het werk om haar 
daarop te laten concentreren. Zo bou-
wen ze stap voor stap vertrouwen op. De 
week voor een kampioenschap gaan ze 
vaak nog op wedstrijd, gewoon om nog 
te oefenen en de laatste puntjes op de i 
te zetten. Zo ook voor het GK in janua-
ri. Die wedstrijd ging heel slecht, Infinity 
vond de bak eng en was zo gespannen 
dat ze de proef niet uitreden maar af 
hebben gegroet. Dat beloofde wat voor 
het kampioenschap....... 

En 3 tot 4 weken voor een kampioen-
schap gaan ze 2 x in de week naar les. 
Ze stoppen dan met springen en richten 
zich helemaal op dressuur. De laatste 
week voor het kampioenschap doen ze 
weer rustig aan anders wordt Infinity “te 
heet” en bouwt zij veel spanning op. Ze 
oefenen de proef nog wat maar eigenlijk 
moeten ze er dan wel klaar voor zijn. 

De kampioenschappen
Op weg er naar toe
De dag voor de wedstrijd wordt alles in 
alle rust klaar gemaakt en voorbereid. 
Laarzen en zadel worden extra goed 

gepoetst, pony wassen en toiletteren, 
auto en trailer worden ingepakt etc etc. 
De avond ervoor lekker relaxen en op tijd 
naar bed . Zenuwachtig voor een wed-
strijd is Marly vrijwel nooit. Op de wed-
strijddag wordt er goed ontbeten, soms 
in de auto. Onderweg in de auto wordt 
de proef nog even doorgelezen en wor-
den de verschillende onderdelen afzon-
derlijk besproken. Bij aankomst op de 
wedstrijdlocatie wordt de piste bekeken 
en eventuele kritische punten bespro-
ken. Daarna gaan ze zadelen en wordt 
Infinity klaar gemaakt voor de grote wed-
strijd. 

Het losrijden: 
In de rijbak waar je kunt losrijden vóór 
een proef is het vaak druk. Er rijden 
meerdere combinaties. Sommigen heb-
ben een “oortje” in en worden begeleid, 
anderen doen het op eigen kracht, zoals 
Marly. Ze beginnen met een warming up 
om, net als bij mensen, de spieren fijn 
los te maken. Dat doen ze door eerst 
“lang en laag” (lange teugel, red.) te rij-
den tot het paard ontspannen aanvoelt. 
Dan wordt langzaamaan opgebouwd en 
scherp gezet voor de proef. Daarvoor 
rijdt Marly veel overgangen (daarmee 
krijg je Infinity goed aan de hulpen) en 
neemt ze de proef door aan de hand van 
sommige oefeningen uit de proef. Doel 
is dat Infinity fijn op de hulpen reageert 
(bijvoorbeeld als Marly been geeft dat ze 
goed naar voren gaat). Soms krijgt Marly 
hulp van anderen en dan met name hoe 
het er uit ziet. Een tip is altijd fijn. 

De wedstrijd zelf:
Ze gaan met een goed gevoel de ring in. 
Infinity is voor haar doen vrij relaxed en 

dan is ze op haar best. Als Marly klaar is 
met de proef heeft ze een tevreden ge-
voel, er zaten geen fouten in de proef. 
Vaak met het halthouden wil Infinity niet 
stilstaan, dat ging deze keer best goed. 

Het wachten en de blijdschap:
Bij een Gelders kampioenschap zie je 
de uitslag, je score, op een scherm ver-
schijnen. Bij een NK worden de scores 
bekend gemaakt als combinatie, in dit 
geval na Marly, de proef gereden heeft. 
Als de punten van Marly op het NK wor-
den omgeroepen en op het scorebord 
bekend worden gemaakt, zijn ze blij ver-
rast! Ze kregen een score van 70.611 
%, waarmee ze op dat moment op een 
1e plaats staan. Er moeten echter nog 9 
combinaties starten, dus een zenuwslo-
pende periode breekt aan. 

Eén combinatie laat een geweldige proef 
zien, zodat direct duidelijk is dat de 1e 
plaats niet meer haalbaar is. Vijf minu-
ten later maakt de jury inderdaad bekend 
dat deze combinatie een score heeft 
behaald van maar liefst 73.167 %. Dan 
moeten nog 4 combinaties starten. Ge-
lukkig kwam niemand meer in de buurt 
van de score van Marly, zodat de zilve-
ren medaille een feit was. De vreugde 
kon niet op. En hoewel het jammer is 
dat er sinds vorig jaar op het NK geen 
ereronde te pony meer gereden wordt, 
is de blijdschap niet minder om met een 
stralend gezicht het podium te mogen 
betreden om de medaille en het lint in 
ontvangst te nemen en vervolgens na de 
huldiging een mooie ereronde rond de 
rijbaan te rijden in een rijtuig.

door Anca Rokosch



Gelderse kampioenschappen out-
door 2019
Liselotte Rootveld kwam aan start in de 
klasse ZZ-Licht met Gentle Wish. Op 
vrijdag wisten zij een tweede plek te be-
halen. Hiermee plaatsten zij zich voor de 
kür op muziek op zaterdag. Ook hierin 
behaalden zij een tweede plek. Over-
all scoorde deze combinatie het beste 
en werd daarmee Gelders kampioen. 
Indy Hoftijzer behaalde met Pandour in 
de klasse B cat D/E een 5e prijs met 2 
foutloze rondjes. In de klasse Z1 kwam 
Tessa Delger aan start met Golden El-
vis. Door een goede prestatie op vrijdag 
wisten zij zich te plaatsen voor de finale. 
Tijdens de finale wonnen zij de zesde 
prijs. Beide combinaties plaatsten zich 
hiermee voor de Nederlandse kampi-
oenschappen. 

Thirsa Oonk en Beau werden tweede in 
de klasse Z1 cat. C en mochten hierdoor 

ook starten op het NK. Maud Pasman 
reed Sulaatik’s Sing a Song in de klasse 
Z cat. C en presteerde eveneens goed 
genoeg voor een startbewijs voor het NK.
Ook kwamen twee pony viertallen in de 
klasse L en M aan start. Zij vielen beide 
niet in de prijzen maar wisten wel een tic-
ket voor de Hippiade te winnen.

Nederlandse kampioenschappen 
outdoor 2019
Vroeg in de ochtend kwam als eerste 
Maud Pasman aan start in de klasse Z 
cat. C springen. In het parcours dat flink 
aan de maat stond, moesten zij helaas 
twee balkjes noteren. Alsnog een hart-
stikke goede prestatie want hiermee is 
zij 7e van Nederland.
Thirsa Oonk kwam aan start in de klasse 
Z1/Z2 cat. C. Met een nette proef zonder 
grote fouten noteerden zij een score van 
62,059%. Hiermee zijn ook zij 7e van 
Nederland in hun klasse.
Het M pony viertal scoorde gemiddeld 
bij beide juryleden 66,167%. Dit was ge-
noeg voor een vierde plaats. Het L pony 
viertal behaalde 61,333%. Dit was goed 
voor plaats 13. Beide viertallen stonden 
onder leiding van Desiree Kemper.

