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Voorwoord
Beste lezers,

Wat vind ik het fijn dat met de start van 
de zomervakantie deze krant van Hippi-
sche Vereniging Winterwijk bij u op de 
mat of in de brievenbus is gevallen. 

Traditiegetrouw brengen we deze krant 
uit aan het begin van ons outdoor wed-
strijdseizoen, in het voorjaar. Inmiddels 
zijn we midden in de zomer beland. Lan-
ge tijd was het natuurlijk onzeker of en 
wanneer het wedstrijdseizoen dit jaar 
van start kon gaan. De reden is bij u al-
len bekend. Inmiddels staan de lichten 
op groen en is het wedstrijdseizoen ge-
start. De hippische week is inmiddels in 
volle gang.

Waar we normaliter in deze tijd onze 
batterij weer opladen, barsten wij bij de 
Hippische Vereniging Winterswijk van 
de energie en zijn we, nu het weer mag, 
vol aan de slag met het organiseren van 
wedstrijden en evenementen. 

Extra fijn is het dat ons terras en Grand 
Café weer open zijn en wij inmiddels ook 

publiek mogen ontvangen op onze ac-
commodatie. We kijken er naar uit om ie-
dereen weer te ontmoeten. Want eerlijk 
is eerlijk, we hebben de bedrijvigheid, 
gezelligheid en ‘paardenpraat’ enorm 
gemist.

Zoals u van onze redactie gewend bent, 
bestaat de krant dit jaar weer uit de eve-
nementenkalender, diverse interessante 
artikelen en advertenties van onze trou-
we sponsoren. De evenementenkalen-
der is uiteraard onder voorbehoud van 
alle ontwikkelingen. 

Op www.hvwinterswijk.nl vindt u telkens 
de meest actuele evenementenkalender.

Namens het bestuur wil ik iedereen be-
danken die een bijdrage heeft geleverd 
aan deze mooie krant. 

Ik wens u veel ontspanning toe bij het 
doorlezen van deze editie en wens u 
een plezierige zomervakantie toe!

Sandra Metaal- ten Dolle
Voorzitter Hippische Vereniging  

Winterswijk

Welkom bij de Hippische Vereniging Winterswijk
De vereniging voor paardensportliefhebbers van jong tot oud vindt haar oorsprong als zijnde 
Winterswijkse Ruiterclub (WRC) in 1927. In 1962 kwam daar een aparte club, de Winterswijkse 
Ponyclub (WPC) bij. In augustus 2005 zijn de verenigingen WRC en WPC gefuseerd tot de 
Winterswijkse Ruiter & Ponyclub (WR&PC). Op 23 augustus 2019 is gefuseerd met Menvereni-
ging Oud Gerij EO en werd de naam Hippische Vereniging Winterswijk in het leven geroepen.

Accommodatie

De manege en het buitenterrein van de Hippische Vereni-
ging Winterswijk (HVW) liggen aan de Steengroeveweg 
30, 7101 PH in Winterswijk. Leden mogen, zonder dat er 
extra kosten aan verbonden zijn, gebruik maken van de 
manege. Dit is buiten de lessen en evenementen om. 
 
De accommodatie van HVW bestaat uit een overdekte rij-
baan (50 x 25 meter) en een riante buitenrijbaan. Beide zijn 
voorzien van een eb- en vloedbodem, waardoor de bodem 
(bijna) altijd optimaal is. Daarnaast is de manege voorzien 
van een sfeervol Grand Café waar toeschouwers tijdens 
de lessen en wedstrijden heerlijk warm kunnen zitten en 
een versnapering kunnen krijgen. 

Lessen

De lessen voor de rijdende jeugdleden en senioren zijn 
verdeeld over de maandag-, dinsdag-, woensdag- en don-
derdagavond. Ook op de woensdagochtend wordt er les 
gegeven voor combinaties onder het zadel. De lessen wor-
den gegeven door Desiree Kemper, Ira Beusink, Lies Bas-
tiaanse en Danique Oonk. 

Op vrijdagavond is er ruimte voor de mennende leden 
om te rijden. Regelmatig worden op deze avond ook ac-
tiviteiten georganiseerd zoals een kegelparcours of een 
gastles door een instructeur van buiten de vereniging.  
 
Evenementen

Ieder jaar organiseert de HVW verschillende evenemen-
ten. Zo worden er onderlinge wedstrijden georganiseerd. 
Deze zijn opengesteld voor alle leden. Daarnaast wordt 
meerdere keren per jaar een wedstrijdweek en/of -week-
end georganiseerd voor zowel spring- als dressuurruiters. 

Deze wedstrijden zijn opengesteld voor alle leden van 
de KNHS. Andere evenementen die worden georgani-
seerd zijn o.a. een minimarathon en een ride & run. De 
actuele kalender is te vinden op de website van HVW. 
 
Informatie en aanmelden

Voor meer informatie of het aanmelden als lid, kunt u te-
recht op onze website (www.hvwinterswijk.nl) of u kunt 
contact opnemen met het secretariaat via hvwinterswijk@
outlook.com. 
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Van de bestuurstafel; 
een nieuw lid stelt zich voor
Henry Aarnink 

Mijn naam is Henry Aarnink, ben 53 jaar,  
ik woon in Kotten en ben al zo’n 25 jaar 
werkzaam op de planning bij HSF Lo-
gistics in Winterswijk. Mijn dochter Mar-
ly rijdt bij de vereniging en ik ben eind 
vorig jaar door Erna Oonk gevraagd om 
binnen het bestuur van de HVW de PR 
& Sponsoring op me te nemen. Ondanks 
dat ik nog niet eerder een bestuursfunc-
tie heb bekleed, heb ik direct ja gezegd.

Ik was vroeger absoluut geen paarden-
liefhebber, ik ben opgegroeid aan de 
Vreehorstweg in Winterswijk en ik was 
fanatiek  voetballer bij Fortuna, later bij 
Kotten en later Trias. Mijn vader heeft 
vroeger 2 welshpony’s; gehad, Max en 
Chanson. Daar mende hij mee op een 
blauwe maandag. Moeder Agnes had 
niks met paarden. Af en toe moest ik 
de pony’s naar binnen of buiten zetten, 
maar daar bleef het bij.

Totdat ik mijn partner Maureen Sche-
pers uit Eibergen leerde kennen, zij reed 
paard en daardoor leerde ik de paarden-
sport langzamerhand waarderen. Haar 
paard heette Boy en toen we gingen sa-
menwonen in Kotten bouwden we er ook 
stallen bij en Boy kwam naar Kotten. Na 
een paar jaar hebben we hem verkocht 
naar Noord Holland en daar is hij later 
nog heel succesvol geweest in de cross.

Ik vertelde Maureen dat ik eigenlijk een 
groot zwart Fries paard wilde. Het toeval 
wilde dat Maureen zelf ook gek op Frie-
se paarden was. En zo kochten wij onze 
eerste Friese ruin Zero (officieel Titus)  
in Keyenborg. Daarmee volgde ik een 
korte mencursus bij Henk Kruisselbrink 
in Kotten. Ik heb een jaar of 2-3 met hem 

gemend en daarna hebben we Friese 
merrie Amanda gekocht in Friesland om 
veulens mee te fokken en daarmee was 
het hek van de dam.

Tussen 2005 en 2015 hebben we ruim 
25 Friezen gehad; de meesten zijn later 
doorverkocht, ook werden er meerdere 
veulens gefokt en werden keuringen be-
zocht. Hoogtepunten waren het behalen 
van het Kroonpredicaat en later het be-
halen van het modelschap van merrie 
Sybrich. Daarnaast werden diverse ster-
predicaten binnen gesleept op keuringen 
in binnen - en buitenland (Duitsland). 
Momenteel huizen er nog 5 Friese mer-
ries op “De Binnenvelder” in Kotten.

Na de geboorte van mijn zoon Jelmer 
in 2002 en mijn dochter Marly in 2003 
ben ik gestopt met mennen omdat er 
naast de kinderen en het werk bij HSF 
en het werk thuis,  te weinig tijd over-
bleef.. Intussen hadden wij onze stallen 
uitgebreid en zo’n 7 ha. grond gehuurd, 
gepacht en gekocht  om alle paarden op 
te kunnen laten grazen en veulens op te 
laten groeien.

Maureen is altijd blijven rijden en toen 
Marly een jaar of 5-6 was, wilden we een 
jonge pony kopen voor haar. Na een har-
de 1e val beseften we dat je beter kunt 
leren ponyrijden op een wat oudere er-
varen pony en kochten we pony Nolleke 
(24 jr), dat was een perfecte startpony. 
Na een jaar kwam pony Rhea en hier-
mee kwam Marly bij de rijvereniging. 

Op een gegeven moment viel ons oog op 
een advertentie, waarin gevraagd werd 
naar een jonge ruiter die bereid was een 
pony op wedstrijden uit te brengen. Het 
liefst iemand uit de buurt van Zeeland 

(Noord Brabant)  Hoewel we niet “uit de 
buurt” kwamen, leek ons dit een uitge-
lezen kans om met een bewezen goe-
de  pony mee te doen aan wedstrijden. 
We hebben daarom de stoute schoenen 
aangetrokken en contact opgenomen 
met de betreffende stal uit Brabant. Er 
bleken zich al meerdere ruitertjes te 
hebben aangeboden. Nadat ieder ruiter-
tje een soort “dressuurexamen” had af-
gelegd in Brabant, hoorden we tot onze 
grote verassing dat de keuze op Marly 
gevallen was. Zo kwam ponyruin Hunter 
bij ons in Kotten op stal te staan. 

Dit bleek een goede beslissing te zijn ge-
weest. Marly heeft er enorm veel van ge-
leerd, heeft  veel succes en vooral veel 
plezier gehad met hem. Later kwamen, 
mede hierdoor,  c-pony Jee en d-pony 
Gold van die zelfde stal naar de Ach-
terhoek. Deze pony`s hebben ons allen 
enorm veel gebracht; vele successen 
werden behaald , maar vooral heel veel 
plezier aan hen beleefd!  

Intussen veranderde hierdoor ons paar-
denbestand  van alleen Friezen naar ook 
wat rijpaarden en pony`s. Marly kreeg 
steeds meer plezier in het paardrijden. 
Zo werden ook een aantal groene pony`s 
gekocht, door haar klaar gemaakt voor 
de sport of recreatie en daarna door-
verkocht. Het zadelmak maken doen we 
veelal met hulp van Milou Onderdijk. 

Op dit moment rijdt Marly met 2 pony`s fa-
natiek mee in de dressuurring. Dit betref-
fen Infinity vd Binnenvelder (v. Despera-
do; Z -dressuur) en met Lotus Silent ( v. 
Alexandro P; L-dressuur). Infinity werd in 
2018 gekocht, zadelmak gemaakt en be-
gonnen in de B-dressuur. In 2019 werd 
Lotus Silent gekocht, zadelmak gemaakt 
en in 2020 gestart in de L1. Uiteraard 
wordt er ook nog steeds door vrouw en 
dochter veel plezier beleefd aan het ma-
ken van mooie buitenritjes in de natuur. 
Daarnaast vindt Marly het ook leuk om af 
en toe een sprongetje te maken.

Zowel in de sport  als in de fokkerij streef 
ik naar kwaliteit en streef ik fanatiek een 
vooraf gesteld doel na, uiteraard binnen 
onze financiele mogelijkheden. Niet zo-
maar een beetje rondrijden of veulens 
fokken. Overal  moet een idee achter zit-
ten. Dat maakt de sport en fokkerij extra 
mooi en interessant!

Ondertussen was ik ook 7 jaar (assis-
tent) leider bij Trias van het voetbalteam 
van mijn zoon en daar stopte ik 2 jaar ge-
leden mee, om meer tijd te hebben voor 
de paarden.

Intussen wordt er toch ook weer gemend 
op “de Binnenvelder”. Op een gegeven 
moment (het was vrijdag) werden onze 
stallen een beetje te vol en gaf ik mijn 
vrouw Maureen en dochter Marly aan 
dat ik vond dat pony Macho verkocht 
moest worden. Marly en Maureen waren 
het er (uiteraard) niet mee eens, dus ik 
sloot een weddenschap met Marly af. 
Als Macho maandagochtend om 6 uur 
voor de kar lopen kan, dan mag ie blij-
ven, anders niet. Macho was nog rede-
lijk groen en had zeker nog nooit voor 
de koets gelopen, dus dat durfde ik wel 
aan...

Marly leende dezelfde vrijdagavond nog 
een tuig bij de buren en ging oefenen. Er 
werd een spoorbiels achter Macho ge-
knoopt en er werd flink geoefend in de 
rijbak en in de wei. De buren hoorden 
van de weddenschap en schoten Mar-
ly zaterdagavond te hulp met o.a. een 
maratonwagen. Zondags maakte Marly 
en Macho m.b.v. dezelfde buren haar 1e 
men-buitenrit! Juist ja... Macho bleef... 
en ik ga graag mee op de kar door de 
natuur.

Door de jaren heen is  Marly ook op 
dressuurwedstrijden naar een hoger ni-
veau gereden. Intussen is Marly al een 
aantal keren kringkampioen geweest. 
In 2015 werd ze Gelders kampioen met 
pony Jee in de L1, in 2020 werd ze Gel-
ders Kampioen in de M1 met Infinity vd 
Binnenvelder. Het hoogtepunt werd dat-
zelfde jaar gevierd met een 2e plek op 
de Nederlandse kampioenschappen met 
opnieuw Infinity.

Marly wil na de Havo dierwetenschap-
pen studeren in Velp. Dit jaar wordt ze 
18 en eindigt helaas  een hele gezellige 
ponytijd! Ik wil dan ook graag wat terug 
doen voor deze mooie vereniging en zal 
me in de toekomst dus gaan inzetten 
voor  PR & Sponsoring,

Graag tot ziens!

Sportieve groet, Henry

Henry en Marly met pony Baily

V.l.n.r. de Friezen; Moeder Tjitske, dochter Jitske en Mercedes van de Binnen-

velder
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INFORMATIEAVOND ZONNEPANELEN
elke laatste donderdag van de maand om 20.00 uur

Verkeersschool 
Te Winkel
Gasthuisstraat 51 

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

 
Personenauto

Personenauto met aanhangwagen
Motor

Automaat rijbewijs B
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In de najaarsvergadering van 2019 werd 
aan de leden het voorstel voorgelegd om 
38 zonnepanelen op het dag van de ma-
nege te plaatsen. De leden gaven het be-
stuur toestemming om dit te realiseren. 
Een aantal jaren geleden was er ook al 
eens over nagedacht om te investeren in 
zonnepanelen. Echter bleek het toen niet 
rendabel genoeg doordat de panelen 
een lager rendement hadden en duurder 
in aanschaf waren.  Dit was nu gelukkig 
geen probleem meer! Door een lagere 
aanschafwaarde, hoger rendement en 
langere levensduur van de zonnepane-
len en de toezegging van vrijwilligers om 
die klus te klaren kon het uit.

Op (een bloedhete) 15 augustus 2020 
was het zover, samen met een monteur 
van Tenten Solar Zonnepanelen BV heb-

ben Remco Metaal en Jan Kolthof de 
38 panelen geplaatst. Doordat de fa. 
Honderslo al enig voorwerk had verricht 
konden de panelen aangesloten worden 
op de elektrotechnisch installatie van 
onze manege en het terug leveren kon 
beginnen. Tot aan eind januari hebben 
de zonnepanelen al meer dan 2500 kWh 
opgeleverd. Dit is bijna 25% van onze 
jaarbehoefte.

Als de zon de komende jaren net zoveel 
gaat schijnen als de afgelopen zomer 
kan de installatie in ruim vier jaar terug-
verdiend worden. Daarna kunnen we 
nog zeker 20 jaar genieten van de op-
brengst van de panelen. Zo kunnen we 
geld besparen voor bijvoorbeeld onder-
houd aan onze accommodatie en zijn we 
ook nog eens goed bezig voor het milieu!

Jaarlijks organiseert het Oranje Fonds 
NLdoet, een dag waarop veel vrijwilli-
gers nog eens extra hun handen uit de 
mouwen steken. Ook dit jaar deed de 
Hippische Vereniging Winterswijk weer 
mee. Dit maal stond het vernieuwen van 
de longeercirkel op de to-do list. 

De longeercirkel wordt door veel leden 
gebruikt, maar de omheining en de bo-
dem konden beter. Met behulp van vele 
vrijwilligers werd tijdens NLdoet op 29 

mei en de daaropvolgende zaterdagen 
hard gewerkt zodat de longeercirkel er 
weer spik en span uit ziet. 

Dankzij een financiële bijdrage van het 
Oranje Fonds, sponsoring van materiaal 
door houthandel Nijweide, het gebruik 
van de shovel van Wim ten Pas en Wil-
ko te Lindert voor het graafwerk kunnen 
onze leden weer veilig de cirkel gebrui-
ken. Aan iedereen die geholpen heeft: 
bedankt!

Zonnepanelen op het dak van manege HV Winterswijk

Longeercirkel voorzien van nieuwe toplaag en omheining

Thirsa Oonk

Hai! Ik ben Thirsa Oonk ik ben 15 
jaar oud en ik rij al 10 jaar paard. 
Ik ben door mijn zussen (Danique 
en Brit) en mijn moeder (Erna) be-
gonnen met rijden, omdat zij al 
paard reden. Ik ben 4 jaar lid ge-
weest bij de ponyclub in Friesland  
(De Drie Gemeenten)  en daarna 
zijn we naar de Achterhoek verhuist 
en ben ik hier lid geworden bij de 
club in 2017. 

Ik heb op dit moment 2 pony’s te rij-
den en dat zijn Ruby Rw, ze is 7 jaar 
oud en is een Welsh pony en ik rij 
haar voor een eigenaar. Daarnaast 
heb ik Jhonny T en die hebben we 
dit jaar gekocht. Hij is nu 3 jaar oud 
en heb hem zelf zadelmak gemaakt. 
Jhonny is een welsh pony. Ik wil 
Jhonny T zelf opleiden tot het Z2 
dressuur. 

Ruby is een super lieve pony wil 
altijd graag voor je werken en doet 
altijd haar best en is erg leergierig. 
Jhonny heeft een super fijn karakter 
voor een 3 jarige hij is nergens bang 
voor; vindt het af en toe allemaal 
nog wel wat spannend en hij is su-
per lief en houd erg van knuffelen. Ik 
rij met Ruby M1 dressuur en B sprin-
gen en met Jhonny rij ik nog geen 

wedstrijden dat gaan we pas doen 
als hij 4 jaar is! 

Ik heb les van Desiree Kemper op 
de dinsdagavond bij de club en heb 
ik ook nog privé les van Desiree 
meestal 1x in de week bij ons thuis. 
De lessen van Desiree zijn altijd leuk 
en leerzaam, Desiree is nooit cha-
grijnig in de lessen en is altijd vrolijk 
in haar lessen. Er is altijd veel ple-
zier in de lessen van Desiree. Ik vind 
het altijd erg leuk om met de pony’s 
op buitenritten te gaan en dan voor-
al als ik met Ruby op een zandweg 
kom gaan we altijd super hard ga-
lopperen. Ruby weet altijd precies 
als ze op een zandweg komt dat ze 
super hard mag gaan galopperen. 

Waar ik het meeste trots op ben 
is met Amigo, in 2016 werden wij 
Frieskampioen en werden wij 2e op 
de Nederlandse kampioenschappen 
in de klasse L1 dressuur. In 2017 
werd ik oog nog eens Gelderskam-
pioen in de M1 dressuur! Nu rij ik 
heel soms nog op Amigo en gaan 
we hem nu beleren voor de kar.