Gelderse kampioenschappen indoor 
2020
Voor de Hippische Vereniging Winters-
wijk kwam Sterre Hoitink aan de start 
met Destiny HSH in de klasse B dres-

suur. Zij reden een net-
te proef met een paar 
kleine fouten. Met 200 
en 191,5 punten mocht 
zij de vijfde prijs in ont-
vangst nemen. Hier-
mee staat ze eerste 
reserve voor de Ne-
derlandse kampioen-
schappen.

Marly Aarnink reed sa-
men met haar E pony 
Infinity in Bergharen 
naar een score van 
66,583% en mocht het 
kampioenslint in de 
klasse M1 cat D/E mee 
naar huis nemen.
Tessa Delger werd in 
Westervoort met haar 
E pony Cindi reserve 
kampioen in de klas-
se Z1 cat. D/E met een percentage van 
69,118%.
In Gorssel werd Yasmin Smalbraak met 
haar C pony Landsbury Blue Print reser-
ve kampioen in de klasse B cat C. met 
een percentage van 71,5%.

Nederlandse kampioenschappen 
indoor 2020
Nadat zij kampioen van Gelderland was 
geworden, mocht Marly Aarnink aan de 
start komen op de Nederlandse kampi- 

 
 
oenschappen. In Ermelo zette zij met 
haar pony Infinity een strakke proef neer, 
waar ze van de drie juryleden gemiddeld 
70,611% voor kreeg. Hiermee wonnen 
zij een zilveren medaille in de klasse M1 
categorie D/E.

Tessa Delger kwam aan start in de klas-
se Z1 cat. D/E. Met Cindi reed zij naar 
een score van 64,608% wat goed was 
voor een zesde plek.

Op 3 november 2019 was het weer tijd 
voor de jaarlijkse onderlinge wedstrijd, 
opengesteld voor alle ruiters en amazo-
nes die in Winterswijk wonen. De weers-
goden waren ons goed gezind en alle 
deelnemers zetten hun beste beentje 
voor. 

Dressuur pony’s
In de klasse Bixie A ging de eerste prijs 
naar Romy Vervelde met Jester. In de 
klasse BB behaalde Jasmijn te Brum-
melstroete met haar pony Calim een eer-
ste prijs met 192,5 punten. In de klasse 
B pony’s waren de prijswinnaars Elize 
Wijnveen met Fleur (205 punten), Kyra 
Pampiermole met Desteny (201 punten) 
en Anouk Kempers met Equitalle (200,5 
punten). In de klasse L1 pony’s bleven 
Marly Aarnink en Vinity (189 punten) 
Tim Schreurs en Disco (188 punten) nipt 
voor. 

Dressuur paarden
Bij de B paarden behaalde Sterre Hoitink 
met Destiny de hoogste score met 190 
punten. De tweede prijs was voor Car-
men Vervelde met Okari (189,5 punten). 
In de gecombineerde klasse L1/L2 paar-
den scoorde Liza Aarnink met Koon 201 
punten, wat de winst betekende. De klas-
se M2 werd gewonnen door Sanne Dem-
kes met Galatea-Utopia (188 punten). 
 

Springen pony’s
In de middag was er tijd voor het sprin-
gen, gejureerd door Gerrit van Zadel-
hoff. Opnieuw behaalde Jasmijn te 
Brummelstroete hier een eerste prijs, dit-
maal in de klasse 30/40 cm. In de klasse 
60/70 cm was de eerste prijs voor Tim 
Scheurs, gevolgd door Anouk Kempers 
en Zoë Banning. In de klasse 80/90 cm 
ging de overwinning naar Thirsa Oonk, 
de tweede prijs mocht opgehaald wor-
den door Esmee Wijnveen. 

Springen paarden
Bij de paarden 60/70/80 cm was 
Anouk Kempers met Vera de bes-
te combinatie. De rubriek 90/100 cm 
werd gewonnen door Chelsea Hoge-
slag, gevolgd door Milou Onderdijk. 
 
Aan het einde van de dag werden de 
beste combinaties bekend gemaakt. Bij 
de pony’s was dit Romy Vervelde met 
Jester. Bij de paarden werd deze titel 
behaald door Anouk Kempers met Vera. 
 

Wisselbekers
Tevens werden aan het einde van de 
dag twee wisselbekers uitgereikt voor de 
beste combinaties tijdens de Hippische 
week 2019. De Rini Vruwink beker voor 
beste combinatie werd gewonnen door 
Anouk Kempers met Hoppenhof’s Mam-
bo. De Piek Kotmans beker voor beste 
paardencombinatie ging naar Dominique 
Tolsma met Dominent.
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Dat de paardensport niet alleen een in-
dividuele sport is, werd afgelopen jaar 
ook weer bewezen door de leden van 
Hippische Vereniging Winterswijk. Zo-
wel bij de paarden als de pony’s werd 
er een team samengesteld voor het ver-
enigingskampioenschap, bij de pony’s 

waren dit zelfs twee teams. Elk team 
bestaat uit vier springruiters en vier 
dressuurruiters. Het team dat de hoog-
ste dressuurpunten en minste straf-
punten bij het springen behaalt, wint.  
 
Pony’s
Bij de pony’s kwamen twee teams aan 
start. Een derde prijs werd gewonnen 
door team 2 bestaande uit Esmee Wijn-
veen, Jade ten Pas, Iris Vaartjes, Car-
men Vervelde, Yasmin Smalbraak, Lot-
te Houwers, Tim Schreurs en Sofie ten 
Pas. Reserve stonden Tessa Delger en 
Thirsa Oonk. Team 1 eindigde op een 

achtste plaats en was hiermee ook af-
gevaardigd naar de Nederlandse kam-
pioenschappen. Dit team bestond uit 
Indy Hoftijzer, Franne Wolterink, Shelby 
Groothuis, Maud Pasman, Anouk Kem-
pers en Marly Aarnink. Reserve stonden 
Britt Oonk, Sterre Hoitink, Anne Berg en 
Kim Sloetjes.

Paarden
Het verenigingsteam van de paarden be-
staande uit Jeanet te Brummelstroete, 
Ruth Abbink, Chelsea Hogeslag, Roos 
van der Hoek, Jill Beking, Milou Onder-
dijk, Marit Damkot en Dominique Tolsma 

wist ook een derde prijs te winnen. Ook 
dit was genoeg voor afvaardiging naar 
de Nederlandse kampioenschappen. 
Reservecombinaties waren Daniëlle van 
Staalduinen, Marloes Schieven, Anne 
Stronks, Danique Oonk en Ilse Zieverink. 
 
De Nederlandse kampioenschappen 
vonden plaats op 24, 30 en 31 augustus 
bij het Nationaal Hippisch Centrum in Er-
melo. Hierbij wist de vereniging helaas 
geen prijs te winnen, maar is toch een 
visitekaartje afgegeven door met drie 
teams aan de start te komen. Paarden-
sport is teamsport!
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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

&

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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Margritta stelt zich voor:

“Ik ben getrouwd en moeder van drie 
dochters. Liefhebber van de natuur, 
waar ik vaak met mijn hond ben. Ik heb 
ook jarenlang wedstrijden gereden en 
ben allround actief geweest, zowel in de 
dressuur, springen en eventing met mijn 
paard Parcival (Karandasj). Tegenwoor-
dig laat ik het rijden over aan mijn twee 
dochters, die beide de paardenliefde 
hebben meegekregen. Verder werk ik 
vanuit mijn eigen praktijk als veterinair 
natuurgeneeskundige en osteopaat voor 
dieren”. 

Je begon op latere leeftijd aan je os-
teopathie opleiding, wat was je drive 
om dit beroep te kiezen?

“Uit het gevoel om paarden te helpen, er 
zijn veel ongemakken bij de paarden”.

Ze heeft een indrukwekkende lijst aan 
opleidingen. Margritta startte haar car-
rière als docent in biologie en natu-
urkunde. In 2001 ging ze natuurgenee-
skunde voor dieren studeren en in 2003 
startte ze met haar tweede opleiding, os-
teopathie voor dieren bij het ICREO. In 
2006 rondde ze beide HBO opleidingen 
af. Tevens is ze acupuncturist, doet ze 
dry needling en is ze chiropractor voor 
honden. 

De nieuwste opleiding ging over het 
NES system, waar ze nu veel mee 
werkt, maar wat houdt dat precies 
in?

“Het NES Health systeem maakt gebruik 
van een scanner die je slechts 3 secon-
den tegen de huid van het paard houdt. 
De scanner is verbonden met een laptop 
en daarop komt alle gezondheidsinfor-
matie over het paard naar voren. Ver-
storingen van alle organen en belangri-

jke weefsels worden in kaart gebracht. 
Van daaruit wordt een behandelplan op-
gesteld. Osteopathie, kruiden, acupunc-
tuur, alles is mogelijk”. 

Met de uitgebreide achtergrond die 
Margritta heeft, kan ze het vanuit ver-
schillende hoeken bekijken. Zo kan het 
NES systeem erg goed chronische aan-
doeningen detecteren, zoals de ziekte 
van Lyme, maar ook maag/darm prob-
lemen en hoesten door een onbekende 
oorzaak.

Enkele praktijkvoorbeelden:
Bij een stal was één van de paarden 
verkouden. Er werd gevreesd voor het 
besmettelijke droes (gevaarlijk Rhi-
nopneumonie virus), omdat het paard 
enorm opgezette klieren had. De scan 
wees uit dat dat niet het geval was, maar 
er was een probleem met de lymfeklie-
ren. Dat was precies wat uit het onder-
zoek van een reguliere paardenarts 
kwam, namelijk een tumor in de klieren. 

Het paard van één van haar klanten werd 
altijd verzorgd door de moeder van deze 
vrouw. Het tweetal had een sterke band. 
De moeder werd echter ernstig ziek en 
overleed. Margritta was daar niet van op 
de hoogte toen ze drie weken daarna 
het paard scande. Bij het meten kwam 
eruit dat het paard de emotie ‘rouw’ er-
voer. “Het systeem dat ook emoties meet 
gaf verder nergens iets aan, behalve 
één rood blokje bij rouw. Dat is toch 
bijzonder? Hij voelde natuurlijk ook de 
energie van zijn baasje, maar het paard 
was zelf ook in de rouw, want hij was ook 
iemand kwijt.”

Een leuke, kwieke E-pony werd steeds 
slomer. De amazone werd aangespoord 
de pony steviger aan te pakken door de 
instructie. Margritta behandelde hem os-
teopatisch en vertrouwde het niet, waar-

na ze hem besloot te scannen. Daar 
kwam een groot suikerregulatieprob-
leem uit. “Als ik dat systeem niet had 
gehad, was ik daar nooit uitgekomen. 
Want je verwacht zoiets niet bij zo’n type 
sportpony. Hij was bijvoorbeeld absoluut 
niet te dik.” Na behandeling met druppels 
was hij binnen twee weken de oude.

Stress en maagzweren
Margritta heeft al meer dan 5000 scans 
gemaakt. Wat komt ze het meest tegen? 
“Stress en maagzweren en daarnaast 
veel virale en bacteriële belasting, wat 
een enorme aanslag is op het afweer-
systeem.” Over de oorzaak hoeft ze niet 
lang na te denken. “Paarden zijn niet 
geschikt om te doen wat we ermee doen. 
Van nature is een paard niet gemaakt om 
op te gaan zitten. Als we het wel doen en 
ik vind dat dat kan, moeten we heel goed 
voor ze zorgen. Dat betekent zo natuurli-
jk mogelijke omstandigheden met zoveel 
mogelijk weidegang, vriendjes, ruwvoer 
en zo min mogelijk stress. 

We moeten af van het idee dat je een 
paard ergens ‘doorheen’ moet werken 
als hij niet wil. 
Ze doen hun uiterste best om ons te be-
grijpen en mee te werken. Dus als een 
paard iets echt niet wil of maar één kant 
op wil, dan is er iets aan de hand. We 
moeten af van dwangmiddelen. Ik vind 
het ook niet verstandig om een paard 
van onder de 4 jaar, dat dus nog niet vol-
groeid is, een veulen te laten krijgen. Het 
SI gewricht en bekken raakt vervormd 
voor het leven. Dan wordt als tegenw-
erping gemaakt dat paarden in de vrije 
natuur ook jong veulens krijgen. Maar er 
is een groot verschil, daar gaan we niet 
op zitten…”

Ik bedank Margritta voor de gezellige 
ochtend en voor al de uitleg en mooie 
voorbeelden waarvan u er een aantal 
heeft kunnen lezen. Voor meer infor-
matie kunt u kijken op haar site www.
margrittaholtman.nl

Esther Schaap

Voor onze subtop column dit keer het 
verhaal van Melissa Valken. Van groen-
tje naar subtop, hoe doe je dat met een 
tuiger? 

Van pony’s naar paarden
Het ene moment reed ze met haar 1.55 
hoge tuigermerrie Felony (Saffraan x 
Patijn) niet onverdienstelijk bij de pony’s 
in de Z2, het andere moment werd ze 
18 en stond ze voor de keuze: door-
gaan met deze (E) pony bij de paarden, 
stoppen of overstappen naar een paard. 
Voor Melissa was dat geen lastige keu-
ze, zij had het gevoel dat zij met Felony 
nog niet was uitgeleerd en startte op 1 

oktober 2017 in de Z1 tussen de paar-
den. Met een eerste prijs en 4 winstpun-
ten tijdens hun debuut ging dat best wel 
goed. Het duo stapte over naar de Z2 en 
daarna naar het ZZ-licht. 

Na een tijd in het ZZ-licht gereden te heb-
ben begon ze aan de overstap naar het 
ZZ zwaar te denken. De oefeningen gin-
gen best goed in de training dus waagde 
ze de stap en behaalde tijdens hun eer-
ste proef in deze klasse een winstpunt! 
Daarmee rijdt ze nu officieel mee in de 
subtop. 