Ponyleden                              Ponyleden
Shelby Groothuis

Hallo mijn naam is Shelby Groot-
huis. Vanaf mijn geboorte werd 
ik al meegenomen naar onze stal 
Lake Side door mijn ouders. Paar-
den vond ik dan ook meteen al leuk 
en begon al snel met erop zitten en 
verzorgen van mijn moeders paard 
Belle en mijn pony Daisy. 

Na het proberen van dansen werd 
het al snel duidelijk dat mijn hart 
toch echt bij de paarden lag. Ik rij 
dan ook al van mijn 7de bij de vereni-
ging in Winterswijk. Op dit moment 
rijd ik met mijn 7 jarige New Forest 
pony Dien. Dien is een zoon van 
Reekamp’s Eclips en heeft ook ze-
ker wel een beetje het uiterlijk van 
zijn vader. 

Dien is een echte schat, hij luistert 
goed naar mij en wil graag het goed 
doen voor je. 

We rijden nu M2 dressuur maar zijn 
al flink aan het oefenen voor de Z, 
op de vereniging heb ik les van De-
siree die mij heel erg helpt met het 
beter worden in springen. 

Want Dien en ik hebben voor het 
eerst dit jaar een B springwedstrijd 
gereden. 

Ik ben heel trots dat ik al zo ver met 
Dien ben gekomen en hoop dat 

we ooit de Z2 dressuur gaan 
doen. 

Verder hebben we dit jaar 
een vos merrie veulen er-
bij gekregen van Poppings 
Corola x Poppings William, 
en heb ik de kans gekregen 
van stal Plekenpol om hun 
ruin Plekenpol’s Bellamy te 
mogen rijden. 

Aankomende augustus 
begin ik aan de opleiding 
bedrijfsleider paarden-
sport- en houderij op het 
MBO Landstede.
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Scoutingsdagen

Begin april organiseerde de KNHS scou-
tingdagen voor de Nederlandse jeugd-
top dressuur en springen, omdat er door 
Corona weinig (observatie)wedstrijden 
waren waar de jeugd zich heeft kun-
nen laten zien. Doordat de combinaties 
de kans krijgen parcoursen en dres-
suurproeven op internationaal niveau 
te rijden krijgen de bondscoaches een 
goede gelegenheid om iedereen onder 
dezelfde omstandigheden aan het werk 
te zien. Tessa heeft van beide disciplines 
een uitnodiging ontvangen.

Dressuur snapte ze wel, met Golden El-
vis rijdt ze al even bij de junioren. Sprin-
gen snapte ze niet zo goed. Want met 
Hampton en Dahlia rijdt ze pas in de klas-
se M. Niet geschoten is altijd mis, dacht 
Tessa. Op 28 maart is er een meetmo-
ment voor leden in Zwolle. Je kunt daar 
voor een klein bedrag tijdelijk lid worden 
en 2 rondjes voor punten springen in de 
klasse M. 

Dat lukt en daarmee is ze Z startgerech-
tigd. De KNHS een brief gestuurd met 
vriendelijk dank voor de uitnodiging en 
uitleg dat ze net Z startgerechtigd is, 
maar ervan overtuigd is dat ze op ZZ ni-
veau ook kunnen springen. Tessa kreeg 
van de KNHS het verzoek terug om een 
Z parcours op te nemen op film waarna 
de bondscoach zou beslissen of ze mee 
kon doen met de scouting. 

Op 3 april is er een meetmoment voor 
leden in Kootwijkerbroek. 2 rondjes voor 
punten en meteen 4 winstpunten in het 
Z en een mooi filmpje, want ze worden 
toegelaten tot de scouting voor het sprin-
gen. Dat geeft energie. Na zo’n lange tijd 
getraind te hebben en geen wedstrijden, 

niets om naar toe te leven, ineens dit. 
Het is als een droom die uitkomt. Zowel 
op internationaal niveau een dressuur-
proef rijden én springen.  De wereld is 
te klein.

Met vallen en opstaan

De weg naar deze droom gaat niet van 
een leien dakje. Het is vallen en op-
staan. Als Tessa in april 5 jaar geleden 
begint met paardrijden en haar E pony 
Cindi vindt gaat alles voor de wind. Ze 
springen de sterren van de hemel, rijden 
de klasse B en L voorspoedig met veel 
grote prijzen en het winnen van kring-
kampioenschappen. 

In december dat jaar breekt Tessa haar 
voet en dat is de voorbode van een lasti-
ge tijd die komen gaat. Ze krijgt het nog 
wel voor elkaar om in februari succesvol 
in de klasse M te starten maar dat is wel 
iets anders. Hier is het niet meer “voor-
uit, gaan met die banaan en springen”, 
maar in deze klasse gaan ook rijtechni-
sche vaardigheden een grote rol spelen.  
In die periode gaat Tessa zich meer op 
de dressuur richten (naast het springen 
wat ze blijft doen). Cindi heeft een tong-
probleem wat opgelost kan worden door 
bitloos rijden. Zo rijdt de combinatie van 
de B tot en met de M2. 

Intussen is Tessa geselecteerd bij het 
HTC (Hippisch Trainings Centrum) in de 
dressuurles en krijgt ze instructie van 
Bart Bax. Deze heeft geholpen om Cindi 
recht te richten in het rijden waardoor ze 
ook met bit de tong binnen kon houden 
en de combinatie kon doorstromen naar 
de klasse Z. Inmiddels is ze ook toege-
laten bij het HTC met springen en heeft 
de combinatie daarnaast lessen van Ira 
Beusink en later Edwin Klokman haar 

enorm geholpen om het springen weer 
succesvol van de grond te krijgen. 

Intussen heeft Tessa veel ervaring op 
kunnen doen met verschillende paarden 
en pony’s. Hoe? Met hulp en begelei-
ding én eigenaren van paarden die haar 
vertrouwen. Ze heeft drie pony’s van de 
B tot en met de Z2 opgeleid in de dres-
suur en drie paarden in de dressuur van 
zadelmak naar M en ZZ licht. Ze heeft 
ook drie pony’s succesvol leren springen 
waarvan twee tot en met het Z niveau, en 
drie paarden opgeleid waarvan Hampt-
on nu tot junioren niveau. Allemaal onder 
begeleiding van super instructeurs die 
elk met zijn/haar kwaliteiten aan Tessa’s 
ontwikkeling hebben bijgedragen. Want 
hoe je het wendt of keert, de ene in-
structeur heeft juist een klik met het ene 
paard en het andere paard gedijt juist 
weer goed bij een andere instructeur. En 
ook bij elke fase van ontwikkeling past 
weer een andere instructie. Tessa heeft 
niet zo ver kunnen komen zonder de 
hulp van al deze mensen en heeft altijd 
met heel veel plezier de lessen gevolgd. 
En nog steeds..

Internationaal

En dan het telefoontje die zondag mid-
dag. We belanden in een achtbaan. Er 
moet een internationaal paspoort wor-
den geregeld, afspraak bij de dieren-
arts voor intekenen kenmerken paard, 
afspraak bij de KNHS voor het afhalen 
van het FEI paspoort, inschrijven voor 
de internationale wedstrijd (een hele klus 
met een document in het Engels en veel 
onbekende termen), coronatesten op 
het juiste moment, hulp regelen voor de 
paarden thuis, hotel boeken. Gelukkig 
kregen we veel hulp van de bondscoach 
en de KNHS. Luc Steeghs hielp met het 
inschrijven voor de wedstrijd en het kie-
zen van het programma, hij zorgde voor 
een maatje die Tessa kon begeleiden tij-
dens het concours en belde regelmatig 
om te vragen of het allemaal liep. 

Bij Liesbeth Jonkers (secretaresse top-
sport springen KNHS) konden we terecht 
met onze duizenden vragen, zoals mag 
ze wel 1.35 meter starten als ze nog niet 
ZZ startgerechtigd is en andere prakti-

sche zaken. Zij regelde ook dat wij snel 
het FEI paspoort konden halen bijvoor-
beeld. Dan is er nog een zoom meeting 
met alle kaderleden, nationale beloften 
en mensen die vanuit de scouting mee-
gingen naar de landenwedstrijden. Het 
programma voor dit jaar werd doorgeno-
men, Rhino en corona vereisten werden 
besproken en tips en ervaringen werden 
uitgewisseld. 

Opglabbeek

Dan is het zo ver. Alles geregeld, kof-
fers gepakt, auto en trailer gewassen 
(je moet toch een beetje blinken tussen 
al die vrachtwagens) en op naar Op-
glabbeek. We vertrekken om 4.30 in de 
ochtend want we moeten ons om 8 uur 
melden daar. We komen aan en moeten 
eerst onze negatieve coronatest laten 
zien. Dat was een makkie. Vervolgens 
konden ze ons niet vinden op de lijst, het 
kantoortje was nog niet open. Tja, wat 
dan. Gelukkig konden wij via de mail la-
ten zien dat we op de lijst hadden moe-
ten staan, nog een keertje bellen en ja, 
we krijgen 2 groene bandjes en mogen 
door. Waarheen is dan de vraag. Het is 
zo groot allemaal. Overal om ons heen 
zien we vrachtwagens. Een enkele met 
trailer zodat we ons niet al te eenzaam 
hoefden te voelen. We voelen ons blij en 
opgewonden. 

We vinden de weg naar vlak bij de stal-
len en zoeken de stalmanager. Daar 
moeten we een formulier afgeven waar 
we op verklaren dat Hampton geen teke-
nen van Rhino heeft en waar we de och-
tend en avondtemperatuur van Hampton 
van de afgelopen tien dagen op hebben 
genoteerd. We mogen het paard naar 
de aangewezen stal brengen en moeten 
daar wachten op de dierenarts. Als die 
komt moeten we weer de temperatuur 
opnemen van Hampton. Tessa is op dat 
moment wat ophalen en ik moet zien om 
die thermometer in dat gat te krijgen, 
zonder al te veel licht en zonder bril, 
want die is beslagen door het mondmas-
ker. De stalmanager is zo vriendelijk om 
Hampton vast te houden en de dieren-
arts knikt vriendelijk: “doe het maar rus-
tig aan, het gaat je wel lukken, zo klein is 
dat gat niet.” 

Met pieken en dalen op weg naar de top
Stel je voor: je zit aan de keukentafel te leren, want je hebt nog toetsen 
in te halen de komende week. De telefoon gaat. “Hoi, met Luc Steeghs 
(bondscoach springen junioren, young riders en U25; red), ik heb je giste-
ren leren kennen tijdens de scouting. Heb je zin om komende week mee 
naar Opglabbeek te gaan?” 
Je hart bonkt in je keel. Wauw, gaaf, heb er geen woorden voor. Dat over-
kwam Tessa Delger na de scouting van 10 april 2021. Nog een droom die 
uitkomt. En het kon al niet op.

welk onderschrift 

De stal van de Nederlandse delegatie met Hampton achter zijn stalgordijn



9Hippische Krant      HVW 2021
d
....

....

De temperatuur is goed en we kunnen 
gaan uitladen en de stal inrichten. Er 
staan ik weet niet hoeveel tenten met 
stallen die tegenover elkaar zijn ge-
bouwd. Het zullen ongeveer 40 stallen 
per tent zijn met een gang tussen de 
stallen waar iedereen spullen neerzet 
als een kruiwagen, een concourskast en 
stoelen. Tegen de tralies van de stallen 
kun je een stalgordijn hangen zodat het 
paard wat rust krijgt als hij dat wil. Wij 
hebben het geluk dat er achter de stallen 
een soort straat is waar we onze trailer 
mogen neerzetten. Dat is fijn want een 
concourskast hebben we niet. We bewa-
ren onze spullen in de trailer die op slot 
kan en op deze manier hoeven we niet 
ver te sjouwen. 

Oriënteren

Dan gaan we het terrein verkennen. In 
België is het op dat moment zo dat je 
de hele dag, behalve als je op je paard 
zit, een mondkapje op moet. Ook buiten. 
Daar is controle op. De eerste dag zie je 
dat iedereen zich daar netjes aan houdt 
maar in de loop van de week verslapt de 
discipline en hoor je de hele tijd om je 
heen, mind your mask, mind your mask. 

Dat is wel het leuke van een internatio-
naal concours. Je hoort echt alle talen 
om je heen. Tijdens de wedstrijden wordt 
ook zoveel mogelijk in de taal van de rui-
ter of amazone omgeroepen naast het 
Engels. De omroeper gaf ook een leuke 
draai aan de aankondiging, in het geval 
van Tessa: We zien hier Hampton in de 
ring verschijnen en hij heeft meegeno-
men Tessa Delger uit Nederland…..

Op het terrein is het een wirwar van 
mensen, fietsen, vrachtwagens, paar-
den, noem maar op. Daar tussendoor rij-
den ruiters en amazones met hun paard 
van en naar het wedstrijdterrein en lopen 
mensen zoals wij met het paard naar de 
vetcheck. Het is even zoeken, we moe-
ten een binnenbak door waar mensen 
hun paard aan het longeren zijn, zoeken 
onze weg naar de volgende binnenbak 
waar we een paar balken op de grond 
zien liggen. Er is niemand voor ons, wel 
achter ons. 

Zeker voor de eerste keer hier

We lopen naar de vertegenwoordigers 
toe. Die nemen het paspoort aan en 
zeggen ga maar. Ja wat dan? Oh, weet 
u dat niet? Zeker voor de eerste keer 
hier (inmiddels (weer) rode wangen…). 
Draaf tussen die balken heen en tussen 
die andere balken terug. Zogezegd, zo 
gedaan. Het heen en weer draven was 

goed, maar kregen het paspoort niet 
terug. Die houden wij en u mag het op 
de laatste dag halen als u alles heeft be-
taald. Dat weten we dan ook weer. Dat 
was het voor de eerste dag en nu begint 
het rondhangen en wachten. 

Dan komt er een appje van Luc, 12.00 
uur meeting in de hal. We gaan er heen 
en leren de rest van de junioren uit Ne-
derland kennen. Ook ontmoeten we 
daar Geertje die Tessa verder onder 
haar hoede neemt. Lunchbonnen wor-
den uitgedeeld en normaal gesproken 
gaat iedereen samen lunchen, dat mag 
niet vanwege Corona dus gebeurt het 
in groepjes van 3 of 4. Tessa leert hoe 
ze zich digitaal kan aanmelden voor de 
wedstrijd de volgende dag, want dat 
moet je per dag opgeven. 

Bondscoach

Er zijn verschillende rubrieken: small 
tour, big tour en een nevenrubriek. Tes-
sa rijdt de nevenrubriek omdat ze nog 
geen ervaring heeft op deze hoogte. 
Het gaat allemaal net iets anders dan op 
een regionale wedstrijd. Er staan wel 9 
oxers om los te springen. Je kiest er 1 en 
wacht tot je voorganger klaar is. Dan kun 
je je gang gaan. Je maakt een kruisje, 
een stijltje en een oxer en je gaat de ring 
in. We zijn thuis gewend best lang los te 
rijden en in te springen. Dus doen we dat 
de eerste dag. 

De bondscoach kijkt naar elke Neder-
landse ruiter of amazone die zijn of haar 
wedstrijd rijdt en daarbij ook nog eens 
met een schuin oog naar het lossprin-
gen. Vlak voordat Tessa de ring in gaat 
voor haar eerste rondje roept hij haar 
naar de kant, vraagt haar plan, wat ze 
gaat doen van hindernis naar hindernis. 
Hij knikt instemmend en wenst haar suc-
ces en veel plezier bij haar eerste rond-
je. Eigenlijk gaat dat heel goed. Ze heeft 
één pechbalkje maar ze springen goed.

Korter los rijden

’s Avonds is er nabespreking met de 
coach. Hij noemt situaties die hij heeft 
gezien en vraagt in de groep hoe je dat 
zou kunnen oplossen. Het is heel moti-
verend en geeft energie om het morgen 
nog beter te doen. Tessa krijgt als tip 
om korter in te rijden. De volgende dag 
komt Luc helpen. En kort is echt kort. 
Voor ons allebei spannend want moe-
der snapte ook niet goed wat nu de be-
doeling was met losspringen. Weer het 
parcours doorgenomen en dan merk je 
dat de coach en Tessa elkaar nog niet 
goed kennen. Ze doet wat hij vraagt 

maar snapt het niet goed dus krijgt ze 
een balk op de tweede hindernis en een 
op de derde. Daarna gaat de knop om 
en rijdt ze vol overtuiging het parcours 
verder af en gaat het uitstekend. 

De laatste dag kiest ze ervoor om een 
1.35m rondje te springen met een joker. 
Je mag dan zelf kiezen welke hindernis 
je als laatste springt. Een moeilijkere of 
een makkelijker. Natuurlijk kiest ze er 
voor de moeilijke te springen, een hin-
dernis van 1.40m. Dat is een grote uit-
daging. Het parcours loopt heel goed en 
van louter enthousiasme rijdt ze op de 
laatste hindernis waar de balk valt. Jam-
mer, maar het was een super rondje. In-
ternationale parcoursen staan ook iets 
minder logisch dan de parcoursen die ze 
gewend is. Hindernissen worden op be-
paalde lijnen gewoon ergens neergezet 
en (behalve de dubbel en driesprong) 
niet speciaal uitgeteld. De waterbak is 
ook echt een waterbak, een zwembad 
bijna. 

Wat ook anders is aan een internationaal 
concours: je ziet elkaar niet eventjes 
maar een paar dagen. Je zoekt elkaar 
op, doet spelletjes samen, kletst wat bij 
elkaar, kijkt als de ander gaat rijden, gaat 
gezellig samen een ijsje eten etc. met 
mensen die je kent van de ponytijd, van 
de juniorentijd en de mensen die je daar 
ter plekke leert kennen. Best gezellig ei-
genlijk. Dat maakt het ook leuk om naar 
de volgende concoursen uit te kijken. 

Weinig ervaring op ZZ-hoogte

De meesten gaan na Opglabbeek naar 
Lamprechtshausen in Oostenrijk. In 
overleg met Luc wordt voor Tessa de vol-
gende wedstrijd Wierden. Wat dichter bij 
huis. Moeders ziet het nog niet zitten om 
met een trailer dat hele eind te rijden en 
dan onderweg ergens te overnachten. 
Bovendien is het voor Hampton goed om 
een week rust te hebben en een week-
end hoog springen over te slaan. Hij 
moet het wel leuk blijven vinden. 

Omdat Tessa nog weinig ervaring heeft 
op de ZZ-hoogte krijgt ze het advies een 
paar regionale meetmomenten te zoe-
ken waar ze kan springen in de aanloop 
naar Wierden en veel dressuur te rijden 
tussendoor. 

Noodlot

Ze nemen rust, gaan langzamerhand 
weer trainen en dan slaat het noodlot toe. 
Cindi loopt ineens kreupel en blijkt een 
tussenpeesblessure te hebben. Hampt-
on komt met een dikke knie uit de wei (en 
Dahlia is drachtig en loopt naar de laat-
ste weken). We zijn ineens kind aan huis 
bij de Watermolen. Gelukkig kunnen die 
goed begeleiden en het voordeel is ook 
nog eens dat een van die dierenartsen 
de dierenarts van het juniorenteam is. 
Die kan haar dus goed begeleiden met 
Hampton. Maar trainen kan niet meer, 
de meetmomenten moeten worden afge-
zegd en het is tot op het laatste moment 
spannend of ze in Wierden kunnen star-
ten. Zo zie je maar weer: zo is de wereld 
te klein van vreugde, zo voeren verdriet 
en boosheid de boventoon. Het leven 
gaat niet van een leien dakje. 

Tessa net uitgezwaaid naar school. Van-
daag is de dag dat het Dutch Youngster 
Festival in Wierden begint. Ze hadden er-
bij moeten zijn. Ondanks alle goede zor-
gen is de knie van Hampton nog steeds 
niet genezen. Verdriet overheerst. Het 
juniorenseizoen is onverwacht gestart 
en dit jaar heel snel weer tot een einde 
gekomen. Natuurlijk zijn er straks nog 
genoeg leuke wedstrijden om te rijden. 