Ander sfeertje
Melissa merkt dat de sfeer wel anders is 
naarmate je op een hoger niveau rijdt bij 
de paarden. Er zijn veel meer stallen en 
professionals die meedoen en in de inrij-
baan zie je de meest fantastische com-
binaties rijden. Melissa rijdt nu dan ook 
lekker voor zichzelf en als zij een goed 
gevoel heeft na een proef is ze tevreden. 
Ze is super trots op haar Felony die zich 

vol enthousiasme in alle oefeningen stort 
en snel leert. Soms is Felony wel eens te 
enthousiast en te meedenkend. Tijdens 
het aanleren van de vliegende wissels 
werd ze in het begin te fanatiek, maar nu 
springt zij ze zelfs in het ZZ-zwaar voor 
een acht! De ervaring is dat jury’s, wat 
Melissa betreft, fijner gaan jureren naar-
mate de klasse zwaarder wordt. Melissa 
komt steeds vaker hogere en lagere pun-
ten tegen ten opzichte van de zesjes die 
in andere klassen veel gegeven worden. 
Foutjes worden streng afgerekend en 
dat is fijn, want dan weet je waar je aan 
moet werken. 

Minder wedstrijden
Subtop wedstrijden worden door het 
hele land georganiseerd. Je moet er ver-
der voor rijden waardoor Melissa minder 
wedstrijden bezoekt. Ook heb je vaak te 
maken met een wachtlijst. De afgelopen 
maanden werd er veel afgelast vanwe-
ge de stormen en nu weer door het co-
ronavirus. Gelukkig mag ze nog flexibel 

starten, waardoor ze in de buurt ook nog 
ZZ-Licht kan rijden. 

Op de vraag hoe Melissa traint vertelt 
ze dat ze 1x per week privé dressuurles 
van Marieke Witte heeft, 1x in de week 
springles bij de club en 3x in de week 
zelf traint. Meestal wedstrijdgericht, 
soms een fijne buitenrit, af en toe een 
beetje springen of een eventing training 
en wedstrijd. Want eventen doet dit duo 
ook nog, ze zijn inmiddels L eventing bij 
de paarden. 

Trots
Melissa hoort wel eens van mensen dat 
ze het echt knap vinden dat je met een 
pony/tuiger subtop kan rijden en daar is 
ze zelf ook best wel trots op. 

Toen Felony in juni 2014 als groene pony 
bij haar kwam had ze nooit gedacht dit 
niveau te kunnen bereiken, maar samen 
is dit toch gelukt met heel veel dank aan 
Marieke die dit duo zo fijn begeleid! 



06.30 uur:
“Guten morgen, guten morgen, guten 
morgen, sonnenschein! Diese Nacht 
bleibt dir verborgen doch Snooze!” 
Pff de nacht is alweer voorbij.

Eens kijken 1 nieuw bericht:
 
Klant: “Hoi Martin, ik haalde Turbo gis-
teravond uit de wei en hij mist nu een ij-
zer. Nu heb ik uitgerekend vanavond om 
7 uur een selectiewedstrijd. Heb jij toe-
vallig vandaag nog tijd om te komen?”

“Mmm”.

Ik: “Goedemorgen, om 11 uur rij ik prak-
tisch langs jullie huis. Kan het dan toe-
vallig?”
Klant: “Ja graag! Ik zal hem op stal laten 
staan.”

Na een warme douche voor de spiertjes, 
het ontbijt en het buiten zetten van mijn 
eigen paarden ga ik op weg naar het 
station. Daar staat stagiaire Dieke Klein 
Wassink al te wachten. (Dieke zit nu 1,5 
jaar op de opleiding en verwacht in 2021 
haar diploma te halen). Dieke stapt in en 
met een vers bereide cappuccino van de 
Esso gaan we dan op pad naar de eer-
ste klant.

08.00 uur:
Nou ja 5 over 8 dan. We krijgen bij het 
binnenkomen van de stal gelijk de vraag:

Klant: “Koffie?”
Ik: “Die hebben we die net op! Straks 
misschien”.
Klant: “Oohw oke! Zou je dan deze en 
die nieuwe vierkant willen doen met stift-
gaten? En dan die ouwe mag wel van de 
ijzers af en alleen bekappen”.

Die laatste is een mooie voor Dieke. Na 
wat uitleg over de stand en het bijzonde-
re karakter van het paard begint begint 
ze vol goede moed te bekappen. Intus-
sen komt Angela aangelopen met haar 
nieuwe paard. Al snurkend en snuivend 
zet ze hem op de wasplaats, waarna hij 
na het mesten gelijk begint te schrapen 
met zijn voorbeen.

Ik: “Goh, is hij braaf bij de smid??”
Klant: “Euh, geen idee haha. Met rijden 
is hij wel wat sensibel. Maar dat word al 
beter!”

Goed..  Opletten dus! Na een tijdje ploe-
teren is het dan toch gelukt! En het ging 
eigenlijk nog best goed ook. Terwijl An-
gela haar paard weer op stal zet vraagt 
Dieke of ik haar project even wil contro-
leren. Yes! De beginnersfoutjes zijn er 
uit. Nu alleen nog iets “vlakker” en aan 
de schoonheidsfoutjes werken. Even de 
puntjes markeren met de stift en we kun-
nen weer aan de slag.

Als eerste een paard dat we een paar 
jaar geleden nog met een praam en veel 
moeite konden bekappen. Tegenwoor-
dig staat hij op rust lekker om zich heen 
te kijken en tilt hij zijn voetjes vanzelf op. 
Wel pikt hij af en toe een mes uit mijn 
schort en bijt weleens zachtjes in mijn 
rug. Kortom een braaf paard dat zo klaar 
is! Na het opruimen is het tijd voor koffie. 

We nemen plaats in de volle keuken, met 
aan een kant een werpkist vol met kwis-
pelende pups en aan de andere kant een 
moederhond die na het drinken heel lief 
haar hoofd op mijn schoot legt. Toen de 
koffie op was en het koekje met de pups 
gedeeld was gingen we weer verder.

11.00 uur:
Ik pak het kromme ijzer van de kast en sla 
hem weer recht. Dieke haalt het paard 
uit de stal en pakt de gereedschapskist. 
Ik sla het ijzer er weer onder en werk 
hem gelijk af. Dieke zet het paard weer 
terug in de stal en tegelijkertijd ruim ik 
het gereedschap op. Het leek wel een 
F1 pitstop maar Turbo heeft zijn ijzer er 
weer onder en kan vanavond nog voor 
de winstpunten gaan!

De volgende klant staat buiten al op ons 
te wachten. Hij vraagt of we hier kunnen 
parkeren.
Want hij is bang dat als ze de bus zou-
den zien ze niet meer willen komen. We 
pakken ons gereedschap en lopen ach-
ter de man aan naar de achterdeur en 
daar roept hij naar binnen: “Melvin ze 
zijn er!”
Een lange slungelige puberzoon komt 
met half dichtgeknepen oogjes, in zijn 
trainingsbroek en met de laarzen van 
zijn vader onwennig naar buiten lopen. 
“Ja!” zegt zijn vader met een grijns: “de 
hulptroepen!” Met z’n vieren lopen we 
naar het weiland achter het huis waar 3 
shetlanders totaal niet op ons zaten te 
wachten. Dat belooft wat dacht ik nog. 
Maar na enkele minuten hadden we Bi-
anca en Speedy aan het hek gebonden 
en konden we aan het werk. Melvin en 
zijn vader gingen ondertussen verder 
met het vangen van Rakker wat na enige 
tijd en hilariteit (van onze kant) ook nog 
gelukt is.
“Mag ik nu gaan?” vroeg Melvin die dui-
delijk van zijn vader zoon moment heeft 
genoten. “Ja hoor”! zegt zijn vader, “be-
dankt!” “Jow” zei Melvin.

In de middagpauze tijdens het eten 
hebben we nog een hoop lol over de 
vangtechnieken en samenwerking van 
vader en zoon bij de laatste klant. Plots 
zegt Dieke: “jij moet Erik nog bellen van 
Werkman” Werkman Hoofcare heeft een 
breed assortiment aan hoefijzers en ge-
reedschap, daarnaast zorgen ze voor 
een hoop innovaties in de hoefsmede-
rij wereld. En ze hebben een geweldige 
service. Kortom met 1 telefoontje is de 
hele voorraad weer op pijl!

12.30 uur:
Er staan weer 2 paarden op het pro-
gramma. Gelukkig zijn er deze keer ook 
2 poetsplaatsen vrij dus kunnen we bei-
de paarden tegelijkertijd doen. Na an-
derhalf jaar samenwerken kennen we 
onze taakverdeling en zonder al te veel 
overleg loopt het als een geoliede ma-
chine. Zo goed zelfs dat we ver op ons 
schema inliepen. Dat is mooi! Als ik nou 
even de laatste klant opbel om te vragen 
of ze wat eerder kan zijn we op tijd klaar 
vandaag.

3 Gemiste oproepen
Ojee er is paniek.. Ik bel terug.
Klant: “Ja hoi Martin, dat nieuwe paard 
dat vorige week uit Denemarken is geko-
men weet je wel.
Dat is nu ernstig kreupel, we komen net 
bij de dierenarts vandaan en hij zegt dat 
er aangepast beslag onder moet! Eigen-
lijk het liefst vandaag nog anders wordt 
het erger. Heb je vandaag nog tijd om te 
komen?”
Ik: “Nou toevallig nu. Maar dan moeten we 
wel eerst even naar huis om het goede 

materiaal en gereedschap te halen. En 
daarna komen we”. Tijdens de rit naar 
huis stuurt Dieke een bericht naar de 
laatste klant, met de vraag of we wat la-
ter kunnen komen.
Bij de patiënt aangekomen komt er al 
een stalmedewerker aangelopen met de 
brief van de dierenarts. 
Daarin staat een mooie uitdaging ge-
schreven! Nooit eerder gedaan, maar 
gelukkig weet ik hoe ik het moet uitvoe-
ren. Na het bekappen begin ik vol en-
thousiasme te smeden aan het specia-
le ijzer waarna ik er na een tijdje achter 
kom dat ik verkeerd begonnen ben en nu 
niet meer uitkom.
Bij de 2e poging is het dan toch ge-
lukt! Zelf zag ik nog wel een paar ver-
beterpuntjes maar die hou ik mooi voor 
mezelf. Nu nog even een foto naar de 
dierenarts sturen en gelijk een nieuwe 
afspraak maken voor over 6 weken. Dan 
kunnen we het resultaat bekijken en ver-
der een behandelplan opstellen.

16.30 uur:
Een uur later dan oorspronkelijk was 
gepland zijn we dan eindelijk gearri-
veerd bij de laatste klant. Ze begint ge-
lijk te vertellen dat ze eigenlijk wel blij is 
dat we wat later zijn. Want er kwamen 
namelijk allerlei dingen tussen op haar 
werk wat dus uitliep. Vervolgens moest 
ze zich haasten om de kinderen op te 
halen bij de opvang, want die ging eer-
der dicht vandaag. Toen was het gehakt 
ook nog eens op in de supermarkt. Dus 
kon ze geen lasagne maken en daar 
hadden de kinderen zich nou net zo op 
verheugt. Dus moest ze naar een andere 
supermarkt, want ja het moest ook weer 
snel klaar zijn. Want ik kwam dan nog en 
vanavond moesten ze ook nog naar de 
ouderavond van de kinderen. 
In de tijd dat Wilma haar hele dag met 
ons doornam hadden Dieke en ik haar 
paard al voorzien van nieuwe voorijzers 
en hadden we hem achter al bekapt voor 
ze het zelf in de gaten had. 
Daarna snel de bus inpakken want over 
8 minuten vertrekt de trein naar Varsse-
veld.
Gelukkig heeft de bus de piepe goed los 
en scheurden we in precies 7 minuten 
naar het station waarna Dieke naar huis 
vertrekt.

17.50 uur 
Thuis aangekomen staat de hond al ach-
ter het hek te wachten. Ik loop er gelijk 
naar toe en druk in tussentijd de bus op 
slot. De dag van de hoefsmid is weer 
voorbij.........

Martin Remkes
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Maaike Tromp, de meeste zullen haar 
kennen als de secretaris van onze 
vereniging. Maar wat doet ze zoal naast 
haar bestuursfunctie. In 2019 gooide ze 
het roer om en ze zei haar baan op als 
tandartsassistente om zich meer op de 
paarden te richten. Ze kreeg de kans 
aangeboden om een ruim opgezet paar-
dencomplex te huren en dat heeft ze met 
beide handen aangepakt. 

De liefde voor paarden zit er al vanaf 
jongs af aan in, haar beide ouders waren 
ook besmet met het bekende paardenvi-
rus. Maaike was 8 jaar oud toen ze be-
gon met pony rijden, met 13 jaar maakte 
ze de overstap naar de paarden. Jar-
enlang reed ze bij Buitenbosch en was 
ze ook actief in de wedstrijdsport. 

Sofie en Jade
Toen haar dochters geboren werden 
kwam alles in een wat rustiger vaarwa-
ter, maar nu ze wat ouder zijn hebben 
die ook de smaak goed te pakken, beide 
zijn dan ook vaak op het wedstrijdterrein 
te vinden. 

Sofie (10) rijdt twee pony’s, met Twix, de 
valkkleurige pony rijdt ze L dressuur en 
L springen en met haar pony Ridley is 
ze net in de B gestart. Jade (12) rijdt ook 

twee prachtige palomino’s, met Wizz 
L1 dressuur en B springen en met haar 
nieuwe pony Mistery gaat ze binnenkort 
B starten. 

Stalverhuur en buitenritten
Maaike zit vol met geweldige plannen, 
zo biedt ze stalverhuur aan in samenw-
erking met Recreatiepark den Möllenhof. 
Tevens zijn de stallen ook apart te huur 
voor vakantiegangers, met 14 stallen 
zijn er ook grotere groepen welkom. De 
stallen worden volledig verzorgd aange-
boden voorzien van een ruime hoeveel-
heid vlas en met weidegang. 