Als Hampton weer in orde is kunnen we 
Luc Steeghs bellen, die helpt ons dan 
een paar leuke wedstrijden uitzoeken. 
Ter voorbereiding van het NK in septem-
ber als het allemaal doorgaat en alvast 
volgend jaar. Want ook al kun je nu even 
niet meedoen, meeleven en begeleiding 
blijft en steunt.

Door Anca Rokosch

Tessa met Hampton aan het wandelen wegens zijn blessure
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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
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FAUVES

VANOMMENMANNENMODE

WOOLDSTRAAT 36 - WINTERSWIJK

T. 0543 512491 - WWW.MANNENMODE.COM

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

C A V A L L A R O  N A P O L I

www.heerlyckheid.com

Clara Bella Boerenijs
IJsterras voor overheerlijke coupes

Wij maken ook uw streekpakket op bestelling
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We streven er naar ’s avonds om 21.00 uur klaar 
te zijn met de wedstrijd. De prijsuitreiking vindt 
zo spoedig mogelijk plaats na afloop van een 
rubriek. 

Startlijsten worden gepubliceerd op internet, 
www.startlijsten.nl en zijn ook op het 
secretariaat te verkrijgen.

Het wedstrijdsecretariaat is een uur voor aan-
vang van de wedstrijd bezet.  

Wedstrijdsecretariaat  Hippische wedstrijden

Dressuur; Sandra Huiskamp
dressuurwinterswijk@gmail.com 

Springen; Jeanet te Brummelstroete  
dres.spr.winterswijk@gmail.com 

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

De concourscommissie

* Elektra
* Gas - Waterinstallaties
* Centrale Verwarming
* Airconditioning
* Zink- en Koperwerk
* Loodgieterswerk
* Onderhoud 
* Sanitair

Bel geheel vrijblijvend
voor informatie of

een offerte.

T 0543 518 474
E info@heegt.nl

Tinbergenstraat 42  7102 JL Winterswijk

KW
ALIT

EIT

en

SERVIC
E

Hoe de organisatie van een 
Hippische week gaat, leest u op 
pagina 13
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Even voorstellen..

Ik ben Sandra Huiskamp en ben jaren 
actief lid geweest en heb zelf ook veel 
wedstrijden gereden bij zowel de pony’s 
en paarden. Van onderlinge wedstrijden 
tot NK’s, individueel en in vier- en acht-
tallen. Bij de pony’s deed ik zowel dres-
suur als springen, maar uiteindelijk heeft 
dressuur toch mijn voorkeur gekregen. 
15 jaar geleden ben ik door tijdgebrek 
gestopt met de wedstrijdsport. Als ik op 
de rug van een paard zit wil ik graag er-
gens naar toe werken. Hooguit 1-2x per 
week vind ik dan niet eerlijk tegenover 
het paard. Ik merkte hierna wel dat ik 
graag bij de vereniging betrokken wil-
de blijven en mijn steentje wilde bijdra-
gen. Na 8 jaar penningmeesterschap in 
de jaren naar en tijdens de nieuwbouw 
heb ik mijn taak overgedragen en ben ik 
daarna een paar jaar als begeleider mee 
geweest op ponykamp.  Hierna werd ge-
vraagd of ik wilde helpen met de orga-
nisatie van het dressuurgedeelte van de 
Hippische week. Het voordeel van deze 
taak is dat het om een evenement ge-
bonden periode gaat waarin er veel ge-
regeld moet worden. En dat is wat ik nu 
juist leuk vind. Ik weet nu dat ik in die pe-
riode druk ben 
met de orga-
nisatie en dan 
heb ik daarna 
weer tijd voor 
andere dingen.

Start van de Hippische week

De Hippische week is begonnen als een 
dressuurweek. Nieuw daarbij was dat 
er een dressuurwedstrijd in de avond 
werd verreden, en dan een hele week 
lang, weer of geen weer. Dat is hét gro-
te voordeel van de eb- en vloedbodem 
waar ruiters graag op rijden. Het andere 
voordeel van deze bodem is dat er geen 
zogenaamde stiften gedraaid hoeven te 
worden. Dat zijn een soort schroeven 
die je in het hoefijzer kunt vastzetten om 
uitglijden te voorkomen (soort noppen 
maar dan voor hoefijzers). Een week 
lang wedstrijden heeft als voordeel dat 
het “overlast” voor de leden van de club 
minimaal is. Iedereen weet van te voren 
dat in deze week er geen verenigingsles-
sen zijn en dat vrij rijden niet mogelijk is. 

Bovendien is het makkelijker om op deze 
manier vrijwilligers te krijgen om de week 
te runnen. Alles is van te voren bekend. 
Omdat het een goede formule is hebben 
we er een springweekend bij gepland. 
Dus van zaterdag tot en met de zondag 
de week erna heel veel paardensport bij 
de Hippische Vereniging Winterswijk. 
 
Hoe gaat dat dan in zijn werk?

Mijn taak begint in september/oktober 
om de wedstrijdagenda voor het komen-
de jaar te plannen. Nadat de wedstrijdka-
lender goedgekeurd wordt door de Kring 
worden de wedstrijden bij de KNHS 
aangevraagd. Hierin kan ik zelf alle ru-
brieken en klassen plannen voor iedere 
dag en avond. Belangrijk daarbij is wel 
dat alle klassen genoeg mogelijkheden 
krijgen om te kunnen rijden want de re-
putatie van onze accommodatie is zo 
goed dat veel ruiters graag bij ons willen 
starten. Iedereen die lid is van de KNHS 
en een startkaart heeft kan meedoen. 
Als er veel deelname is voor een bepaal-
de klasse dan kijk ik naar mogelijkheden 
om uit te breiden of te schuiven, in tijd of 
qua aantal ringen om iedereen zo veel 
mogelijk te kunnen laten starten. 

Vooral ook door de rustige ligging komen 
ruiters met jonge en onervaren paarden 
en pony’s die nog niet zoveel gezien 
hebben. Ook het rustig losrijden binnen 
in de manege is een pluspunt. Omdat 
er mogelijkheden zijn om meerdere da-
gen te kunnen starten is het voor ruiters 
ook fijn om ervaring op te doen en (veel) 
winstpunten te rijden. Per gereden proef/
parcours kun je 0-3 winstpunten halen. 
Door vaker te starten in de week kun je 
dus ook meer winstpunten halen in korte 
tijd. Dat kan fijn zijn want soms moet een 
combinatie eerst een klasse door alvo-
rens een klasse hoger te kunnen starten 
waar ze eigenlijk al aan toe zijn.  

Om de wedstrijden goed te laten verlo-
pen hebben we natuurlijk ook vrijwilli-
gers nodig. Tine Ooijman benadert de 

juryleden. Leden worden gevraagd om 
te helpen met bijvoorbeeld schrijven bij 
de jury, ringmeester, en daarnaast na-
tuurlijk ook de kantinebezetting.

Voorbereidingen

Ongeveer een maand voor de Hippische 
Week komen de eerste inschrijvingen 
binnen. Dit kan via e-mail en Mijn KNHS. 
Ik maak dan alvast voor alle dagen een 
rooster in het Concours 3.5 programma 
en vul deze zodra er inschrijvingen bin-
nen komen. Zo kan ik goed bijhouden op 
welke dagen en welke klassen sneller 
vol zijn of minder vol blijven. Hierop kan 
ik dan in de aanloop naar de Hippische 
Week ook nog bijsturen. Doordat ik het 
nu al een aantal jaren doe ken ik nu veel 
namen en weten de meesten wel dat “ik 

niet de moeilijkste ben 
om mee te overleg-
gen”. Zelfs tot op het 
laatste moment ben 
ik bereid om het voor 
iedereen goed te re-

gelen. Met de avondwedstrijden die om 
17.00 uur beginnen zijn er veel wensen 
over het tijdstip. Er gaan dan een aantal 
mails of appjes over en weer maar uit-
eindelijk lossen we het samen op. Mijn 
voordeel hierin is mijn werk als senior 
medisch secretaresse in het SKB. Ik ben 
iedere dag bezig met het plannen van af-
spraken en zorgen voor een goede com-
municatie. 

In de week voor de start van de Hippische 
week zet ik de startlijsten online, regel ik 
wisselgeld, houd ik contact met de ande-
ren die druk zijn met de dressuurbanen 
uitleggen en de buitenboel klaar maken 
met spandoeken en andere zaken van 
de sponsoren. Op die manier is de ver-
eniging een visitekaartje voor de sport. 
 
Alle dagen aanwezig

Sinds ik begonnen ben met de organi-
satie van de Hippische week ben ik ook 
alle wedstrijddagen en avonden aanwe-
zig op het secretariaat. Ik voel mij ver-
antwoordelijk omdat ik de contacten met 
iedereen heb gehad over de planning 
en weet waarom ik iets zo gepland heb. 
Als er dan iets niet goed zou gaan dan 
wil ik dit natuurlijk ook zo goed mogelijk 
oplossen. Mijn vaste hulp op het secre-
tariaat is Tine Ooijman. Wij hebben tot 
op heden alle Hippische Weken nog sa-
mengedaan. Zodra de data bekend zijn 
wordt de week geblokt in onze agenda. 
Tine zorgt voor de ontvangst van de jury-
leden en de schrijfsters en ringmeester. 
Daarnaast zorgen wij samen voor in- en 
uitgaven in de kas en tellen we samen 

de dressuurpunten nogmaals op ter con-
trole. Hierna breng ik de punten in het 
systeem in en zorg ik na afloop voor de 
uitslagenlijst en het uitreiken van de prij-
zen. Ook daar probeer ik creatief in te 
zijn en de paardensport nog aantrekke-
lijker te maken. Zo heb ik geregeld dat 
tijdens een Bixie wedstrijd een aantal 
jaren geleden er van alle kleine deelne-
mers op hun pony een foto is gemaakt. 
Deze heb ik uitgeprint. Na het rijden van 
de proef en als de pony goed verzorgd 
op de trailer stond konden ze bij mij een 
blanco lijstje versieren met hun eigen 
foto in het midden en meenemen naar 
huis. Dit werd als erg leuk ervaren door 
kinderen en ouders. 

Wat maakt de Hippische week 
nou zo leuk?

Het mooiste van deze Hippische week 
vind ik het zien van de wedstrijdsport van 
dichtbij. Het napraten van de ruiters na-
dat ze de punten hebben teruggekregen 
en de blijdschap van een winstpunt en 
een prijs ophalen. En daarnaast is er ook 
teleurstelling als de punten tegenvallen 
en dan zijn we even het luisterend oor. 
Er zijn vele bedankjes, positieve reacties 
en zelfs een cadeautje als waardering 
voor het regelen. Dit maakt een Hippi-
sche week voor mij zo leuk. Samen met 
elkaar zorgen voor goede reclame voor 
de Hippische Vereniging. Tijdens de eer-
ste Coronagolf zijn alle wedstrijden niet 
doorgegaan, daarna hebben we in de 
zomer nog een meetmoment kunnen or-
ganiseren. In september was er dan nog 
een dressuurweekend waarbij helaas de 
zondag afgelast moest worden in ver-
band met hevige regenval. In de winter-
maanden is er weer overleg geweest om 
de kalender wel te maken als alles door 
kan gaan. Helaas is de Hippische week 
in mei niet doorgegaan maar daar voor 
in de plaats hebben we toch twee keer 
een spring- en dressuurwedstrijd voor 
eigen leden kunnen organiseren. 

Nu er toch weer versoepelingen aanko-
men hebben we in juli een springweek-
end gevolgd door 5 avonden dressuur. 
En ook in augustus doen we nog een 
avonddressuur van maandag tot en met 
vrijdag. We hebben hiervoor gekozen 
om toch de ruiters te kunnen laten star-
ten op onze accommodatie en hierdoor 
een financiële steun voor de vereniging 
zijn. En na een ‘ander’ jaar waarin Coro-
na de hoofdrol heeft gehad hoop ik voor 
dit jaar dat er weer mooie wedstrijdsport 
verreden gaat worden aan de Steen-
groeveweg. 

door Sandra Huiskamp

Organisatie Hippische Week
Sinds een aantal jaren ben ik betrokken met het organiseren van de 
Hippische Week. De organisatie van de Hippische Week gebeurt 
door een aantal commissies. In goed overleg met elkaar zorgt de 
terreinploeg voor strakke banen, de kantineploeg dat er voldoende 
versnaperingen en mensen zijn, de schoonmaakploeg dat het ge-
bouw een extra grote (voorjaars)beurt krijgt, de sponsorcommissie 
dat de sponsoren uitgenodigd worden onze club te steunen en de 
redactie dat er een hippische krant komt. 

Kim Stemerdink en Sandra Huiskamp

De ploeg achter de schermen; v.l.n.r.; Jeroen Sikkink, Dominique Tolsma,  

Sandra Huiskamp, Wim Meerdink en Jan te Kulve

Doordat ik het nu al een aantal jaren doe ken ik 
nu veel namen en weten de meesten wel dat 

“ik niet de moeili jkste ben om mee te overleggen”
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Buys Ballotstraat 13d  I  7102 EA Winterswijk  I  post@automz.nl  I  06-52853997

Kruittorenstraat 1 - 7126 BH Bredevoort 
0543-451 214 - info@brasseriegrachthuys.nl

In de sfeervolle, moderne brasserie van  
’t Grachthuys kunt u van dinsdag tot en met 

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

Ook voor zaalverhuur is dit het juiste adres.
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“Ik was altijd al gek van paarden”, 
begint Carla haar verhaal. Haar ouders, 
melkveehouders in het Woold, deelden 
die passie niet. Mijn droom was een 
eigen pony. Daarom kregen we in de 
herfstvakantie van 1988 voor de eerste 
keer twee shetlanders van Slagharen 
om de winter bij ons door te brengen.
Zeker vijf jaar achter elkaar kwamen 
er pony’s. Mijn zus had er niet zoveel 
mee, maar mijn vriendin Marjan Frielink 
en ik hebben echt veel met die pony’s 
gespeeld en gereden. Ook ging ik naar 
buurman Bertus Kruisselbrink om bij 
paarden te zijn en om mee te gaan op 
de koets. In 1991 ben ik begonnen met 
paardrijles bij manege Marhulzen. Na de 
beginnerslessen ben ik na een jaar naar 
Manege Nijhuis in Eibergen gegaan.”

Eigen Pony

Omdat haar ouders zagen dat het toch 
wel serieus was, kreeg Carla op haar 
elfde haar eigen pony: Sproetie. “Ik was 
vooral gek van het buitenrijden, ook vaak 
samen met Marjan. Maar er kwam ook 
een trailer en toen ben ik lid geworden 
van de Ponyclub. Ik wilde graag nog 
meer een team worden met de pony. Ik 
heb nooit een startkaart gehad, maar 
wel onderlinge wedstrijdjes gereden. 

De cross in het Rommelgebergte vond 
ik echt heel leuk en ook met een achttal 
naar Manege ’t Marhulzen vond ik 
geweldig.”

Op haar 22e ging Carla uit huis en toen 
stopte het rijden een tijdje. “Ik verkocht 
Snow-White, die ik toen nog had. Ik 
ben er toen een paar jaar uit geweest. 
Tot Renate Höfkes me vroeg of ik daar 
wilde komen rijden op de menpaarden. 
Ik ben toen met Nike nog een tijdje lid 
geweest van de vereniging. Ook ging ik 
soms mee als groom achterop de koets 
en mee naar wedstrijden.”

Woold

“Toen we zo’n tien jaar geleden 
naar ons huidige huis aan de Hijink-
hoekweg verhuisden kwam er een 
Shetlanderhengst Frits. Hij was toen 
een jaar of achttien, onbeleerd en had 
behoorlijke hengstenstreken. We kregen 
hem van vrienden, om het gras rondom 
het huis, wat we aan het verbouwen 
waren, kort te houden. Heel gezellig zo’n 
klein vriendje in de tuin.”

“Ik heb tussendoor nog op Richella, 
het paard van Inge Wormskamp-
Oonk gereden, waarmee ik op de 

dinsdagavond reed. Toen ik zwanger 
was van Lauren (nu 6) ben ik daarmee 
gestopt.”

Weer rijden

“In 2015 kwam Nike weer op mijn pad. 
Omdat ik graag weer wilde rijden en 
omdat Sjoerd en Fransje de Vries naar 
Arnhem gingen verhuizen, kon ik de 
inmiddels 20 jaar oude Nike van hem 
overnemen. Daarna is mijn jongste 
dochter Jasmijn (nu 4) geboren. 

Ik reed buitenritten met hem. Soms één 
keer per week, maar ik kon hem ook 
zo een week laten staan. Hij was gelijk 
helemaal gek op Frits en ze liepen in 
de weide ook altijd heel dicht bij elkaar. 
Ik heb hem vier jaar gehad, tot ik hem 
vanwege een hersenbloeding in moest 
laten slapen.”

“Het rijden miste ik, daarom weer op 
zoek naar een leuk paardje. Vanwege de 
kids, die ook dol zijn op paarden, wilde ik 
graag een wat kleinere variant. Zelf zat 
ik te denken aan een D-pony. De stal is 
er. Ik sprak de hoefsmid, die zei me dat 
een Haflinger dan misschien wel wat zou 
zijn. Het is een mooi en divers ras voor 
zowel kinderen, als volwassenen.”

“Via een vriendin, Maaike Klomps, die 
hier vlakbij woont en Haflingers met de 
naam ‘Bekenpieper’ fokt, ben ik toen aan 
Penny gekomen. Ik kocht haar een jaar 
geleden van De Kymmelshof uit Peize, 

die haar uit Italië geïmporteerd hadden.”

Proeflesje

“Penny is een vlotte pony. Ze is fijn om 
mee te rijden. En heel vriendelijk in de 
omgang, ook met de kinderen. Maar 
ik wilde graag nog meer een team met 
haar worden. Zodoende opperde Maaike 
om eens een proeflesje te volgen bij de 
Hippische Vereniging. Zo gezegd, zo 
gedaan. Mijn ouders hadden de trailer 
nog en die heb ik opgehaald. Nu rijd ik 
met Penny op donderdagavond bij Lies 
Bastiaanse. In die les zit Maaike ook met 
haar Haflinger.”
“Het is niet de intentie, maar wellicht 
ga ik toch wel meedoen aan onderlinge 
wedstrijden. Dan krijg je punten en weet 
je toch een beetje waar je staat.”

Veulentje fokken

Carla wil met de 1,47 meter metende 
Penny overigens ook een veulentje 
fokken. Het is toch leuker als je straks 
weer twee paarden op stal hebt en 
wellicht kan ik in de toekomst samen 
rijden met mijn dochters, of zij met 
elkaar. Ze heeft al leuke nakomelingen 
gekregen. Voor volgend jaar ga ik met 
Maaike mee naar keuringen en ik laat 
me door haar adviseren. Natuurlijk volg 
ik daarbij ook mijn eigen gevoel”, besluit 
Carla te Selle.

Door Daniëlle Carrière

Terug in het zadel: Carla te Selle
Voor de rubriek ‘Terug in het Zadel’ spraken we dit keer met Carla te 
Selle. In september wordt deze Wooldse 40 en sinds een klein jaar 
is ze lid van de Hippische Vereniging Winterswijk met haar Haflinger 
Penny Del Brenta (v. Wintersturm-W). In de jaren ’90 is ze een tijdje 
lid geweest van de Winterswijkse Ponyclub.