De Winterswijkse buurtschappen zijn 
gelegen in een prachtige omgeving met 
een afwisselend landschap en natuurlijk 
de vele lange zandpaden. Via buitenrij-
den.nl kun je de routes bekijken, er  lig-
gen mooie routes waar je naar harten-
lust heerlijke buitenritten kunt maken. 
  
De toekomst heel vast nog een hoop 
leuks in het verschiet en Maaike is druk 
bezig haar plannen uit te werken, de 
eerste stappen zijn al gezet en ik wens 
haar heel veel succes toe. 

Esther Schaap

Aan het woord: Jeanine Arendsen

En dan word je door Marga gevraagd om 
een artikel te schrijven over geopatische 
straling en draaikolken. Hier in de buurt 
beter bekend als; wateroarn’ en welln’. 

Ik zie al diverse mensen die hun wenk-
brauwen fronsen; Dit is toch een Hip-
pische krant? Klopt, maar paarden en 
geopatische stralingen gaan niet samen. 
Vandaar de link naar een artikel in deze 
Hippische krant. 

Even voorstellen
Mijn naam is Jeanine Arendsen-Wester-
veld, 54 jaar en woonachtig in de Brink-
heurne. Zo’n 25 jaar geleden begon ik 
met “waterzoeken” voor familie, vrien-
den, buren en bekenden. Na een roerige 
tijd kwam ik terecht in het alternatieve 
circuit. Daar kwam ik er achter dat maar 
weinig mensen “voelen” wat ik voel als 
ik bijvoorbeeld in de kerk zit, tussen een 
mensenmassa sta of ergens binnenkom 
waar een nare sfeer hangt. Dat het altijd 
uren duurde voordat ik eindelijk de afwas 
klaar had, bleek het gevolg te zijn van 
een draaikolk die bij het aanrecht zat. 
Hierdoor werd al mijn energie uit mijn 
lichaam getrokken. Sinds 11 jaar woon 
ik weer lekker buitenaf en verzorg ik de 
paarden en de honden. 

Buiten, the place to be! Kou, regen, 
sneeuw; het maakt mij niet uit. Ik gedij 
het best buiten. Maar ja, soms moet er 
binnen ook wat gebeuren. Ik ben gaan 
onderzoeken hoe ik mijn huis zo prettig 
mogelijk kan laten voelen. Ik blokkeer de 
negatieve stralingen, dek de draaikolken 
af en heb nu een heerlijk huis. 

Paarden als ‘tipgevers’
Paarden zijn veel gevoeliger dan men-
sen, de Indianen lieten honderden jaren 
terug de paarden al “kiezen” waar ze 
de tipi’s gingen opzetten. Ze lieten de 
paarden los en volgden hen en waar de 
paarden gingen rusten was de gezond-
ste plek om het kamp op te slaan. Maar 
ook hier en in omringende landen was 
het heel normaal dat mensen eerst op 
zoek gingen naar water alvorens ze een 
huis/boerderij gingen bouwen. Immers, 
water is een eerste levensbehoefte, dus 
het was wel handig dat je daar niet kilo-
meters voor hoefde te lopen. 

Kerken voor 1350 werden gebouwd op 
Leylijnen. Leylijnen en andere energie-
lijnen zijn banen van energie die door 
het landschap stromen. Ze vervoeren 
energie over de hele planeet. Al deze 
energielijnen liggen op het landschap en 
niet in de grond. Leylijnen zijn een speci-
fieke soort energielijnen. Naast Leylijnen 
zijn er nog een heel wat andere soorten 
energielijnen zoals Hartmannlijnen, Cur-
rylijnen en Benkerlijnen. De wetenschap 
erkent al deze lijnen nog niet, er is im-
mers nog niet wetenschappelijk bewe-
zen dat deze lijnen van invloed kunnen 
zijn op mensen, dieren of planten.

Klachten 
Persoonlijk voel ik het direct wanneer 
ik op een “verkeerde” plek zit, maar dat 
heeft lang niet iedereen. Vaak krijgen 
mensen een half jaar na een verhuizing, 
of na het verplaatsen van het bed klach-
ten. Die kunnen variëren van: slecht 
slapen, hoofdpijn, migraine, hoge bloed-
druk, reuma, hartkloppingen maar ook 
ongewilde kinderloosheid kan hier door 

komen. Door de straling vermindert je 
weerstand en daardoor kunnen proble-
men zich openbaren. Een van de meest 
voorkomende klachten bij vrouwen zijn 
rusteloze benen. Bij mannen is dat pijn 
in de onderrug.  

De beste graadmeter is een baby. Wie 
(her)kent het niet: huilbaby’s. Een gezon-
de baby, die voldoende voeding krijgt, 
geen krampjes heeft en natuurlijk de 
nodige aandacht heeft van zijn moeder, 
zal nooit zomaar huilen. Een huiluurtje 
daargelaten. Baby’s worden soms ge-
reset in het ziekenhuis, worden ingeba-
kerd, maar het is veel eenvoudiger om 
eens iemand te laten voelen of wellicht 
de geopatische straling of een draaikolk 
de oorzaak is.  

Gevoeligheid van dieren en planten
Paarden, honden, koeien, varkens, kip-
pen, konijnen, dit zijn enkele diersoor-
ten die exact weten wat de goede en 
slechte plekken zijn. Wanneer paarden 
in een stal staan waar een draaikolk zit 
en daarnaast ook nog een negatieve 
lijn, kunnen ze ongewenst gedrag gaan 
vertonen omdat ze zich niet prettig voe-
len. Schrapen met de hoeven, niet wil-
len eten, moeilijk of niet drachtig raken, 
het veulen te vroeg werpen. Het paard 
is enorm opgejaagd als je het uit de stal 
haalt. Eerst 3 kwartier longeren voor je 
er op kunt. Het zijn allemaal symptomen 
die door straling kunnen ontstaan. 

Maar er zijn ook dieren die dol op negatie-
ve straling zijn; poezen, tijgers, leeuwen 
maar ook ratten, muizen, muggen, mie-
ren, roofvogels en ook zwaluwen. Heb je 
een kat in huis, die het liefst de hele dag 
op jouw bed ligt, dan is dat niet omdat hij 

zo verwend is, maar omdat daar lekker 
veel negatieve straling zit.  Heb je veel 
last van ongedierte in de stal, natuurlijk 
is het onmogelijk om alle muizen in de 
stal  weg te krijgen, maar zij krijgen hun 
jongen het liefst op een plek waar veel 
straling zit. Tegenwoordig hoor je vaak: 
sinds we een melkrobot hebben, zitten 
er veel zwaluwen. Dat kan kloppen; een 
robot geeft veel straling af, daarom zitten 
de zwaluwen graag in de buurt van de 
melkrobot. 