Carla te Selle en Penny del Brenta (v. Wintersturm-W), foto Maaike Klomps

Carla met Sproetie
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Henk Smalbraak (62) is geboren en 
getogen in Winterswijk Woold. Op de 
boerderij ‘Zwarte Geert’, waar Familie 
Smalbraak generaties lang een melk-
veehouderij runt. Henk werkte graag met 
de paarden, voor zover hij dat als kleine 
jongen mocht. Henk’s vader, veehande-
laar Hennie Smalbraak, had regelmatig 
paarden voor de handel en heel stiekem 
ging Henk er wel eens op zitten. “Heel 
gevaarlijk, maar gelukkig is het altijd 
goed gegaan”, zegt Henk. Ik denk dat 
het altijd goed ging, omdat Henk van na-
ture een goede manier van omgang met 
paarden heeft.

Het ‘paardenvirus’ zat hem dus al van 
jongs af aan in het bloed. Pas toen Henk 
volwassen was, een baan had en sa-
menwoonde, kocht hij, samen met zijn 
vader, zijn eerste eigen paard op de 
Zuidlaardermarkt. Omdat hij ook wil-
de gaan fokken, kocht hij niet veel later 
tuigpaard stermerrie Balina (Ureterp x 
Oregon), waar hij twee veulens uit fokte. 
Ook werd hij in de tweede helft van de 
jaren ’80 lid van de Winterswijkse Ruiter 
Club en beleerde jarenlang paarden, tot 
dat door zijn steeds slechter wordende 
rug niet meer ging.

Rijpaardfokkerij

De tuigpaardfokkerij werd verruild voor 
de rijpaardfokkerij met de aanschaf van 
Endilia (v. Saluut) en Astara (Farn x Duc 
de Normandie). Van Endilia, wiens moe-
der Wendilia (v. Master) een  halfzus is 
van het Olympiade dressuurpaard Avon-
tuur (v. Ultrazon) van de Amerikaanse 
Kathleen Raine, hebben we samen nog 

steeds veel nafok. Daarover verderop 
meer.
Henk fokte uit Astara onder meer de Qui-
dam de Revel-zoon Lombardo. Lombar-
do sprong internationaal 1,60 m en werd 
goedgekeurd als dekhengst in Polen en 
Ierland (ISH). Met Astara’s dochter Pi-
marleen (ster, v. Julio Mariner xx) heb-
ben we samen nog gefokt tussen 2003 
en 2009, maar inmiddels hebben we uit 
dit lijntje niets meer.

Endilia

Stermerrie Endilia kon enorm goed 
springen en was door Hans Horn uit-
geprobeerd voor het grote werk. Echter 
een nadeel aan haar was, dat ze niet zo 
sterk was in de verbindingen in de rug 
en daardoor de meerdaagse concour-
sen volgens Horn niet aan zou kunnen. 
Henk koos daarom voor haar altijd heng-
sten met een sterke rug. Endilia bracht 
goede en veelzijdige nakomelingen, wat 
haar de predicaten preferent en prestatie 
opleverde. Bovendien bracht Henk haar 
als amateur uit in het M springen en sa-
mengesteld.

Grote, zwarte laarzen

Daniëlle Carrière (47), ik dus, werd vijf-
tien jaar en drie dagen na Henk gebo-
ren in Ede. Toen ik vier was verhuisden 
we naar Winterswijk, waar mijn ouders 
een optiekzaak begonnen. Mijn vader, 
afkomstig uit Den Haag, reed als kind 
veel op het strand. Mijn Scheveningse 
opa, van moeders kant, zat bij de Gele 
Rijders. Ik was acht toen ik grote zwarte 
laarzen in de kast zag staan en mijn va-

der vroeg waar die voor waren. Hij reed 
op dat moment paard bij Groot Deunk en 
vertelde mij er over. Mijn interesse was 
gewekt.

Niet veel later kreeg ik mijn eerste les 
op manege ’t Marhulzen. Op mijn tien-
de kreeg ik mijn eigen pony Hope, waar 
ik zelf aan meebetaalde met het geld uit 
mijn spaarpot (Ik heb lang gedacht dat ik 
de helft van de pony betaald heb, maar 
mijn vermoeden is, dat dat niet helemaal 
klopt). 
Welsh Mountain Hope Frolic, kortweg 
Hoppe, werd geboren in Wales. Bij fa-
milie Harries, op de stoeterij waar Hope 
geboren is, zijn Henk en ik een paar keer 
geweest. Een geweldige ervaring. Bo-
vendien hebben we verschillende Hope 
Welshpony’s gekocht en in Europa weer 
doorverkocht.

Welsh Cob veiling

Over Wales gesproken; van 2009 t/m 
2019 gingen we, met René Plaggenburg 
en vaak één of twee ‘genodigden’ naar 
de Welsh Cob veiling in Wales. Daar 
kochten we ieder jaar enkele Welsh 
Cobs of Partbreds om vervolgens in Eu-
ropa weer door te verkopen. Een mooie 
tijd. Het prachtige Wales voelt als ons 
tweede moederland. Ook buiten de vei-
ling om komen we er regelmatig en be-
zoeken er graag Welsh-fokkers.

Geen liefde op het eerste 
gezicht

In 1984 werd ik lid van de Winterswijkse 
Pony Club en in de jaren erna waren we 

met het hele gezin in het weekend vaak 
op de concoursen te vinden. Ik schopte 
het tot de M dressuur, Z springen en L 
samengesteld.
Waarschijnlijk zijn Henk en ik elkaar in 
deze periode wel eens tegen gekomen, 
echter de enige herinnering aan elkaar 
uit die tijd, is alles behalve liefde op het 
eerste gezicht. Onze E-pony Ghandy 
stond te koop. Henk kwam bij ons thuis 
om de pony te bekijken. Nog voordat mijn 
moeder door had dat Henk er al was, liep 
ik snel naar hem toe en vertelde hem dat 
Ghandy 10.000 gulden moest kosten. In 
die tijd een behoorlijk bedrag. 
Henk bedankte vriendelijk. Ik was blij dat 
Ghandy niet naar een handelaar ging en 
Henk dacht ‘die is niet goed bij d’r hoofd.’ 
Uit Ghandy fokten wij overigens Iris (v. 
Sultan) – zij geniet nu als 31-jarige van 
haar oude dag bij Freya Krabbenborg - 
en Lunette (v. Guidam) - die succesvol 
was bij de familie Kroekenstoel.

Ponylessen

In 1999 was Henk druk met de bouw van 
zijn huis en vroeg mijn vriendin Maartje 
om de ponylessen te gaan geven. Er 
kwamen in die tijd zo’n zestig lesklant-
jes per week bij Henk ponyrijden. Enkele 
huidige leden van de Hippische Vereni-
ging Winterswijk leerden bij hem de eer-
ste beginselen. Maartje vond het lesge-
ven aan beginners echter niet haar ding 
en vroeg mij of ik dat wilde gaan doen.
Ik behaalde in 1991 mijn instructeursdi-
ploma in Engeland en van 1992 tot en 
met 2000 heb ik op de ponyclub lesge-
geven. Ik ging ook bij Henk lesgeven en 
bovendien paarden voor hem rijden. In 

Paardenpassie aan de Guldenweg
Martijn ten Pas belde. Of ik voor de 
Hippische Krant een verhaal wilde 
schrijven over onszelf. Ik heb de afge-
lopen jaren veel mensen geïnterviewd 
over hun passie, meestal de paarden, 
maar nog nooit mijn eigen Henk Smal-
braak en zeker niet mijzelf.
Ik zei ja, want het leek me een uitda-
ging om ons rijke paardenleven zo 
mooi mogelijk op papier te krijgen. 
Een verhaal over onze paardenpassie 
op ons droomplekje aan de Guldenweg 
in ’t Woold en hoe we daar zijn geko-
men.

Linkerfoto: Henk (links) en 
zijn broer Jan poseren met 

een werkpaard

Rechterfoto: Daniëlle met 
Amadeus
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de loop van 2000 sprong de vonk tussen 
ons over en besloten we samen verder 
te gaan. 

Ongeveer een jaar eerder werd bij fami-
lie Grijssen in Ratum Endilia’s dochter 
Shifra (v. Goodtimes) geboren. Henk had 
Endilia verkocht aan Grijssen en zij wil-
den graag een veulentje bij haar fokken. 
Ze vroegen Henk de hengstenkeuze te 
doen. Hij koos voor Goodtimes. Henk 
nam Shifra over en kocht een tijd later 
ook Endilia weer terug. Daar fokte hij 
Zendilia HSH (v. Florencio) nog uit.
De eerste fokproducten met HSH achter 
de naam werden in 2003 geboren. Het 
was het begin van een fokkerij die steeds 
meer onze gezamenlijke fokkerij werd. 
Vanaf 2008 zijn we ook Welshpony’s 
gaan fokken.

Shifra-familie

Zo werd in 2003 Shifra’s zoon Wakiki 
HSH (v. Idocus) geboren. Hij werd via 
Team Nijhof naar Spanje verkocht, waar 
hij zowel in de dressuur, het springen (in-
ternationaal 1.25) en de eventing (1ster) 
is uitgebracht. Nu heeft hij een geweldig 
leven in Marbella, waar zijn Oekraïense 
amazone voor de lol wissels om de pas 
met hem springt of lekker met hem door 
de rivier stapt. In 2019 zochten we hem 
op.
Vanaf 2004 werd Shifra door Jeanet te 
Brummelstroete uitgebracht. Het waren 
prachtige jaren waarin het stel onder 
meer drie keer Gelders kampioen sgw 
werd (klassen B, L en M) en zevende in 
de klasse M op het NK in Hattem.

‘De dependance’

Later ging Jeanet ook Shifra’s zus Zen-
dilia rijden. Met dit paard behaalde ze 
haar eerste winstpunt in het ZZ Licht. Er 
ontstond een gezamenlijke passie voor 
de ‘Shifra-familie’ tussen enerzijds Jan 
(te Kulve) en Jeanet en anderzijds Henk 
en mij. Shifra en haar vrouwelijke nafok 
staan nu bij Jan en Jeanet, wat we dan 
ook gekscherend ‘de dependance’ noe-
men.
Shifra heeft na haar sportcarrière eerst 
weer bij ons gestaan, waar ze een 
hengstveulen van Starpower TN bracht. 

Deze Jump Star HSH werd vorig jaar 
op de Palm Beach Auction in Florida 
voor 80.000 dollar afgeslagen. Vervol-
gens bracht Shifra twee merrieveulens 
van Florencio (Kendilia HSH en Lendilia 

HSH) en een merrieveulen van Franzis-
kus (Nendilia HSH). Daarna namen Jan 
en Jeanet Shifra over en fokten twee 
Komme Casall-merrieveulens uit haar 
(Petit Shifra en Rebelle Shifra). Op dit 
moment zoogt ze Rebelle en als ze klaar 
is met de opvoeding van dit veulen, mag 
ze bij Jan en Jeanet genieten van haar 
pensioen. Mooier kunnen we het voor de 
nu 22-jarige ‘grande dame’ niet wensen.

Shifra’s nafok

Kendilia bracht een hengstveulen Odili-
ano HSH (v. Spielberg) dat via Veulen-
veiling Midden Nederland een nieuwe 
eigenaar vond. Jan en Jeanet namen 
Kendilia vervolgens over, zodat Jeanet 
haar verder op kan leiden in de sport. 
Vol zusje Lendilia bracht vorig jaar het 
vos merrieveulen Pendilia HSH (v. Le 
Formidable) en dit jaar de zwarte Raine 
di Liano HSH (v. Le Formidable). Pen-
dilia werd vorig jaar geselecteerd door 
Veulenveiling Prinsjesdag en Raine is 
geselecteerd voor Veulenveiling Midden 
Nederland op 1 september.

Lendilia is wederom drachtig van Le For-
midable, want waarom iets veranderen 
wat goed is. We doen ‘dit projectje’ sa-
men met Jan en Jeanet.
Nendilia is onze driejarige oogappel. 
Henk en ik waren ruim vier jaar gele-
den bij een fokker in Duitsland. Hij had 
enorm veel paarden staan, allemaal van 
verschillende hengsten. 

Maar telkens als we hem vroegen, ‘wat 
is dat er voor één?’ Dan bleek dat een 
nakomeling van Franziskus te zijn. Wij 
werden wel erg nieuwsgierig naar deze 
Franziskus, waarvan we de nakomelin-
gen stuk voor stuk zo apart mooi von-
den. We zochten alles over hem op op 
internet en besloten hem met Shifra te 
combineren. Nendilia is inmiddels drach-
tig van Desperado N.O.P.

Thamara M

Omdat we uit het andere lijntje (Astara) 
niets meer over hadden, gingen we op 
zoek naar een goede fokmerrie voor er-
bij. Met elitemerrie Genova (v. Cantura-
no) en haar zus, stermerrie High-Quality 
(v. Quality Time) fokten we in totaal drie 
veulens. Uiteindelijk was het Thamara 
M (Cento x Coriano) waarmee we een 
nieuw lijntje opbouwden. 
In 2013 gingen we naar de veiling van 
Stoeterij het Maalwater. Familie Nowee 
stopte met de stoeterij en veilde alle 
paarden. Wij hadden interesse in één 
van de drachtige merries uit Holsteiner 
stam 275, de stam van Landgraf. We 
pluisden de catalogus uit, maakten aan-
tekeningen en gingen naar Oude Nie-
dorp. Het lukte ons om daar Thamara M 
aan te schaffen, drachtig van Nabab de 
Reve.

Het hengstveulen dat het jaar erop werd 
geboren, Jababento HSH, ging via de 
KWPN Online Veiling naar Portugal, 
waar hij inmiddels 1.30m springt en als 
dekhengst wordt ingezet. Ook hem heb-
ben we in 2019 bezocht. 
Na Khalvaro HSH (v. Calvaro Z), die via 
Veiling Dronten een nieuwe eigenaar 
vond, bracht Thamara ons twee mer-
ries (Lhamara HSH v. Verdi en Nhamara 
HSH v. Dollar de la Pierre) waarmee we 
het lijntje voort zetten.

Embryo transfer

In 2019 kreeg Thamara twee veulens. 
Via embyo transfer werd Omahra HSH 
(v. Taloubet Z) geboren, die als veulen 
verkocht werd aan de eigenaar van haar 
grote broer Jababento in Portugal. Tha-
mara schonk zelf het leven aan Oquento 
HSH (v. Quite Capitol) die op veulenvei-
ling Midden Nederland één van de duurst 
verkochte springveulens werd van 2019 
en naar Ierland verhuisde. 
Vorig jaar kreeg Lhamara een merrie-
veulen van Komme Casall TN. Deze 
Phamara HSH werd via veiling Dronten 
naar hetzelfde adres in Ierland verkocht. 

Het is niet altijd rozengeur en mane-
schijn, want dat jaar werd van Thamara 
een levenloos veulen geboren. We be-
sloten van Thamara embryo’s te spoelen 
en haar zelf dat jaar leeg te laten.
Dit jaar werden uit twee draagmerries de 
volle broers Rhandocento HSH en Rha-
docento HSH geboren: zoons van Gran-
dorado TN en Thamara M. Rhando werd 
geselecteerd voor Veulenveiling Midden 
Nederland op 1 september en Rhado 
komt op veiling Dronten op 3 september 
onder de hamer. 
Voor volgend jaar is Thamara M drachtig 
van Apardi, Lhamara HSH van Eldorado 
van de Zeshoek en Nhamara HSH van 
Poker de Mariposa.

Welsh sectie B

In 2000 kwam Maashoeven’s Sunthuri 
(Sunny) van fokkers Bertus en Marga 
Maas op ons pad. Hij heeft, met name 

als menpony, onze liefde voor de Welsh-
pony’s aangewakkerd. 
In 2009 werden onze eerste Welsh sec-
tie B fokproducten geboren. Met Lady 
van de Visserij hebben we een lijntje 
opgebouwd. Met de nu tweejarige HSH 
One Perfect Lady (kleindochter van 
Lady) en het veulen HSH Revival Lady 
(achterkleindochter) zetten we het lijn-
tje voort. Bovendien willen we met deze 
twee ladies tweespan gaan mennen. Dat 
doen we nu met een span Welsh Cobs 
die we zelf vanuit Groot-Brittannië heb-
ben geïmporteerd. 
Ons beste resultaat in de Welsh-fokkerij 
tot nu toe, behaalden we overigens met 
de Welsh Partbred HSH Kingston, die 
werd goedgekeurd als dekhengst.

door Daniëlle Carrière

‘De zeven jaar in het bestuur waren tropenjaren’
Henk en ik hebben beiden dingen georganiseerd voor de WPC, de WRC en la-
ter de WR&PC. Zo zat ik in het jeugdbestuur en organiseerde Henk een aantal 
jaren het ruiterweekend. “De zeven jaar die ik in het bestuur heb gezeten, waren 
écht tropenjaren”, zegt Henk. Hij werd door met name Roel Dekker gevraagd 
hem op te volgen als voorzitter van de WRC. 

De fusie met de menvereniging was toen net de mist in gegaan en er was een 
hoop wrijving tussen de leden van de WRC en WPC. Er moest een fusie komen, 
maar eerst moesten alle neuzen dezelfde kant op. Niemand zat erop te wachten 
om dit te leiden, ‘maar iemand moet het doen’, vond Henk. Zodoende leidde hij 
de fusie en vervolgens de bouw van de nieuwe accommodatie aan de Steen-
groeveweg. Bovendien wist hij veel nieuwe sponsoren te werven. Alle vrije uren 
gingen er in zitten. 
“Dat ze me bij mijn aftreden als voorzitter erelid hebben gemaakt, had echter 
niet gehoeven. Ik heb het allemaal niet alleen gedaan en iedereen draagt op 
zijn of haar manier een steentje bij voor de vereniging. Ik heb er zelfs nog over 
gedacht om het af te slaan, maar vond dat ik dat niet kon maken.”

We toeren graag met ons valk Welsh Cob span door de mooie omgeving van 
Winterswijk. Foto Annet Piek

Jababento’s eigenaar Nuno Mourao stond er op dat Henk zelf ook even plaats nam in het zadel

Jeanet te Brummelstroete heeft 

tussen 2004 en 2012 vele sgw-

successen geboekt met Shifra. 

Het was een prachtige tijd en het 

begin van een wederzijdse passie.
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Bertus heeft altijd zelf paarden gefokt. In 
al die jaren zijn er maar twee paarden bij 
iemand anders gekocht, de rest was al-
lemaal eigen fok. Inmiddels zijn er zeker 
dertig veulens ter wereld gekomen in zijn 
stal. Toen de paarden plaats maakten 
voor machines, werden er steeds luxe-
re paarden gefokt. Wat altijd bleef is die 
grote voorliefde voor tuigpaarden, rich-
ting Gelders paard gefokt en als het even 
kon ook nog het liefst een schimmel. Alle 
paarden werden gehouden en altijd zelf 
beleerd. “Eerst maar eens kijken wat het 
wordt, voordat ze worden verkocht.” De 
acht stallen van de familie Kruisselbrink 
stonden altijd vol, nooit was er een veu-
len die de stal verliet. 

Met zijn eigen fokproducten was Bertus 
onder andere begin jaren ’80 een van de 
eerste deelnemers aan de marathon in 
Winterswijk. Eerst met een meubelwa-
gen, maar daarna werd een echte mara-
thonwagen aangeschaft. Jarenlang was 
Bertus actief in de wedstrijdmensport, 
zowel in dressuur als samengesteld, 
op het hoogste amateurniveau. Ook is 
Bertus één van de trouwe deelnemers 
van de koetsenrit van Oud Gerij die elke 
eerste zondag van de maand wordt ver-
reden. Extra bijzonder is dat Bertus al 
zijn kinderen zelf naar het gemeente-
huis heeft gebracht met de trouwkoets. 
De laatst getrouwde, zoon Freddy, werd 
zelfs met een vierspan richting het ge-
meentehuis gereden.

Helaas betekent meer ervaringsjaren 
ook de komst van gezondheidsklachten. 
Alle stallen vol wordt toch wat veel dus 
dat aantal moet toch echt worden terug-
gebracht. In het blad van de KWPN ‘In de 
Strengen’ ziet zijn vrouw een advertentie 
staan: de politie is op zoek naar nieuwe 
paarden. 6/7 jaar, ze moeten braaf zijn, 
niet ril en minimale grootte van 1.63m. 
Binnenkort zijn er enkele selectiedagen 
waarvoor je je kunt aanmelden. “Heb-
ben wij hier niet nog geschikte paarden 
voor?” 

En zo startte het avontuur met schim-
mel Iris (7 jaar) en vos Joppe (6 jaar), 
afstammelingen van Danser x Ahoy. Bei-
de paarden werden aangemeld voor de 
selectiedag in Nunspeet. Klein detail: Iris 
was al een hele tijd niet onder het zadel 
gereden en Joppe was zelfs totaal niet 
beleerd onder het zadel. Beide waren ze 
wel gewend om aangespannen te lopen. 
Liza Aarnink werd ingeschakeld en had 
welgeteld drie weken om Joppe volledig 
zadelmak te maken. Op 26 juni werd de 

inschrijving verzonden voor de selectie-
dag op 18 juli.

Met behulp van Daniël Stronks begon 
Liza aan deze uitdaging. Daniël mocht 
Joppe vasthouden en Liza ging erop. 
Liza: “Eerst heb ik een hele tijd er naast 
gehangen. ’s Avonds was mijn heup vol-
ledig blauw van het hangen tegen het 
zadel. Toen dat goed ging, ben ik er op 
gegaan. De eerste paar keer was het 
echt meeliften, hij ging behoorlijk hard 
de longeerbak rond. Joppe had echt 
even de tijd nodig om het vertrouwen 
onder het zadel te winnen. Maar na drie 
keer ging het ineens een stuk beter.” Elke 
dag werd er geoefend om beide paarden 
optimaal voor te bereiden op de selectie-
dag. Beide paarden waren natuurlijk niet 
helemaal ‘groen’ meer, omdat ze al wel 
gewend waren om in het span te lopen. 
Een groot verschil hierbij is wel dat ze 
aangespannen gewend zijn om met oog-
kleppen te lopen. Onder het zadel heb 
je deze natuurlijk niet. Anneke: “Gelukkig 
hebben beide paarden zo’n fijn karakter 
dat ze ook hier snel gewend aan waren.”

In de drie weken richting de selectiedag 
werd er elke dag getraind. Nadat ze braaf 
waren op eigen terrein, werd er ook ge-
oefend op ander terrein zodat ze daar 
aan konden wennen. Vanzelfsprekend 
werden er ook buitenritten gemaakt. 
Ook werd er met de schimmel geoefend 
met enge voorwerpen: zwaaien met pa-
rasols, wapperen met zeil. Alles werd uit 
de kast gehaald om optimaal voorbereid 
te zijn op de selectiedag. Bij Joppe is dit 
er wel wat bij in geschoten, omdat die 
natuurlijk nog helemaal zadelmak ge-
maakt moest worden.

Na de inschrijving die eind juni was ver-
zonden, werd er nog meer informatie 
gevraagd vanuit de politie. “Ze wilden 
graag de vraagprijs weten en nog wat 
meer informatie over de paarden. Kort 
hierna volgde een uitnodiging voor de 
selectiedag.” Voor de selectiedag wer-
den beide paarden piekfijn in orde ge-
maakt door Anneke en Liza. Allebei de 
paarden werden ingeladen en ze ver-
trokken richting Nunspeet. Daar aange-
komen mocht Liza beide paarden voor-
rijden. In stap, draf en galop. Linksom en 
rechtsom. Vanuit de politie waren er ver-
schillende mensen aanwezig voor een 
eerste indruk van beide paarden. Nadat 
Liza een paar rondes had gereden, werd 
er van alles uit de kast gehaald. Er werd 
gewapperd met vlaggen, getrommeld en 
gezwaaid met paraplu’s. Anneke: “Ter-

wijl Liza op het paard zat, gingen ze met 
een vlag over zijn kont en langs de zij-
kant om te kijken hoe hij daarop reageer-
de. Maar Joppe keek niet op of om. Zelfs 
niet toen een van de medewerkers van 
de politie (onbedoeld) door een hinder-
nis viel. Achteraf gezien was Joppe, die 
dus nog niks kende, nóg braver dan zijn 
volle zus Iris.”

Nadat beide paarden zo’n goede eer-
ste indruk achter lieten, werd besloten 
dat er iemand van de politie plaats zou 
nemen in het zadel. Al snel kwamen ze 
tot de conclusie dat de paarden zo braaf 
waren, dat ze naar het buitenterrein gin-
gen. De politie beschikt over een groot 
buitenterrein met diverse crosshinder-
nissen. Op het buitenterrein ging de test 
voor de paarden volop door. Anneke: 
“Er sprong iemand met een oranje vlag 
onverwachts uit de bosjes, maar de vos 
keek niet op of om en liep zo door.” Hier-
na volgde een rit door de woonwijk sa-
men met een ander, ervaren paard. Ook 
dit verliep zonder problemen. 

Hierna was het tijd voor de uitslag. Er wa-
ren twee mogelijkheden: je kunt het paard 
weer mee naar huis nemen of het paard 
mag hier blijven voor verdere testen. In 
het geval van Iris en Joppe waren de op-
leiders erg enthousiast en ze mochten 
allebei blijven. Vervolgens werd er een 
voorlopig koopcontract getekend en ble-
ven de paarden achter voor een proeftijd 
van twee weken. In deze twee weken 
wordt onder andere gekeken hoe paarden 
zich gedragen in een kudde. Ook worden 
ze klinisch en röntgenologisch gekeurd. 
Na twee weken volgde het verlossende 
telefoontje: ze waren nog steeds erg en-
thousiast over Iris en Joppe en wilden ze 
graag verder opleiden tot politiepaard. Ze 
waren dus verkocht!

Het verkopen van zijn paarden had nooit 
echt de voorkeur van Bertus, maar in dit 
geval moet hij toegeven dat hij toch wel 
erg trots is: “Hoe mooi is het dat je zelf 
gefokte paarden bij de politie in opleiding 
mogen? Dat is een kroon op je fokkerij 
van fijne, werkwillige, eerlijke paarden.” 
De politie had ook nog interesse in de 

moeder van beide paarden. “Het is na-
melijk zo moeilijk voor de politie om 
paarden te vinden, dat ze meer zelf wil-
len gaan fokken. Maar deze merrie is 
mooi op stal gebleven.”

Beide paarden zijn inmiddels begonnen 
aan hun opleiding bij de politie. Die op-
leiding duurt zo’n 1,5 tot 4 jaar. Hiervoor 
zijn speciale trainers in dienst en in de 
opleiding gaan de paarden altijd met mi-
nimaal twee paarden op pad. De paar-
den blijven niet allemaal in Nunspeet. 
Een van beide paarden is naar Den 
Haag gegaan en de ander staat in Gro-
ningen gestald, omdat daar nog oplei-
dingsplekken beschikbaar waren op dat 
moment. Tijdens de opleiding wordt er 
gekeken waarvoor het paard uiteindelijk 
ingezet kan worden. De jonge paarden 
gaan in het begin de straat op in combi-
natie met ME-paarden en gaandeweg de 
opleiding wordt steeds verder duidelijk of 
het paard ook geschikt gaat zijn als ME-
paard.

In het begin was er af en toe nog wel 
contact hoe het met beide paarden 
ging. Vanuit de politie werden er foto’s 
gestuurd dat ze in de trailer stonden of 
op stal. Ook zijn op de Facebookpagina 
van de bereden politie enkele filmpjes te 
zien waarop Iris en Joppe te zien zijn. 
Vol trots laat Anneke zien hoe vrolijk ze 
naar elkaar hinniken als ze worden inge-
laden in de trailer. Omdat de politie zo-
veel stallen heeft, alleen in Nunspeet al 
40 stuks, is het natuurlijk niet te doen om 
alle voormalige eigenaren op de hoog-
te te houden. Gelukkig staat de moeder 
van Joppe en Iris nog op stal als mooie 
herinnering.

Door Heleen Beijers

Politiepaarden
Wat eraan vooraf ging…

Bertus Kruisselbrink is een bekende naam in de paardenwereld. 
Al van jongs af aan is hij actief met paarden. Het begon met werken 
op het land: de paarden werden ingezet om onder meer het land te 
ploegen. 

Over de bereden politie:
De politie te paard, oftewel de be-
reden politie, houdt toezicht op eve-
nementen zoals voetbalwedstrijden, 
optochten en demonstraties. Ook 
surveilleren de politieruiters op koop- 
en uitgaansavonden. De bereden po-
litie wordt samen met de politiehon-
den Levende Havegenoemd. 

De bereden politie wordt ook ingezet 
bij de Mobiele Eenheid. De paarden 
dragen evenals de ruiters extra be-
scherming. En bij officiële gelegenhe-
den zoals staatsbezoeken maken de 
ruiters dikwijls deel uit van de stoet. 
Zij dragen dan een officieel tenue. In 
Nederland zijn er op zeven plekken 
stallen van de bereden politie: Gro-
ningen, Nunspeet, Amsterdam, Hou-
ten, Den Haag, Rotterdam en Boxtel.  
(bron: politie.nl)

Liza Aarnink met Iris vlak voor het opstappen
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Sanne met Wiske

Mechanisatiebedrijf

OONK

Sanne ten Pas

Ik ben Sanne ten Pas en ben 11 jaar oud. 
Ik rij al bijna vijf jaar jaar. 

Mijn pony heet Wiske en is 12 jaar oud. 
Mijn vader kocht Wiske toen ze 4 was 
samen met haar zus Suske liep ze sa-
men voor de marathonwagen in het 
tweespan. Toen ik 6 jaar oud was ben ik 
begonnen bij Stal Jachthuis. 

Mijn vader had twee pony’s en 1 daar-
van heb ik toen zadelmak gemaakt en 
in januari 2021 ben ik lid geworden van 
HVW. Wiske is een  Welsh B pony. 
Wiske is soms eigenwijs maar zij kan 
ook wel lief zijn. Ze houd van springen 
en buitenritten.

Ik heb les van Danique Oonk. Ik vind de 
lessen heel leuk. Met dressuur les doen 
we meestal aan het eind een spelletje. 
De springlessen vinden Wiske en ik heel 
leuk! Want dan gaat Wiske heel hard ra-
cen.

Ons hoogtepunt is de eerste wedstrijd, 
onderlinge bij de HVW dat was dressuur 
en springen Desiree heeft toen geholpen 
met het springen.
Ik wil nog heel graag crossen met Wiske, 
eventing heet dat. Net als mijn idool Kristy 
Snepvangers.

Hoefjes en Groetjes 
Wiske en Sanne ten Pas

Ponyleden
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Gelmar Gosselink mag de aftrap 
doen. Gelmar runt samen met zijn vrouw 
Inge Gosselink Handel- & Trainingstal 
Nieuw Sleehorst in Ruurlo. 

Gelmar, hoe is het voor jou allemaal 
begonnen?
Ik ben op mijn veertiende begonnen met 
de pony’ van mijn vader zadelmak ma-
ken, toen ik een jaar of zestien was kwa-
men daar ook paarden bij. Ik heb eerst 
in de bouw gewerkt tot mijn dertigste. 
Toen kwam ik in dienst bij Hengstenhou-
derij Hans Olthof en daarna nog bij de 
Radstake. Ik werkte toen drie dagen in 
de bouw en de rest van de week voor 
mezelf in de paarden. 
In 2012 ben ik voor mijzelf fulltime in de 
paarden gaan werken. Sinds 2013 run ik 
mijn eigen Handel- & Trainingstal Nieuw 
Sleehorst bedrijfsmatig. Dit bestaat uit 
zadelmak maken, uitbrengen op wed-
strijden, handel en IBOP, maar de hoofd-
zaak is de handel en zadelmak maken. 
 
Hoe pak jij het stukje zadelmak maken 
aan? 
De meeste paarden die hier komen zijn 
helemaal groen. We leren ze eerst aan 
de  longe lopen en dan met bit en zadel. 
We gaan eerst hangen zodat ze vertrou-
wen krijgen, de meeste paarden zitten 
we wel meteen op. Alleen een paard die 
veel spanning heeft nemen we iets meer 
tijd voor. Bij ons geldt: alles vanuit de 
rust. De eerste twee weken doen we nog 
niet veel aan de aanleuning. 
Ze moeten eerst voorwaarts zijn en een 
stuur en rem hebben. Dan gaan we meer 
aan het werk qua aanleuning (aan de 
teugel lopen). 
Normaal gesproken zijn ze met vier we-
ken goed zadelmak. We hebben een bin-
nenbak maar meestal gaan we meteen 
naar buiten naar de grotere bak. Eerst 
voorwaarts en rechtuit rijden en nog niet 
te veel gedraai.

Gemiddeld hebben we zo’n 18 paarden 
staan, gemengd voor verkoop, wedstrijd 
en zadelmak maken. We bekijken het per 
paard een beetje. De aanpak verschilt 
nog wel veel per paard. De een heeft veel 
bloed, de ander is iets brutaal. Gemid-
deld maken we zo’n negentig paarden per 
jaar zadelmak en dan is het toch 50/50 
qua dressuurpaarden en springpaarden. 
Gelmar zijn wedstrijdcarriere heeft hem 
geen windeieren gelegd. Van zadelmak 
tot internationaal 1.40m en dan nog zo’n 
vijfentwintig stuks tot Z/ZZ springen.  
 
We bedanken Gelmar voor een kijkje op 
zijn bedrijf en de uitleg over zijn aanpak 
op het gebied van zadelmak maken.

We gaan door naar amazone Milou 
Onderdijk. 
Milou is actief in de springsport en ze 
runt haar eigen sportstal genaamd MOS 
Stables (Milou Onderdijk Sportstables) 
in Winterswijk Kotten. Hier heeft ze 8 
boxen tot haar beschikking. Daarnaast 
heeft ze een prachtig grote rijbak, een 
longeercirkel en binnenkort een stapmo-

len. Alles is ruim opgezet en er is goed 
over nagedacht. Haar uitgangspunt is 
jonge paarden zelf klaar maken en tot 
een hoger niveau opleiden, daarna ko-
men ze te koop. Ze heeft verschillende 
paarden uitgebracht in de springsport tot 
Z-niveau.

Hoe oud was je toen je begon met rij-
den?
 
Ik was zeven jaar toen ik met lessen 
begon bij Henk Smalbraak. Daar is het 
echte rijden begonnen. Later kreeg ik 
mijn eerste eigen pony Sunny van Henk 
Smalbraak en Daniëlle Carrière, Sunny 
heeft ze op een mooie voorwaarde ge-
kregen. Hij is tot zijn einde bij haar ge-
bleven. Later heeft ze bij Henk meerdere 
paarden en pony’s zadelmak gemaakt 
en zo is alles begonnen. Milou heeft haar 
paardenopleiding in Deurne gevolgd. 
Dat was een mooie periode waar ze veel 
geleerd heeft. Ze heeft op verschillende 
stageadressen paarden zadelmak mo-
gen maken en daarna op meerdere be-
kende bedrijven gewerkt.

Met de vraag ‘hoe pak jij het zadelmak 
maken aan?’ begint Milou enthousiast 
te vertellen: ‘Eerst komt het vertrouwen 
in elkaar, dat is het allerbelangrijkste. 
Daarna gaan we beginnen met longe-
ren: voorzichtig met een bijzetje om ze 
te leren dat ze ook wat druk in de mond 
kunnen hebben. Ik leer ze op stemcom-
mando’s bijvoorbeeld aan te draven of 
terug te komen. Je moet ze overal zo’n 
beetje kunnen aaien en kloppen. Er 
wordt niet overbluft, alles gaat vanuit de 
rust en vertrouwen. 

Daarna volgt het zadel en als dit goed 
verloopt, ga ik voorzichtig hangen. Ro-

nald, mijn vriend, helpt dan met het vast-
houden van het paard en dit alles ge-
beurt in een longeercirkel. Hier hebben 
ze minder ruimte om weg te komen en 
je hebt geen last van de hoeken waar-
door je een fijne voorwaartse drang kunt 
houden. 
Zo gaat het stapje voor stapje vooruit, 
als het vertrouwd aanvoelt gaan we naar 
de rijbak om daar verder te gaan met het 
africhten.

Buiten het zadelmak maken en het oplei-
den van haar eigen paarden leidt Milou 
ook paarden op voor klanten en kunnen 
ze eventueel uitgebracht worden op con-
coursen.         Lees verder op pagina 23.

Zadelmak maken: 
   hoe zit dat nu?

Milou brengt Just do it uit in het Z-springen

Gelmar is bezig met het zadelmak maken van Royal Bravour

Gelmar en Ditodina Carthino, rubriek 1.40 springen

Gelmar en Delilah Ultimo, rubriek 1.40 springen

Want je hebt toch best wat kennis van zaken nodig en hoe gaat het 
dan precies? We benaderden vier professionele ruiters en amazones 
uit de buurt en vroegen naar hun aanpak. Ik stel ze even kort voor: 
springruiter Gelmar Gosselink, springamazone Milou Onderdijk, 
dressuuramazone Danique Oonk en dressuurruiter Dennis Schurink

Opleiden & uitbrengen
Zadelmak maken

Verkoop springpaarden
Instructie

Haverkampstegge 11a 
7107AX Winterswijk-Kotten

06-22134333
milouonderdijk@hotmail.com

- Jouw paard is het waard ! -

thehorsupcompany.nl  I  info@thehorsupcompany.nl
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Jasmijn te Brummelstroete

Hoi, ik ben Jasmijn te Brummelstroete. Ik 
ben 12 jaar. Ik rij al 9 jaar, waarvan 4 jaar 
bij de manege. Mijn pony heet Calime en 
is 29 jaar. Het ras is een dartmoor. Cali-
me is heel speels en vindt het nog heel 
leuk om te werken. Daarbij is zij ook nog 
eens heel snel!

Ik heb les van Danique Oonk. De lessen 
zijn super leuk en we doen met dressuur 
vaak spelletjes. Toch vind ik springen het 
leukst! 

Ik ben het meest trots op mijn 1e spring-
wedstrijd en ik hoef niks meer te berei-
ken met Calime, omdat ze al zo oud is. 
Omdat ik ondertussen te groot wordt 
voor Calime heb ik net een nieuwe pony, 
Evita. Zij is 17 jaar en het ras is een New 
Forest.

Ik hoop met haar nog heel veel leuke 
lessen te kunnen volgen bij de Hippi-
sche Vereniging. Ook wil ik graag veel 
leuke buitenritten maken, bijvoorbeeld 
samen met mijn opa en oma Gerrit en 
Tony Vaags. Zij rijden vaak aangespan-
nen met hun Fjord Pedro.

Groeten, Jasmijn

Jasmijn met Calime

Ponyleden

Praktijk voor 
natuurgeneeskunde

Kinesiologie ESB
Q-Touch    Bioresonantie

R

R

nuy

www.bril-in-mode.nl
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We gaan verder met amazone Dani-
que Oonk, die ook al van jongs af aan 
in het zadel zat.