Dan zijn er nog bomen/struiken/planten; 
je ziet vier leilindes op een rij. Drie doen 
het prima, maar een wil er niet groei-
en. De bomenkweker krijgt de schuld, hij 
heeft immers een boom verkocht die niet 
goed is. Er wordt een nieuwe geplant, 
maar ook deze wil niet groeien. Je kunt 
er ieder jaar wel een andere neerzetten, 
maar op die plek zit zeker iets waardoor 
de bomen niet groeien. Er zijn struiken 
die wel dol zijn op deze plekken, brand-
netels, bramenstruiken en hulst zijn 
goeie graadmeters om te bedenken wat 
je er wel kunt planten.

Vrij van geopatische straling
Er zijn 1001 methodes om woningen vrij 
te maken van geopatische straling. Wel 
ben ik van mening dat er veel dingen 
worden aangeboden die extreem duur 
zijn. Dat is niet nodig, er zijn simpele 
methodes om van een stralingsvrij huis, 
praktijk of stal te genieten. Als u meer 
wilt weten mag u rustig contact met mij 
opnemen. Via Facebook ben ik te vinden 
onder mijn naam of de pagina ‘gezonder 
leven zonder aardstralen’. 

Gezonde groet, Jeanine Arendsen
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65 jaar lid: Riny Vruwink-Berenschot

Riny Vruwink-Berenschot is al sinds 1955 lid 
van onze vereniging. Zij is altijd zeer nauw be-
trokken geweest en heeft zich op diverse fron-
ten ingezet. Daarnaast is ze jarenlang actief 
geweest als dressuur jurylid en heeft ze diver-
se kwaliteitsvolle paarden gefokt. 

40 jaar lid: Irmgard Elsinghorst,  
Wim ten Pas, Egbert Wiechers 

Irmgard Elsinghorst is alweer 40 jaar lid van 
de Hippische Vereniging Winterswijk. Zij heeft 
jarenlang zelf fanatiek gereden en heeft het 
virus overgedragen in de familie. Met haar 

dochter is Irmgard op veel wedstrijden te 
vinden en vervult ze veel vrijwilligerstaken. 
 
Net als Irmgard is ook Wim ten Pas alweer 40 
jaar lid. Wim ten Pas is een bekend gezicht in 
de paardenwereld. In Winterswijk heeft hij een 
schitterend paardenopfokbedrijf, daarnaast 
heeft Wim eveneens zijn voetsporen verdiend 
in de fokkerij. 

Egbert Wiechers is eveneens 40 jaar lid van 
onze vereniging. De afgelopen jaren heeft hij 
diverse successen weten te boeken in de dres-
suursport. Zo werd hij vorig jaar met zijn zelf 
opgeleide paard Endrik reserve-kampioen van 
Gelderland.

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!
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Bram 

Bram is de oudste van de kinderen. Hij 
heeft een blauwe maandag pony gere-
den maar kreeg er al snel genoeg van 
toen zijn pony achter de pony van zijn 
zus aan rende omdat hij daar verliefd op 
was. Er was geen houden aan. Daarom 
heeft hij het rijden maar snel ingeruild 
voor mennen. Dat voelt toch een stuk be-
ter. Papa heeft het hem aangeleerd door 
verlengde leidsels te gebruiken. Bram zit 
dan op de bok en papa staat achterop de 
wagen met de (verlengde) leidsels in zijn 
handen om in te kunnen grijpen mocht 
het nodig zijn. Inmiddels helpt Bram bij 
het beleren van jonge pony’s. Met zijn 
rustige aard weet hij de dribbelende die-
ren van zijn vader over te nemen en rus-
tig langs “enge obstakels” te loodsen.

Sanne 

Sanne is hard op weg om een allround 
amazone te worden. Ze rijdt op haar 
pony dressuur en springen. De eigen 
pony’s maken ze zelf zadelmak. Dat 
doen ze door ze eerst te longeren met 
het zadel op de rug. Daarna klimt San-
ne in het zadel. Ze doen het rustig aan. 
Ook Sanne is besmet met het men-virus. 
Vorig jaar heeft ze zelfs voor de eerste 
keer meegedaan aan Bixie-mennen in 
Haaksbergen. 

Koen 

Koen is de benjamin van de familie. Met 
zijn 6 jaar is hij al flink betrokken bij de 
pony’s. Als papa vraagt of hij mee wil 
naar de pony’s, zegt Koen: “alleen als ik 

de stallen mag uitmesten”.  Ook Koen zit 
graag bij papa op schoot op de bok, hij 
wordt er heerlijk rustig van. Op de vraag 
wat hij het allerleukste vindt (naast stal-
len mesten) zegt hij stralend: “galop!”  

Esther 

Esther heeft kennisgemaakt met het 
mennen toen zij Martijn leerde kennen. 
Als zij kan gaat ze mee. Ze gaat samen 
met Martijn parcours verkennen en heeft 
bijzonder goed inzicht over de te rijden 
lijnen. Ze is een uitstekende groom en 
gaat, zeker nu de kinderen groter zijn en 
ook alleen aan de kant kunnen kijken, 
graag mee het parcours in achter op de 
wagen.

Hoe het allemaal begon
De familie heeft ruim 20 jaar 2 pony’s. 
Martijn is grootgebracht met mennen 
en het lijkt hem leuk om met zijn gezin, 
puur recreatief, voor de hobby de traditie 
voort te zetten. Zo gezegd zo gedaan, er 
komen 2 shetlanders die ze voor de wa-
gen spannen. Esther en Martijn zijn zo 
gepassioneerd dat ze ook elke zondag 
avond op TV Gelderland naar Gelders 
vierspan kijken. Op een regenachtige 
dag verrast Esther Martijn met een uitje 
naar het WK vierspan 2008 in Beesd, 
Bram is dan 10 weken oud, en daar slaat 
de vonk over. Ze zijn zo gevangen door 
de sfeer dat Martijn, nog op de tribune, 
tegen Esther zegt, dit gaan wij ook doen 
(wedstrijden rijden, red.). Als Martijn iets 
in zijn hoofd heeft, gebeurt het ook. In 
het voorjaar rijden ze de eerste wedstrijd 
met hun 2 shetjes in Henxel/Huppel/Ra-
tum. Dat smaakt naar meer, maar dan 
wel met grotere pony’s. Nog geen week 
later vindt een pony ruil plaats en gaan 
zij verder met Wendy en Flower, twee 
Welsh A. 

Pony’s opleiden
Van huis uit heeft Martijn pony’s opge-
leid voor de wagen en doet het ook met 
deze. Alles moeten ze nog leren. Daar 
zijn verschillende manieren voor. Veel 
menners spannen een onervaren paard 
in naast een ervaren paard en gaan zo 
aan de slag. Martijn kiest er voor om 
de pony’s meer op maat te begeleiden. 
De vertrouwensband tussen menner en 
paard moet goed zijn, dat is de eerste 
stap. Dat doet hij door veel aandacht te 
geven, te poetsen, te wassen en ze aan 
de hand mee te nemen. Daarna worden 
de pony’s gelongeerd. Eerst met een en-
kele lijn, dan met een dubbele lijn. Als 
de pony’s hier aan gewend zijn krijgen 
zij het tuig op om ook daar aan te wen-
nen. Tijdens het longeren laat Martijn 
soms ook de longe tegen de achterbe-
nen van de pony komen, zodat het niet in 
paniek raakt als de streng eens tussen 

de achterbenen komt. Vervolgens laat hij 
de pony’s een biels slepen zodat zij ook 
daar aan kunnen wennen.