Hoi, ik ben Danique Oonk, 21 jaar en 
heb mijn eigen dressuurstal in Winters-
wijk-Miste. Al vrij snel was ik besmet 
met het paardenvirus. Toen ik één jaar 
oud was kreeg ik m’n eerste shetlander, 
Bumper. Daarmee konden we alles: van 
rijden, mennen tot het gebruiken van 
haar als opstapje om de was op de han-
gen. Mijn moeder heeft tegen Britt, mijn 
middelste zusje, en mij gezegd: ”Als jullie 
allebei zwemdiploma A hebben, mogen 
jullie een sport uit kiezen”. 

Die keuze was natuurlijk niet moeilijk. 
We hebben allebei eerst een jaar op de 
manege gereden in Appelscha (Frl.) en 
daarna was het zeker, wij gingen paard-
rijden. Na dat jaar kwam de eerste pony, 
een B-pony genaamd Amigo en daar 
heb ik alles op geleerd. Kers op de taart 
was dat we een keer Fries Kampioen 
werden in de klasse L1 dressuur. 

In juni 2019 heb ik mijn MBO opleiding 
‘Bedrijfsleider paardensport- en houde-
rij’ niveau 4 gehaald en per 1 juli 2019 
ben ik mijn eigen bedrijf begonnen, Dres-
suurstal Danique. Op dit moment staan 
er thuis 6 paarden die ik train en op loca-
tie een Fries paard dat ik zadelmak heb 
gemaakt en nog aan het doorrijden ben. 
Van de 6 paarden die thuis staan lopen 
er 3 op wedstrijd, 2 paarden die zadel-
mak gemaakt worden en 1 die iets meer 
tijd nodig heeft om weer op wedstrijd-
niveau te komen. De wedstrijdpaarden 
zijn Zazoe (2010, v. Watermill Falcon), 
een E-pony die Z2 dressuur tussen de 
paarden loopt, Kansas (2015, v. Ampère) 

in de M1 dressuur en Michigan (2016, v. 
Millennium) in de L1 dressuur. 
 
Het zadelmak maken, hoe pak jij dat 
aan?
Michigan is het eerste paard dat wij he-
lemaal groen, 3 jaar oud, op stal hebben 
gekregen. Hij kende het halster en aan 
het touw lopen. Als wij zo’n paard op 
stal krijgen gunnen wij hem/haar eerst 
even de tijd om te wennen aan de nieu-
we omgeving en het nieuwe manage-
ment. Zodra ze gewend zijn beginnen 
we rustig met longeren, dan zetten we 
een draadje door de bak zodat ze niet 
meteen de 20x60 baan hebben. We 
longeren de paarden in het begin min-
stens twee keer in de week, wat zich op-
bouwt naar drie à vier keer in de week.  
 
Vanaf het moment dat ik denk dat we wel 
kunnen beginnen met het hangen op het 
zadel, roep ik mijn moeder er bij. Mijn 
moeder en ik doen het zadelmak maken 
altijd samen, thuis maar ook op locatie. 
Dit doen we omdat we precies weten 
wat we aan elkaar hebben en wat we 
moeten doen. Als we gaan hangen aan/
op het zadel, pak ik een krukje en heeft 
mijn moeder het paard kort aan de lon-
geerlijn vast. Het hangen doen we vaak 
niet meer dan 3/4 keer in een sessie. De 
keer daarop gaan we weer hangen, maar 
gaan we al hangend een (paar) rondjes 
aan de hand stappen. 

Als dat vertrouwd voelt, is er een kans 
dat we in dezelfde sessie nog gaan zit-
ten, maar dan ook alleen maar zitten. 
De derde keer gaan we zitten en een 
(paar) rondjes aan de hand stappen. En 
van daaruit werken we verder naar het 
“rijden” aan de longeerlijn. Alles wat wij 
doen, doen we op vertrouwen en het ge-
voel dat het paard mij geeft. Sommige 
paarden zijn zo ‘safe’ tijdens het zadel-
mak maken dat het allemaal best snel 
verloopt en dat ik ook al zo los in de af-
gezette bak aan het “rijden” ben. 

Het bovengenoemde is een globale op-
bouw die wij gebruiken met het zadel-

mak maken van een paard of pony. Wat 
wij het belangrijkst vinden in het proces 
van zadelmak maken en trainen van 
paarden is dat alle paarden verschillend 
zijn en dus allemaal een andere aanpak 
nodig hebben. Wij willen graag dat de 
paarden zich goed en met zelfvertrou-
wen ontwikkelen en daarom gunnen 
wij ze alle tijd die ze nodig hebben. Wij 
zien graag dat de paarden het werk leuk 
(blijven) vinden en dit met vertrouwen 
en ontspannen op pakken, zodat bij wij-
ze van iedereen er mee weg kan rijden. 
 
Last but not least vroegen we dressuur-
ruiter Dennis Schurink naar zijn 
aanpak.
 
‘Hallo, ik ben Dennis Schurink, 32 jaar. Ik 
run een training- en handelstal in Zwol-
le bi’j Grolle. Het is een ruim opgezette 
accommodatie die van alle faciliteiten is 
voorzien. Ik run het samen met mijn part-
ner Jeroen Slot die zich helemaal gespe-
cialiseerd heeft in Haflingers. Daarmee 
gaan we het hele jaar door naar keurin-
gen en testen door heel Europa. Denk 
aan hengsten-, merrie-, en veulenkeu-
ringen, maar ook testen onder het zadel.’ 
 
Bij mij ligt de nadruk op sportpaarden 
en dan voornamelijk dressuurpaarden. 
Ik heb ze van jong tot oud. We fokken 
ieder jaar twee rijpaardveulens. Ik heb 
zelf 6 paarden in de Lichte tour uitge-
bracht en één in de Grand Prix. Verder 
heb ik nog heel veel paarden uitge-
bracht in ze klasse Z. Doorgaans staan 
er rond de 20 paarden/pony’s om opge-
leid te worden. Denk hierbij aan klaar-
maken voor keuringen, zadelmak ma-
ken of het uitbrengen op concoursen.  
 
Het zadelmak maken, hoe pak jij dat 
aan?
 
Ik maak tot op de dag van vandaag ook 
nog steeds paarden zadelmak. Voordat 
ik erop klim, vind ik het heel belangrijk 
dat ze goed gelongeerd zijn. Daarmee 
bedoel ik dat ze goed aan de hulpen 
zijn zoals stemhulpen, ophoudingen, 
een pasje zijwaarts voor de zweep 
en netjes aan de bijzet kunnen lopen. 
 
Als dat alles goed werkt, ga ik midden 
op het erf ernaast staan. Je moet over-
al aan het lijf kunnen zitten. Dan doe 
ik mijn voet in de beugel en uiteindelijk 
ga ik hangen. Dit herhaal ik een aan-
tal keer totdat dit zowel voor paard als 
ruiter goed aanvoelt. Ik doe dit bewust 
midden op het erf omdat ik het betreffen-
de paard uit hun vertrouwde omgeving 
haal zoals een rijbaan/longeercirkel. Je 
merkt dan doordat ze uit hun comfortzo-
ne zijn, ze gelijk op de persoon naast of 

op hen gaan vertrouwen. Ik stel ze dan 
extra op hun gemak en ga er rustig op-
zitten. Ik blijf ook zeker wel 5 minuten 
zitten zonder ook maar vooruit te wil-
len of van de plek af te gaan (hier heb 
je later altijd profijt van met opstappen). 
 
Dan komt de volgende stap: doordat het 
paard de hulpen allemaal al kent van de 
longe is vaak slechts een simpel klikje 
met je tong al voldoende om beweging 
naar voren te krijgen. Vervolgens “bou-
wen” we de rem erop. Dit alles in stap 
en op het erf. Voelt dit al goed en ver-
trouwd, dan nemen we ook een drafje 
mee. Dit doen we afhankelijk van het 
paard zo’n 3 dagen achter elkaar, in 
een tijdsbestek van 20/40 minuutjes.  
 
Volgende stap is het rijden in de rijbaan. 
Je merkt op het moment dat ze zand 
onder de voeten voelen, ze gelijk een 
stuk voorwaartser zijn. Je hulpen hoe-
ven al veel minder lomp door te komen. 
Zo gaandeweg knutsel je steeds verder 
naar een fijn ontspannen paard dat in 
stap, draf en galop vol vertrouwen in de 
ruiter overal naar toe durft te lopen.

Een aantal van bovenstaande bedrijven 
kon ik persoonlijk bezoeken voor het in-
terview en het is echt enorm leuk om een 
kijkje achter de schermen te krijgen. Ik 
wil Gelmar, Danique, Milou en Dennis 
bedanken voor de gastvrijheid en het 
meewerken aan dit artikel!

Door Esther Schaap-Groothuis
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Vervolg   Zadelmak maken: hoe zit dat nu?

Erna en Danique met Kansas tijdens het longeren

Dennis, foto Lonneke Ruesink

Dennis met Le Roi sw in Ruurlo

Dennis met Farah Diba (zus van Glock’s Taminiau) tijdens de Prix st. George

Danique en Macho
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Op ieder potje....

Als osteopaat kom ik op veel adressen. 
Van kleine, particuliere stallen tot de gro-
te, professionele stallen. Ik zie veel ver-
schillende paarden; van klein tot groot, 
dik of dun, dressuur- of springpaard of 
‘gewoon’ een paard voor het plezier. Ei-
genlijk alle eigenaren hebben het beste 
voor met hun dier. Voor welk doeleinde 
het dier ook gebruikt wordt. 
Regelmatig hoor ik een eigenaar zeg-
gen: ‘Ik wil graag dat mijn paard ster-
ker wordt!’. Ik vraag mij als osteopaat 
dan vaak af of de eigenaar weet wat het 
verschil is tussen een ‘handig’ en een 
‘sterk’ paard en wat deze wetenschap 
voor effect heeft op de trainingen. Daar-
over probeer ik in dit artikel wat uitleg te 
geven. 

Links- of rechtshandig

Waar ik altijd het eerst naar kijk als ik bij 
een paard aankom, is de stand van 

de voorvoeten. Dit om te zien of het 
paard links- of rechtshandig is. Soms is 
dit moeilijk te zien. Een ‘voorkeurskant’ 
kenmerkt zich in de hoef door een wat 
rondere en plattere vorm. Deze hoef 
wordt meestal zwaarder belast, waar-
door het wat ‘platter’ oogt dan zijn ‘niet 
voorkeurskant’; deze is vaak steiler. De 
voorkeurskant is vaak beter doorbloed. 
Kijk maar eens kritisch naar jouw eigen 
paard; hoe is dat bij hem of haar?

Weten of je een links- of rechtshandig 
paard hebt is van enorm belang. Ik blijf 
erop hameren, maar als je als ruiter weet 
of jouw paard links- of rechtshandig is en 
weet hoe jouw paard in elkaar steekt, dan 
kun je hem beter en gerichter trainen. Je 
kunt het paard handiger maken zonder 
hem teveel te belasten. Je weet immers 
wat zijn natuurlijke ‘voorkeurskant’ is en 
daarmee kun je rekening houden. 

ls een paard linkshandig is, zal hij links-
om de oefeningen makkelijker aanne-
men. 

Op rechts zul je meer weerstand voe-
len, maar als je weet dat dit zijn moei-
lijke kant is, kun je jouw aanpak hierop 
afstemmen. Werken in kleinere stapjes, 
goede gymnastische oefeningen rijden 
en zorgen voor niet teveel frustratie 
zijn elementen die erg belangrijk zijn in 
de training. Je kunt op deze manier het 
paard de kans geven om sterker te wor-
den op zijn zwakkere kant. 

Oorzaak en gevolg

Scheefheid kenmerkt zich vaak door 
blokkades. In zo’n geval kun je een eer-
ste behandeling inzetten en kijken wat je 
tegenkomt. Bij twijfel zal ik altijd doorver-
wijzen naar een dierenarts. In veel ge-
vallen kan een lichaam zelf zijn proble-
men goed oplossen en soms heeft het 
een beetje hulp nodig. In principe is deze 
hulp, mijn behandeling, zowel mentaal 
als fysiek. Hiermee probeer ik blokkades 
te verhelpen en het meest belangrijke; 
kennis overdragen aan de eigenaar over 
het ontstaan van de blokkades. 

Als het gevolg is dat een paard staakt, wil 
ik graag weten waar dat vandaan komt. 
Ik ga op zoek naar de oorzaak. Daarmee 
kan ik een eigenaar helpen. Tips en ad-
viezen over hoe verder te trainen, geef 
ik graag. Het is aan de eigenaar of ruiter 
wat hij of zij ermee doet. Bedenk dat een 
paard altijd goed wil doen; als een paard 
niet zou willen, zou hij wel in een hoekje 
van de stal gaan liggen en er niet meer 
uit komen. Een paard dat staakt, man-
keert vaak écht wat. 

Afstemming

Als je de training afstemt op de behoefte 
van het paard, creëer je een paard dat 
steeds handiger wordt in plaats van al-
leen sterker. Het verschil zit hem hierin 
dat een handig paard net zo goed ster-
ker kan worden, maar een sterk paard 
hoeft niet perse handiger te worden. Een 
sterk paard kan flink aan het overcom-
penseren zijn omdat hij scheef is. Hij 
maakt zichzelf dan alleen maar sterker 
op een verkeerde manier. Je traint de 
verkeerde spieren of overbelast de spie-
ren en het lijf dusdanig dat er blokkades 
of zelfs blessures op kunnen treden. Ei-
genlijk moeten we onze trainingen zien 
als het onderwijs op scholen: ‘Adaptief 
onderwijs’ oftewel; onderwijs op maat. 
We moeten ons ‘onderwijs’ (lees: trainin-
gen) afstemmen op de behoefte van het 
paard. 

Door de trainingen beter af te stemmen, 
houd je het plezier in de trainingen vast 
voor het paard én voor jezelf omdat je 
traint op het niveau dat bij jullie past. Je 
kunt waarschijnlijk langer genieten van 
jouw paard omdat de juiste training zijn 
levensduur kan verlengen, minder bles-
sures verwachten en het vergroot zijn 
werkethiek. 
Een paard dat gefrustreerd raakt, gaat 
protesteren, overcompenseren of sta-
ken. En dan zijn wij als mens maar een 
klein poppetje op die 600 kilo PK. Je 
kunt jouw paard maar beter te vriend 
houden…;)

door Marga Stemerdink

Dat vraag ik aan Ilse Zieverink, 26 
jaar en een gedreven amazone met haar 
paard Chicano. Ze kwam de opleiding 
Ruitervitaal coach tegen op de pagina 
van de KNHS en na wat inleeswerk was 
ze zo enthousiast dat ze in september 
2020 is begonnen aan deze opleiding.

Welke opleiding?

De opleiding tot Ruitervitaal Coach be-
staat uit drie modules die geleidelijk 
leren hoe je omgaat met specifieke si-
tuaties. Denk hierbij aan bepaalde doel-
groepen zoals ruiters uit verschillende 
disciplines, maar ook ruiters met klach-
ten of beperkingen. Wanneer alle mo-
dules zijn afgerond kan een Ruitervitaal 
coach voor iedere individuele ruiter een 
op maat gemaakt plan maken, professi-
onele trainingen verzorgen en passende 
adviezen op gebied van voeding en ar-
beidsrustverhouding geven. 

Als je voor alle drie de modules voor 
zowel het theorie- als praktijkexamen 
slaagt ontvang je de accreditatie “Ruiter-
vitaal Coach” en ben je bevoegd om alle 
“typen” ruiters te trainen met behulp van 
diverse trainingsmethoden.

Ilse is met de opleiding begonnen in sep-
tember 2020 en heeft in april 2021 haar 
diploma in ontvangst mogen nemen. 
Ook heeft ze de eerste verdiepingsmo-
dule Ruiteranalyse gehaald. Deze eer-
ste verdiepingsmodule is bedoeld voor 
ruitervitaal coaches die zich nog verder 
willen verdiepen in het analyseren van 
de ruiter, op en naast het paard. -Je leert 

ruiters aan de hand van filmpjes te analy-
seren en daar een plan voor op te stellen. 

In oktober 2021 gaat Ilse aan de twee-
de verdiepingsmodule beginnen. Deze 
module is ontwikkeld in samenwerking 
met een ruiter- en een paardenfysiothe-
rapeut en gaat in op de wisselwerking 
tussen paard en ruiter en hoe zij elkaar 
beïnvloeden, met of zonder blessures. 

Ook onderwerpen als spiegelen, biome-
chanica van het paard en de ruiter, bles-
sure invloeden, omgaan met faalangst, 
pijnperceptie bij paard en ruiter en leer-
strategieën komen voorbij.

Over scheve schouders en 
rugspieren

Als Ruitervitaal coach geeft Ilse clinics 
op maneges of komt ze graag naar je toe 
voor een privé consult. Je gaat dan sa-
men met haar aan de slag d.m.v. grond- 
oefeningen waar geen paard bij te pas 
komt. Er wordt gewerkt aan houding, 
coördinatie, balans en uithoudingsvermo-
gen. Alles wat je nodig hebt om goed op 
je paard te zitten train je vanaf de grond. 

Op mijn vraag wat haar tijdens trainin-
gen opvalt geeft Ilse aan dat ruiters vaak 
scheef zijn zonder dat ze dit zelf weten, 
bijvoorbeeld dat de ene schouder hoger 
is dan de ander. Of dat de heupen naar 
voren of naar achteren zijn gekanteld op 
het paard. Door middel van oefeningen 
kan dit verbeterd worden. Zelf heeft ze 
hier met haar eigen rijden ook profijt van 
en kan ze de oefeningen

mooi zelf uitproberen. Bijvoorbeeld zoals 
de eerste keer dat ze met Chicano in het 
M1 startte en moest doorzitten, na twee 
proeven was ze helemaal kapot. Nu kan 
ze met de inzichten van haar opleiding 
beter en mooier doorzitten en komt ze 
niet meer vermoeid van haar paard.

Zelf doen?

Voor wie thuis al wat wil oefenen hier-
onder een drietal oefeningen om o.a. je 
onafhankelijkheid of uithoudingsvermo-
gen van de benen te testen, maar ook 
om conditie op te bouwen. 

1. Je begint met twee armen in de 
lucht. Eén arm draai je naar voren 
en de andere arm naar achteren. Dit 
blijf je zo doordraaien. Wanneer je dit 
onder de knie hebt, kun je ook met 
één been cirkels in de lucht maken.

2. Touwtje springen. Touwtje springen 
is een goede manier om aan je con-
ditie te werken en op deze manier 
train je ook je hand/voet coördinatie. 
Jouw lichaam moet op deze manier 
goed samenwerken om maar door te 
kunnen blijven springen.

3. Wall sit. Met de wall sit ga je tegen 
de muur aan zitten. Zorg dat jouw 
knieën negentig graden zijn en dat je 
niet te hoog of te laag zit. Met de wall 
sit kun je  goed het uithoudingsver-
mogen van je benen testen en als je 
dit vaker doet opbouwen. 

Maak een afspraak!

Enthousiast geworden? Ilse heeft nog 
heel veel meer van deze leuke oefe-
ningen in haar programma en ze komt 

graag naar je toe om je te helpen met je 
houding en zit. 

Ook voor maneges waar paarden met 
veel verschillende ruiters rijden is het 
een aanrader, want een fitte ruiter is 
goed voor het paard. En dat is een win-
win situatie voor alle partijen!

Start nu om de beste versie van jezelf 
te worden en word de beste combinatie 
met je paard! Ruiterfit met Ilse is te vin-
den op Facebook en Instagram.

door Anita Valken

Rubriek Gezondheid: Jeroen Duenk
Een handig of een sterk paard? Wat wil ik bereiken met mijn trainingen?

Hoe word je een vitale ruiter?

De juiste beenligging
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Iedereen mag lesgeven, of je nu een 
opleiding hebt gevolgd of niet. Bij het 
zoeken naar een instructeur is het vooral 
belangrijk om te kijken of er een klik is 
tussen jou en de instructeur, maar ook of 
het paard een klik heeft met de instruc-
teur. Het komt voor dat je met je ene 
paard beter les krijgt van instructeur A, 
terwijl je met je andere paard beter rea-
geert op de instructies van instructeur B. 