Als dat goed gaat spant hij de pony in 
een enkelspan in en laat hij ze wennen 
aan de omgeving. Ze gaan meteen de 
weg op, want als je in een klein weiland-
je gaat rijden moet je steeds kleine wen-
dingen maken en dat gaat de pony snel 
vervelen. Hij laat de pony rustig lopen of 
een klein drafje zolang het controleer-
baar blijft. 

Een fietspaal, de stam van een boom 
of de eigen schaduw kan heel spanend 
zijn. Ze leren ook om op commando stil 
te staan. Dat is belangrijk want als ze 
achteruit lopen, zoals My Lady als puber 
deed, komt de hele boel in de knoop. Dit 
zijn wel de leuke dingen aldus Martijn, 
dat houdt de spanning er in. Als zo iets 
gebeurt wordt er niet uitgespannen maar 
probeert hij om in alle rust, met alle tijd 
van de wereld, de knoop weer te ontwar-
ren. En zoals Martijn zei, ik irriteerde me 
dood als mijn vader met jonge paarden 
op pad ging en niet kon aangeven hoe 
laat hij terug zou zijn. Nu zeg ik hetzelfde 
tegen Esther, want je kunt pas stoppen 
als het goed gaat. 
Als de pony dan goed recht vooruit loopt 
en kan trekken gaan ze dressuurmatig 
trainen. 

Familie hobby
Mennen is voor de familie ten Pas een 
echte familie aangelegenheid. Op zon-
dag gaan ze gezellig met z’n allen naar 
de stallen. De wagen wordt klaar gezet 
door vader, de pony’s worden gepoetst 
door de kinderen en als mama er bij kan 
zijn want die werkt nogal eens in het 
weekeinde, zorgt ze voor de picknick. Ze 
mennen om de beurt, de rest zit achterop 
de wagen. Ze gaan dauwtrappen, maken 
graag tochtjes in de prachtige omgeving 
van Winterswijk naar de uitkijktoren, het 
pannenkoekenhuis of een ijsje halen in 
het bos. Afgelopen zomer heeft de pony 
zelfs in de achtertuin mogen grazen, de 
wagen stond uitgespannen op de oprit, 
toen de pauze bij hun thuis was. 

Op dit moment is de familie door omstan-
digheden de ervaren pony’s kwijt ge-
raakt. Ze hebben nu twee jonge pony’s 
kunnen verwelkomen die alles nog moe-
ten leren. Dit gaan ze met z’n allen doen. 

Wedstrijden
Er zijn verschillende soorten wedstrij-
den, lokale en KNHS wedstrijden.

De meeste KNHS wedstrijden, zeg maar 
de officiële wedstrijden, worden door 
heel Nederland georganiseerd, waar-
onder in Winterswijk en Haaksbergen. 
Vaak moet je er een eind voor rijden. Het 
voordeel van die officiële wedstrijden is 

dat er professionele jury’s zijn die je be-
oordelen. Verder worden er lokale wed-
strijden georganiseerd die vooral heel 
gezellig zijn, de onderlinge (sportieve)
strijd tussen de plaatselijke rijders is erg 
leuk.

Gezelligheid en plezier staat voor de fa-
milie Ten Pas voorop. Wedstrijden zijn 
leuk om te rijden en om er beter van te 
worden. “Per ongeluk” belandt Martijn op 
het NK en dat ging zo: Af en toe doet de 
familie mee aan een KNHS-wedstrijd. Zo 
ook een leuke wedstrijd in Varsseveld. 
Die ze winnen het is de eerste officiële 
wedstrijd die ze winnen. Niet wetende 
dat dit een districtskampioenschap is, 
zijn ze ineens kampioen district Oost. 
Ze worden afgevaardigd naar het NK in 
Kronenberg. Bij het mennen werkt de 
afvaardiging anders dan bij de dressuur, 
springen en cross, zoals elders in deze 
krant wordt beschreven. Bij mennen kun 
je op 2 manieren worden afgevaardigd. 
Of je rijdt de winstpunten bij elkaar, of 
je wint het districtskampioenschap zo-
als de familie Ten Pas. Ze bereiden zich 
serieus voor het op Het NK; er wordt 
flink getraind, de wagen krijgt een extra 
poetsbeurt en de pony’s zien er spik en 
span uit. Ze reizen af naar Kronenberg 
(Limburg) en overnachten in een B&B 
waar ook de pony’s worden gestald. 
Op vrijdag zijn er dressuur- en vaardig-
heidsproeven waar Martijn heel zenuw-
achtig voor is. Die lopen dan ook niet 
heel fijn. Op zaterdag is er de marathon 
en na hindernis 2 dacht Martijn, nu is 
het afgelopen met die zenuwen en gaan 
we gewoon genieten. En dat hebben ze 
gedaan. Maar, ook al was het leuk om 
een keertje mee te maken, ze houden er 
van om het in de buurt te houden, in de 
prachtige omgeving waar ze wonen. 

Wilt u het ook eens proberen
Hoe begin je nu met mennen? De mees-
te mensen leren het van huis uit, zoals 
het verhaal van Martijn. Een andere 
manier is dat je iemand kent (vrienden, 
familie, buren, etc.) die mennen en die 
je mee willen nemen. Maar, als er nie-
mand is die je kent, wat dan? Een moge-
lijkheid is om een pony te kopen en een 
wagentje en dan les te nemen van een 
gediplomeerd instructeur. Er zijn geen 
menlessen op regelmatige basis, zoals 
er paardrijlessen bestaan. 

Een andere mogelijkheid biedt de Hippi-
sche Vereniging. De tak menvereniging 
organiseert regelmatig Bixie wedstrijden 
waar aanspanningen ter beschikking 
worden gesteld. Of er zijn openbare eve-
nementen zoals de “oudejaars indoor” 
of “ride en drive” waar u van harte wel-
kom bent de teugels zelf ter hand te ne-
men. Daarnaast is er elke vrijdagavond 
het “men-café” in het grand café van de 
Hippische Vereniging Winterswijk aan de 
Steengroeveweg. Kom gezellig binnen 
voor meer informatie over het mennen. 
Bij voldoende belangstelling organiseren 
we graag een kennismaking les. Mocht u 
dan aangestoken zijn door het men-virus 
kunnen we iemand zoeken die dit samen 
verder met u kan oppakken.

Op een donderdagavond word ik allerhartelijkst ontvangen door een bijzonder enthousi-
aste familie ten Pas. De familie bestaat uit vader Martijn, moeder Esther, kinderen Bram, 
Sanne en Koen en niet te vergeten de hond Buster die ook dol is op paarden. 

De hele sfeer, inclusief familie ademt paarden, of beter gezegd pony’s, want daar mennen 
ze mee. Ze beginnen enthousiast door elkaar te vertellen. De verhalen stapelen zich op 
en daar willen wij u in meenemen op een beeldende manier.

Door Anca Rokosch