Daarnaast kun je kijken hoe en op welk 
niveau de instructeur zelf rijdt, waarbij 
je in het achterhoofd moet houden dat 
niet iedereen die goed kan rijden dit ook 
goed over kan brengen en dat iemand 
die niet goed kan rijden het je juist wel 
heel goed aan kan leren. 

We vroegen Adelinde Cornelissen 
wat zij heeft gedaan om instructeur te 
worden. 

Ze is op 14-jarige leeftijd begonnen met 
lesgeven. Gewoon zo, zonder diploma. 

Op een gegeven moment heeft zij wel 
de ORUN-opleidingen via de KNHS 
gevolgd omdat het voor haar een soort 
kwaliteitskaartje is. Adelinde is inmid-
dels lid van het KNHS trainersplatform 
én heeft individueel zilver gewonnen 
op de Olympische spelen in Londen in 
2012. 

Egbert van Roekel is instructeur op 
de opleiding in Barneveld, instructeur bij 

het HTC (Hippisch Trainings Centrum) 
en geeft ook individueel springlessen. 
Hij heeft de hoogste ORUN-opleiding 
trainer/coach (niveau 5) gehaald. Hier-
mee kan hij tot en met Grand Prix niveau 
lesgeven in de disciplines dressuur, 
springen of eventing.  

Tijdens de niveau 5 opleiding leer je 
sportoverstijgende kennis te vertalen 
naar de paardensport om leerlingen met 
hun paarden heel specifiek te kunnen 
begeleiden in hun ontwikkeling als top-
sporter. 

Op de site van de KNHS kun je informa-
tie vinden over de ORUN-opleiding, de 
opbouw daarvan, de verschillende ni-

veaus daarin en wat de toelatingseisen 
zijn voor de verschillende opleidingen. 

Naast dat je via de KNHS je diploma 
kunt halen, kun je dat ook via andere op-
leidingen. Zo kun je de freestyle oplei-
ding van Emiel Voest volgen. Dat is een 
opleiding die de basis van het rijden legt 
via technieken vanaf de grond. Alles wat 
op de grond geleerd wordt, heeft met rij-
den te maken en dient ter ondersteuning 
van het rijden. 

Daarnaast heb je ook de opleiding Paard 
& Gedrag van Annemarie van der Toorn. 
Zij heeft een online platform ontwikkeld 
met een aansluitende praktijkopleiding 
van drie jaar waarin je alles kunt leren 
over het gedrag van paarden. 

Ook zijn er verschillende MBO-oplei-
dingen die de opleiding tot instructeur, 
al dan niet verplicht, aanbieden in hun 
programma. 

Deze opleidingen zijn erkend door de 
NOC*NSF en de KNHS en leiden daar-
mee op tot een officieel KNHS Instruc-
teurs diploma. 

Een aantal van onze leden vertelt 
meer over hun weg tot instructeur!

Hoe word je nu eigenlijk instructeur? 
Wie mogen er allemaal lesgeven? Welke soorten opleidingen zijn er? En wat als je zelf heel goed kunt 
rijden, bijvoorbeeld Grand Prix of zelfs op de Olympische spelen, en je wilt lesgeven: hoe zit dat dan? 

Deze en nog veel meer vragen kun je bedenken als je rijlessen wilt gaan geven. We vroegen het aan 
een paar van onze eigen leden. Maar eerst iets in het algemeen. 

In de zomer van 2019 heb ik mijn diplo-
ma als juridisch medewerker gehaald 
en daarna wilde ik een tussenjaar. In 
dat jaar wilde ik graag vol in de paarden 
gaan. Ik heb op verschillende stallen 
gewerkt en kreeg aardig wat paarden 
te rijden. Zo heb ik mooi extra ervaring 
opgedaan. 

Toch wilde ik wel graag iets nieuws 
leren en een diploma halen. Daarom 
ben ik gaan kijken naar opleidingen in 
de paarden. Ondertussen hielp ik ook 
vaak mensen met hun paarden, dus zo 
kwam ik aan het kijken bij de opleiding 
aspirant instructeur.

Ik vroeg mezelf wel af of ik hier wel 
geschikt voor was, omdat ik graag op 

mijn eigen manier lesgeef en ik ge-
woon normaal een paar mensen help. 
Uiteindelijk heb ik de mensen om mij 
heen gevraagd of zij het bij mij vonden 
passen. 

Zij antwoordden allemaal vol enthousi-
asme dus toen heb ik mij er verder in 
verdiept en ingeschreven!

Je moet beginnen bij de opleiding as-
pirant instructeur en die heb je in een 
‘langere’ versie en een verkorte versie. 

De langere versie houdt in dat je ook 
echt praktijk/theorie lessen op locatie 
krijgt en verkort betekent dat je vindt 
dat je zelf genoeg ervaring hebt opge-
daan en geen theorie/praktijk lessen 
nodig hebt dus leer je zelfstandig thuis 

en ga je alleen voor je examens naar 
Ermelo.

Ik heb zelf de verkorte gedaan omdat 
ik destijds een paar mensen hielp en ik 
naar mijn mening door die paar men-
sen wel genoeg ervaring had en ook 
door Corona leek het mij niet handig 
om aan de langere versie te beginnen.

Uiteindelijk heb ik in oktober 2020 mijn 
diploma in ontvangst mogen nemen met 
mooie cijfers. Kort erna kreeg ik echt 
veel berichten of ik wou komen lesgeven. 

Dat had ik totaal niet verwacht, super-
leuk vond ik het, maar ook wel een 
beetje spannend. 
Ik was namelijk gewend om te focus-
sen op één persoon maar zo stond ik 

ineens bij een vereniging zeven volwas-
senen tegelijk les te geven.

Nu ruim een half jaar later geef ik ge-
middeld 15 a 20 u in de week les bij 
maneges, verenigingen en particulie-
ren, ik vind dit ook erg leuk om te doen 
vooral omdat het niveau overal ver-
schillend is en het daarom nooit saai is! 

Natuurlijk is er nog véél meer te doen 
op het gebied van lesgeven. Ik geef nu 
alleen spring- en dressuurles, maar je 
kan natuurlijk ook hele andere lessen 
(bv. vrijheidsdressuur, grondwerk, dub-
bele lijnen etc.) gaan geven. 

Ook kan je telkens een stapje hoger 
gaan of je echt gaan focussen op al-
leen dressuur of alleen springen. 

Chelsea Hogeslag heeft de verkorte opleiding via de KNHS gedaan en vertelt hierover het volgende:
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Mijn naam is Anouk Siebelink en heb 
de opleiding ‘Vakbekwaam medewer-
ker paardensport en paardenhouderij’ 
gevolgd in Barneveld (Aeres MBO). 

In de jaren van school zijn er veel 
dingen veranderd, maar zeker op de 
goede manier. De ‘standaard’ lessen 
zoals Engels, Nederlands en rekenen 
kregen we op school. De praktijkles-
sen en de theorielessen over de paar-
den kregen we op een praktijk locatie. 

Het eerste jaar was voor mij al veel 
bekend omdat ik al veel ervaring had 
via stage en werk. Alleen het onder-
deel lesgeven was nieuw voor mij. In 
eerste instantie kregen we via de the-
orie les over hoe je het beste les kon 
geven aan verschillende mensen en 
wat erbij komt kijken. 

Daarna was het tijd om het daadwer-
kelijk uit te voeren en les te geven aan 
je eigen klasgenoten. Dit vond ik per-
soonlijk erg lastig omdat ik mij best 
wel onzeker voelde. Na mijn eerste 
jaar vond school een nieuwe, eigen 
praktijklocatie (te Kootwijkerbroek). 

Ze hebben een heel aantal paarden 
gekocht met veel verschillende eigen-
schappen en niveaus. Het einddoel 
(qua lesgeven) was om je ORUN as-
pirant instructeur te behalen. Tijdens 
het examen kreeg je een onderdeel 
wat je dan moest uitvoeren. 

Ik kreeg bijvoorbeeld het onderdeel 
wijken. Je begon met de warming-up, 
voor mij dan het onderdeel wijken en 
daarna de cooling-down. Naast het 
echte praktijkexamen waarbij je moest 
lesgeven kreeg je ook andere dingen 

die je moest afronden zoals rijtech-
niek waarbij je eerst moest losrijden 
en vervolgens zelf een springparcours 
moest afleggen. 

Ook kreeg je theoretische lessen over 
voeding, gezondheid en huisvesting 
waarover je uiteindelijk een grote 
toets kreeg. In die tijd was lesgeven 
niet echt mijn ding dus was het erg 
spannend of ik het diploma zou halen 
maar ben ik gelukkig in één keer ge-
slaagd. Nu, na een aantal jaren, denk 
ik er toch over na of ik er wat mee zou 
doen. 

Het lijkt me leuk om mensen les te ge-
ven die ik zelfs met mijn ervaring wat 
kan leren. Ik bedoel: ik ben zelf ook 
maar Z1 dressuur en kan zelf nog veel 
meer leren! 

Hoi, mijn naam is Danique Oonk 
en ik ben op maandagavond in-
structeur bij de Hippische Vereni-
ging Winterswijk. Hier is de ene 
week dressuurles en de andere 
week springles. 

Om de week ben ik op donder-
dagavond te vinden bij de Ber-
kelruiters te Eibergen om de 
dressuurles te geven. 

Tevens geef ik ook privélessen bij 
mij thuis of op locatie. In mijn les-
sen vind ik het belangrijk dat het 
paard op een ontspannen manier 
aan het werk gaat en dat ruiter en 
paard het paardrijden leuk (blij-
ven) vinden.

Via mijn MBO-opleiding ‘Bedrijfs-
leider paardensport en -houderij’ 
aan het Landstede in Raalte heb 
ik 2 instructeursdiploma’s ge-

haald. In de opleiding is ‘aspirant 
instructeur (ORUN 2)’ verplicht 
om te halen. Met dit diploma mag 
je lessen geven op maneges.

Vervolgens konden we in het laat-
ste jaar van de opleiding kiezen 
uit verschillende ‘keuzedelen’. 
Hieronder valt ‘Basis instructeur 
Allround (ORUN 3)’. 
Deze heb ik toen gekozen. 

Als Instructeur Basissport geef je 
lessen aan recreatieruiters met of 
zonder eigen paard en aan wed-
strijdruiters in de laagste wed-
strijdklassen van de breedtesport 
(B/L). 

Je geeft les op maneges, vereni-
gingen of aan particulieren. 
Je begeleidt paardensporters 
van uiteenlopende leeftijden en 
niveaus.

Anouk Siebelink heeft haar diploma’s gehaald aan Aeres MBO in Barneveld: 

Anouk Kempers

Ik ben begonnen met rijden toen ik on-
geveer 4 jaar was. Mijn opa en oma 
hadden altijd pony’s en paarden. Zo-
doende ben ik begonnen omdat ik dat 
heel leuk vond. 

Eerst heb ik bij een andere club gere-
den omdat in niet in Winterswijk woon-
de. Nu woon ik wel in Winterswijk en 
ben ik ongeveer 3 jaar lid van de ver-
eniging. 

Op dit moment heb ik 1 pony en 2 
paarden die ik rijd. Mijn E pony heet 
Equitalle, ook heb ik een 4 jarige mer-
rie, zij heet Roxette. Het andere paard 
heet Get the Picture. Zij is van Wilko 
en Maya. Al mijn paarden zijn van het 
Kwpn (koninklijk warmbloed paard Ne-
derland).

Equitalle was in het begin nog moeilijk 
in de omgang en met rijden. Samen 
zijn we nu een sterk team geworden en 
het gaat super! Echt een pony met een 
hart van goud! Roxette is nog super 
jong maar super braaf. In de omgang 
heel lief en met rijden top braaf, maar 
ze moet nog heel veel leren omdat ze 
nog zo jong is. Get the Picture is in de 
omgang een super makkelijk en lief 
paard. 

Als combinatie moeten we nog veel 
leren, maar daar werken we aan! Ei-

genlijk zijn al mijn paarden het best in 
springen, dat vind ik zelf ook het leukst. 

Zelf rijd ik ook de dinsdag- en woens-
dagavond mee in de les. Ik krijg allebei 
de dagen les van Desiree Kemper. Al-
tijd super gezellig en leerzaam.

Tot nu toe ben ik een paar x op de Gel-
derse kampioenschappen gekomen en 
ook op de Nederlandse. En ben ik een 
keer kringkampioen geweest met Equi-
talle. Het liefst heb ik springles omdat 
ik dat het leukst vind. 

Maar af en toe dressuurles is natuur-
lijk ook heel goed en fijn. Zelf zou ik 
nog heel graag de Gelderse kampioen-
schappen willen rijden en daar goed 
presteren!

En Roxette verder opleiden zodat zij 
ook snel mee kan op wedstrijd.

Ponyleden

Danique Oonk heeft haar opleiding aan het Landstede in Raalte gevolgd. Zij vertelt hierover het volgende:
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Tegels

saniTair

houT & plaaT

BesTraTing

Geldereschweg 108         Winterswijk-Meddo
Houthal  Parallelweg 2    Winterswijk 

Tel: 0543 56 95 61
www.overkampmeddo.nl

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

reparaties, onderhoud, airco-service én APK

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

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

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

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

www.hubertverhaegh.nl

Het vertrouwde 
adres voor onderhoud 

en reparatie!

1

2

3

4
* Elektra
* Gas - Waterinstallaties
* Centrale Verwarming
* Airconditioning
* Zink- en Koperwerk
* Loodgieterswerk
* Onderhoud 
* Sanitair

Bel geheel vrijblijvend
voor informatie of

een offerte.

T 0543 518 474
E info@heegt.nl

Tinbergenstraat 42  7102 JL Winterswijk

KW
ALIT

EIT

en

SERVIC
E
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7

8

U ziet hieronder fragmenten van advertenties in deze krant.

Schrijf de naam van de bijbehorende adverteerders bij het plaatje en mail uw oplossing en uw naam, 

adres en tel. nr. voor vrijdag 6 augustus naar: hvwinterswijk@outlook.com. 

Wij nemen na 6 augustus z.s.m. contact met u op.

De prijswinnaars worden ook op de fb-pagina bekend gemaakt.

Onder de goede inzendingen verloten wij o.a.; een ‘Achterhoek’ pakket van Souvenirwinkel By Peter, 

een stijlvolle/gevulde tas van Sjuul Wonen, pakjes wenskaarten, wijn van Wijnhandel Goossens, 

en waardebonnen van Bakkerij Sellink en Harm Kookt. 

Succes!

Dat verdient een bloemetje!

Jeroen Sikkink Jorien Ooijman Riek van Laarhoven



29Hippische Krant      HVW 2021
d
....

....

Jubilarissen

Geboren in Angerlo. Gerrit kwam met 
zijn ouders en zijn broer Eef in 1956 in 
Winterswijk wonen en Hendrik Mensink 
kwam langs om vader Bernard (z’n ka-
meraad) lid te maken van de ruiterclub. 

Dat hoefde niet van Bernard, die toen al 
50 was. “Maak mijn zoons maar lid”, en 
zo werd Gerrit op 13 jarige leeftijd lid van 
de vereniging met paard Martina. 

Hij vertelt dat er in die tijd alleen pony’s 
waren uit Rusland of Tsjechië om de kar 
van de melkboer te trekken maar dat 
pony’s (hitjes noemden ze die) niet ge-
bruikt werden voor de sport. Paardrijden 
deed je op een paard.

Eerst woonde Gerrit bij Freriks en ging 
in 1976 met zijn vrouw Hannie en zijn 
dochters Ingrid en Marion aan de Steen-

groeveweg wonen. Daar hield hij ook zijn 
paarden en stelde hij zijn rijbak 2 jaar 
lang beschikbaar voor de club toen het 
dak van de manege op de oude locatie 
aan de Groenloseweg lek was. 

Gerrit was altijd een gedreven en een 
actief lid; fanatiek met rijden (met paard 
Mister X), maar later ook een fanatiek 
instructeur en jury. Ook was hij 25 jaar 
actief in het bestuur en deed hij veel aan 
sponsoring voor de club als voorzitter 
van de manegecommissie. 

Gerrit deelde ook alle leden in om het 
concours op te bouwen en af te breken. 
Iedereen moet helpen, “anders bunt ‘t al-
tied dezelfden”. 

Gerrit, proficiat met dit jubileum, 65 spor-
tieve jaren!

Charlot is al van jongs af aan be-
smet met het paardenvirus. 
Ze begon op een shetlander, 
waarna er al snel een C-pony 
volgde. Hiermee werd het rijden 
wat serieuzer. 

Met onder andere Iris en Black 
Fellow was ze zeer succesvol in 
haar ponytijd in de verschillen-
de disciplines van de paarden-
sport. Ook deed Charlot regel-
matig mee met het viertal rijden. 

Op haar 18e maakte Charlot de overstap 
naar de ruiterclub. In deze tijd volgde ze 
de opleiding Equine, Leisure en Sports 
in Wageningen. Hier ontstond interesse 

voor voeding in relatie tot gezondheid en 
welzijn bij paarden. 
Deze interesse heeft ervoor gezorgd dat 
er inmiddels verschillende producten op 
de markt zijn gebracht die bijdragen aan 
een gezonde voeding voor paarden. 

Het begon allemaal op de zaterdagoch-
tend om 8.00 uur! Ja.. 8.00 uur begon de 
eerste les, en dat ging door tot 17.00 uur. 
Van de zaterdagochtendles ben ik, met 
verschillende pony’s, doorgegroeid naar 
de vrijdagavondles. Morky, Corina, Ka-
dans. Stuk voor stuk leuke pony’s waar 
ik veel wedstrijden en prijzen mee heb 
gereden.
Ook de ponykampen brengen 
mooie herinneringen met zich 
mee; stappend naar Barchem, 
rengalop over de zandverstui-
ving op de Veluwe.

De paardenjaren waren niet an-
ders; eigenlijk heb ik veel taken 
van de sport wel beoefend met 
mijn Ferro-merrie Roanieta. 
Springen, SGW, vier- en zes-
tallen, maar voornamelijk dres-
suur.

Ook tijdens de paardenjaren 
kan ik zeggen dat ik nog steeds 
op ponykamp mocht. Met een 
leuk stel leden organiseerden 

we bijna 10 jaar een ponykamp voor de 
jeugdleden. Ik weet niet wie er zo’n week 
het meeste genoten..

Voor nu staat het paardrijden even op 
een laag pitje, maar ik hoop dat mijn nu 
2-jarige Desperado leuk uitgroeit en dan 
zie ik mijzelf wel weer in de wedstrijdring 
rijden. 

Jeroen Sikkink is al 25 jaar lid van onze 
vereniging. Eerst een jaar of 5, 6 met 
pony Ghandy bij de ponyclub en daarna 
met diverse paarden bij de ruiterclub, nu 
de Hippische Vereniging. 

Als hoogtepunt bij de ponyclub wordt 
ponykamp als eerste genoemd. Zijn 
voorkeur gaat uit naar ruinen: da’s toch 
het makkelijkst en liever alleen springen, 
geen dressuur. Met springen kwam hij 
bij de pony’s tot de klasse Z, later bij de 

paarden sprong hij tot en met de klasse 
M. De liefde voor paarden kreeg hij van 
huis uit mee. Inmiddels is Jeroen vader 
van drie kinderen en staat het paardrij-
den op een laag pitje. 
Hij is op andere fronten nog wel actief 
bij de vereniging; in de wedstrijdcommis-
sie en als sponsorloper voor de Hippi-
sche Krant. Zijn vader Henk rijdt nu nog 
steeds met een paard van Jeroen bij de 
vereniging. Jeroen, van harte proficiat 
met je 25-jarig jubileum.

Charlot met Discovery

Charlot Helder
25 jaar lid

Jorien Ooijman
25 jaar aan mooie herinneringen

Jeroen Sikkink
25 jaar lid

Bij Riek thuis draaide alles om paarden. 
Haar vader was een van de oprichters 
van de ponyclub, dus het was ook niet 
meer dan vanzelfsprekend dat Riek 55 
jaar geleden naar de ponyclub ging. 

Mooie herinneringen heeft Riek aan de 
gemoedelijkheid van vroeger. 
Met de hele ponyclub op pony-
kamp naar de Kom ’s an cam-
ping in Hengelo (gld). Onder 
het zadel er naar toe en daar 
werd geslapen in kippenhok-
ken en varkenshokken in het 
stro. De pony’s stonden ge-
woon dag en nacht met zijn 
allen in de wei. 

Ook het wedstrijd rijden 
ging compleet anders dan 
tegenwoordig. Je ging met 
de hele vereniging tegelijk 
op pad. 

Er werd een vrachtwagen gehuurd en ’s 
ochtends vroeg werden alle pony’s erin 
geladen. 
Je ging pas weer naar huis als de laat-
ste van je vereniging was geweest. Tus-
sendoor werd er gezellig met zijn allen 
gegeten. 

 

Riek van Laarhoven
55 jaar lid

Riek met Koron

Gerrit van Zadelhoff
65 jaar lid
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Verscholen in het buitengebied van Winterswijk 
ligt de Scharrelhof. Een prachtige Bed & Breakfast 
midden in het nationaal coulisselandschap met vele 
zandwegen en bospaden. 

Uw gastvrouw en gastheer tijdens uw vakantie in 
deze mooi verbouwde vakantieboerderij zijn Annet 
Schreurs en Ron Rensink.  De boerderij is het ou-
derlijk huis van Annet, zij is er geboren en getogen 
en kon het in 2003 kopen van haar oma. Vanaf 2013 
wordt zij bijgestaan door haar partner Ron die vijf 
jaar geleden is gestopt met werken als kok en al zijn 
energie in de boerderij stopt.

Erop uit prijs 2019

Annet en Ron zijn met de boerderij begonnen als 
groepsaccommodatie en wonnen in 2019 de “Erop 
uit prijs” in de categorie beste groepsaccommoda-
ties. Tijdens de uitreiking van de prijs werd er door 
medewerkers van de gemeente Winterswijk ge-
sproken over paardentoerisme . Na enig onderzoek 
bleek daar veel animo voor te zijn en begonnen An-
net en Ron enthousiast  met het omzetten van de 
groepsaccommodatie naar een Bed & Breakfast en 
paardenhotel. Op 7 juni 2020 mochten zij hun eer-
ste gasten verwelkomen.

Paardenhotel met scharrelroutes

Het paardenhotel biedt u en uw paard een ontspan-
nen verblijf. De meeste gasten komen met een ei-
gen paard of ze huren er één. Maar ook fietsers en 
wandelaars zijn regelmatig te gast. Annet en Ron 

hebben zelf 34 (scharrel)routes uitgezet, variërend 
van 9 tot 40 kilometer. Deze routes kunnen te voet, 
te fiets en te paard worden afgelegd en ook zijn er 
30 routes geschikt voor aangespannen rijders. De 
routes voeren u door het prachtige landschap langs 
boerderijterrassen, kaaswinkeltjes en ijswinkeltjes. 
Het zijn unieke routes die alleen voor de gasten toe-
gankelijk worden gemaakt via de app “Komoot”.

Als kok zorgt Ron voor een heerlijk Scharrelhof 
diner of lunch. Alle maaltijden zijn zoveel mogelijk 
biologisch en als het even kan komen de ingrediën-
ten uit eigen tuin. Behalve kok is Ron ook fotograaf 
en legt uw verblijf graag vast door middel van prach-
tige foto’s.

Slapen in hangmatten

Niet alleen de gasten worden goed verzorgd, maar 
ook de paarden hebben het prima voor elkaar. Zo 
kan uw paard overnachten in een van de paarden-
stallen of in de weide en zijn er diverse faciliteiten 
aanwezig om uw paard te verzorgen. 

Omdat de Bed & Breakfast voor minimaal twee 
nachten te boeken is zijn er binnenkort ook hang-
matten beschikbaar voor mensen die één nachtje 
willen blijven slapen. Dit zijn niet zo maar hangmat-
ten, maar luxe en brede hangmatten met een dak 
erboven, voorzien van een muskietennet en zelfs 
een hangend nachtkastje. Een toilet en douche zijn 
aanwezig en zo kun je naast de wei slapen vlak bij 
je paard. 

Omdat Annet en Ron veel gasten vanuit de Rand-
stad en ook uit het buitenland krijgen die hier ge-
nieten van de ruimte en rust zouden zij graag meer 
activiteiten realiseren voor ruiters en hun paarden. 
Een grote wens is om nog eens een track/trail par-
cours uit te zetten en er een soort van speeltuin 
voor paarden van te maken. 

Bent u nieuwsgierig geworden, wilt u meer informa-
tie over deze gezellige Bed & Breakfast of wilt u een 
heerlijk en ontspannen weekend boeken? 

Kijk dan op www.scharrelhof.nl of bel met Annet of 
Ron op 0031(0)543-514 436/06-22680582.

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! 

B&B de Scharrelhof, op vakantie met je paard

Trektocht te paard De stal en boerderij Overnachten in de hangmat

Ira Beusink

Bos Fourage

Branieschoppers Communicatie

Ten Damme b.v.

Menno’s Dierenwereld

Ebbers Mechanisatie

Goossens Wijnhandel en Slijterij

Heesen Yachts Interiors

Margritta Holtman

HSF Logistics

Harm Kookt

Aike Kraaijenvanger

Krosenbrink Zonwering

Lensink Tweewielers

Café Bar Rooks

B&B Scharrelhof

Seegers Halle b.v.

 Brood en banketbakker Sellink

Sibelco Europe

Wim van Staalduinen

Auto Tiggeloven

Tolkamp Keukens

Molecaten

Kathy Mulder Vormgeving

Houthandel Nijweide

Souvenirwinkel By Peter

Riny Vruwink

Welkamp paardendekens  
atelier & wasserij

Egbert Wiechers

Witzand Bouwmaterialen

Dierenartsenpraktijk Wenters

Profile Wesselink

Sjuul Wonen

Wij willen graag onze adverteerders én onderstaande mensen bedanken voor het sponsoren van onze vereniging

Ook willen we nog graag onze sponsoren bedanken die een reclamebord in onze rijhal of buitenbak hebben hangen, 
deze reclame wordt goed gezien. Heeft u ook interesse om op deze wijze uw bedrijf te promoten? 

Neem dan contact op met ons secretariaat.
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Hart voor Arabieren
Verscholen tegen de bosrand in ’t Woold vind je een privé fokkerij 
van Arabische volbloedpaarden. Zo grazend in het coulissen 
landschap is het moeilijk voor te stellen dat hier enkele van de 
meest waardevolle exemplaren ter wereld tussen lopen. 
Alle paarden zorgzaam uitgekozen door Talitha Bakker, die deze 
paarden al ruim twintig jaar met dezelfde passie en liefde fokt.

Het begon allemaal 27 jaar geleden 
toen Talitha, destijds woonachtig in Har-
derwijk, vrijwilligerswerk deed op een 
Arabische volbloedfokkerij in Nijkerk. 
Daar werd ze verliefd op de schoonheid 
en vooral ook het karakter van de Ara-
bische paarden. Ze werd lid van een 
Amerikaans paardentijdschrift en merkte 
dat de Arabische volbloeden in die tijd-
schriften mooier waren dan die op dat 
moment in Nederland rond liepen. 

Ze maakte het haar missie om deze moo-
ie paarden naar Nederland te halen en in 
2007 arriveerde haar eerste Arabische 
volbloedmerrie uit Amerika, de prachtige 
merrie Dakaree. Voorafgaand aan dit 
avontuur had Talitha al een Nederlandse 
Arabische volbloed fokmerrie aange-
kocht en met de verkoop van de veulens 
en het geld dat ze verdiende tijdens haar 
bijbaan, heeft ze uiteindelijk Dakaree kun-
nen kopen. Met de aankoop van Dakaree 
werd ook de stalnaam gevestigd: Arabi-
an Stud Europe.

De fokkerij

De jaren die daarop volgden bestonden 
uit hard werken en iedere verdiende 
euro werd weer in de fokkerij gestopt. 
Uiteindelijk werd Dakaree verkocht naar 
de Emir van Qatar en van dat geld werd 
de fokkerij uitgebreid met Geraldyne el 
Jamaal. Geraldyne el Jamaal werd in 
2002 geboren in Brazilië en door Talitha 
gespot op een veiling nabij Sao Paolo. 
De merrie werd aangekocht, echter 
voordat de merrie naar Europa kon afrei-
zen werden de grenzen tussen Brazilië 
en Europa gesloten voor paarden we-
gens het uitbreken van een besmettelijke 
ziekte. 

Vijf jaar moest Talitha wachten, tot daar 
uiteindelijk een oplossing werd aange-
dragen door een kennis. Deze bood aan 
om de merrie over land naar Uruguay te 
brengen en vanaf daar de merrie op het 
vliegtuig naar Europa te zetten. Het had 
behoorlijk wat voeten in de aarde, maar 
uiteindelijk lukte het de merrie naar Uru-
guay te brengen. Daar kon ze even op 
krachten komen om vervolgens door te 
reizen naar Frankfurt, waar Talitha ein-
delijk de merrie kon afhalen. Inmiddels 
staat de merrie al 4 jaar in Nederland. 

Op een leeftijd van 15 jaar is de merrie 
zadelmak gemaakt en ingereden en in-
middels wordt ze met succes uitgebracht 
in de internationale endurance sport en 
heeft ze haar kwalificaties binnen om de 
FEI 1* te gaan starten. Op een leeftijd 
van 19 jaar is deze merrie met recht top-
fit te noemen! Natuurlijk is de merrie ook 
veelvuldig ingezet in de fokkerij. 

Wereldwijde interesse

Van over de hele wereld komen mensen 
naar het Woold om de merrie te bekijken 
en haar nakomelingen te kopen. Haar in 
2019 geboren zwarte zoon, ASE Justice 
el Jamaal, is momenteel een zeer pop-
ulaire hengst binnen de Arabische volb-
loed wereld en werd vorig jaar verkocht 
naar Australië. Voor volgend jaar ver-
wacht de merrie twee veulens, beide 
verwekt middels embryo transfer. Eén 
daarvan is reeds al ongeboren verkocht 
naar het buitenland. De andere wil Tali-
tha graag zelf houden om de lijn van de 
merrie veilig te stellen.
Het afgelopen jaar zijn er nog twee 
merries toegevoegd aan de fokkerij. 
De inmiddels 24-jarige merrie ZT Lud-
jteyna werd geboren in Argentinië en 
staat sinds maart dit jaar in Nederland. 
Deze merrie heeft een unieke stam-
boom van onschatbare waarde en Tali-
tha is ontzettend dankbaar deze merrie 
nog te hebben kunnen kopen. 24 jaar 
is een hele leeftijd, maar Talitha heeft 
hele goede hoop om nog nazaten uit de 
merrie te kunnen halen. Inmiddels was 
de eerste embryo transfer succesvol en 
wordt er een zoon of dochter van Lud-
jteyna verwacht in mei volgend jaar.

Bijzondere kruising

De tweede merrie die recentelijk werd 
aangekocht was de Frans gefokte Volga 
du Vallois. Dit keer een beetje ‘out of the 
box’, want deze merrie is namelijk een 
kruising. Haar vader is een Arabische 
volbloed en haar moeder een halve 
Fjord. Deze kruising in Frankrijk erg pop-
ulair en wordt de Henson genoemd. Een 
buitenritten paard bij uitstek. Volga heeft 
reeds op het allerhoogste niveau endur-
ance gereden en Talitha hoopt haar te 
kunnen kwalificeren voor het EK endur-
ance in Ermelo in 2023.

Volga is niet het enigste succesvolle en-
durance paard in de Wooldse stallen. 
Zo lopen er meerdere op FEI 2* niveau. 
Momenteel is Talitha het meest actief 
met de eerder genoemde Volga du Val-
lois en Geraldyne el Jamaal, maar ook 
met de zelfgefokte ASE Falaree en de 
goedgekeurde hengsten ASE Magnifi-
cent en ASE Zad Shiraz wordt fanatiek 
endurance gereden. ‘Het mooiste aan 
endurance vind ik het samenzijn met het 
paard,’ vertelt Talitha. ‘Zo heb ik vorig 
weekend in Duitsland een wedstrijd ge-
reden nabij Bremen. De natuur was nog 
ongerept en op sommige paden was zo 
lang niemand geweest, dat het gras tot 
kniehoog kwam. Slingerende weggetjes, 
het doorkruisen van een riviertje, het 
hoort allemaal bij de wedstrijd en dat 
maakt het juist zo leuk! Ik heb 96 km ge-
reden en ben, buiten de deelnemers van 
de wedstrijd, geen mens tegengekomen. 
Heerlijk!’

Endurance

De endurance sport is wereldwijd één 
van de grootste hippische sporten. Gek 
genoeg is deze sport in Nederland nog 
vrij onbekend. De sport begint bij een af-
stand van 20 km en wordt zo uitgebouwd 
naar het maximale van 160 km op één 
dag tot soms wel 360 km in meerdere 
dagen. Op de vlakke parcoursen wordt 
er vaak wat sneller gereden, terwijl in de 
heuvels meer technisch gereden wordt 
en daarbij de snelheid flink omlaag gaat. 
Vaak wordt er gereden in meerdere 
rondes van 20-30 km, maar er zijn ook 
wedstrijden waarbij je van A naar B rijdt 
waarbij er onderweg meerdere pauze-
plekjes zijn. Gedurende de hele rit vin-
den er diverse strenge veterinaire con-
troles plaats. Wanneer er twijfel is over 
de fitheid van het paard wordt je uit de 
wedstrijd gehaald, zodat dierenwelzijn 

altijd gewaarborgd wordt.
Talitha maakt momenteel deel uit van de 
organisatie die het Wereld- en Europees 
kampioenschap endurance organiseert 
welke begin september op het KNHS 
in Ermelo gehouden wordt. Hier komen 
ruim 80 landen aan de start waarbij al-
leen de beste paarden worden meege-
nomen. De route gaat over de Veluwe 
en de start, finish en pauzes zijn op het 
KNHS centrum. Daarnaast worden er di-
verse side-events georganiseerd waarin 
ook het buitenrijden centraal zal staan. 

Ook op regionaal vlak wordt er over en-
durance nagedacht en liggen er plannen 
om ook in Winterswijk een endurance 
wedstrijd te organiseren. In het verleden 
hebben er diverse endurance wedstrij-
den in Winterswijk plaatsgevonden maar 
de laatste jaren is dit naar de achtergrond 
geraakt terwijl er nu juist zoveel moeite 
aan het ruiterroutenetwerk is besteed.

Aan het enthousiasme van Talitha Bak-
ker ligt het in ieder geval niet. De passie 
die zij voor het Arabische volbloedpaard 
heeft én voor de endurancesport is zicht-
baar aanwezig. Samen met haar partner 
Louis draagt ze de dagelijkse zorg voor 
de paarden, bijgestaan door Jeroen, die 
met name de stalwerkzaamheden voor 
zijn rekening neemt. Inmiddels telt de 
fokkerij vier goedgekeurde dekheng-
sten, elf gerenommeerde fokmerries 
en nog een klein aantal veelbelovende 
jonge paarden. Voor 2022 verwachten 
ze zeven veulens, waaronder enkele al-
weer onder de 4e generaties vallen! 

Of deze allemaal op de fokkerij blijven, 
dat weet Talitha niet. ‘Sommige worden 
aangehouden om de lijnen van de mer-
ries door te zetten, maar een enkeling 
vertrekt ook naar het buitenland om 
bloedverspreiding te bevorderen.’

Chanaya Verhaegh

Mijn naam is Chanaya Verhaegh.
En ik vind het erg leuk om een stukje 
in de krant te schrijven.

Afgelopen september ben ik weer 
begonnen met paardrijden. Ik rij op 
de pony van mijn oma Netje. De 
naam van mijn pony is Destiny en is 
15 jaar oud. Destiny is erg lief voor 
mij en mag graag voorwaarts gaan. 
En daarom vinden wij springen het 
leukst.

Ik heb elke maandag avond les van 
Danique. De lessen zijn voor mij heel 
erg leerzaam en erg gezellig met de 
andere leden.

Het liefst heb ik spingles.
Ik vind springen leuk omdat ik mij 
dan vrij voel en van snelheid hou. 
Ik ben het meest trots op mijn band 
met Destiny en wat we samen in kor-
te tijd al bereikt hebben. Mijn doel 
is springwedstrijden te rijden met 
Destiny en daar zo ver mogelijk mee 
te komen.

Blij ben ik met mijn pony en dat ik de 
mogelijkheid krijg om bij de manege 
te rijden. Ik vind dat super leuk.

Ponyleden

Talitha met Geraldyne el Jamaal

Talitha en haar partner thuis tussen de paarden 
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Homeopathie - fytotherapie
Acupunctuur - Voedingsadvies

Metavital Horse Scan
Voor alle huid- hormonale- en 

stofwisselingsproblemen, 
kreupelheden, stress etc.

Lotte Houwers
Ik ben op mijn 8 ste jaar in 2015  be-
gonnen met paardrijden bij manege de 
Aalbrinkhoeve. Reed daar op pony Flip 
en ook nam ik mijn verzorgpony Reigers-
hoeve Lars mee om daar te lessen. Daar 
is de basis gelegd.
In 2016 ben ik lid geworden van de 
WR&PC, nu genaamd HV Winterswijk. 
Ik wilde met 4 jaar al paardrijden, maar 
mijn moeder heeft haar best gedaan om 
dit tegen te houden, maar 4 jaar later wil-
de ik nog steeds en is ze overstag ge-
gaan.

Mijn verzorgpony heet Reigershoeve 
Lars oftewel Lars. Sinds 2020 heb ik een 
eigen pony gekregen en die heet Vincent 
K. Beiden zijn een New Forest.
Ik vertel eerst wat over Lars. Lars is van 
3-5 2006. Lars is lief, ondeugend, eigen-
wijs, leuk, gewoon geweldig en heel all-
round. Lars is het beste in de cross en 
marathons vindt hij ook heel leuk. 
Op dit moment doe ik met lars, L-sprin-
gen ( als hij het doet, hi hi), L dressuur en 
L cross. Lars is een D pony van 1.40 m.

Ik heb op de dinsdagen Les van Desiree 
Kempers, ik ben begonnen met Wouter.
Ik vind de lessen leuk, leer er veel van. 
Het leukste vind ik de springlessen, maar 
zelfs dressuur begin ik leuk te vinden. Ik 
ben heel trots dat we samen een goed 
setje zijn, ook qua ondeugendheid etc.
Ik ben erg trots op Lars en vond het heel 
mooi dat ik afgelopen jaar bij de cross 1e 
ben geworden.
Ik wil nog heel graag winstpunten halen 
in het L springen en misschien dan zelfs 
nog in de M te kunnen starten voordat ik 
echt te groot wordt voor Lars.

Mijn eigen pony Vincent wordt op dit mo-
ment bereden door Britt Oonk en daar 
staat hij ook totdat onze stal helemaal 
klaar is. Erna heeft het mogelijk gemaakt 
dat ik al een eigen pony kon hebben.
Familie Oonk is super goed voor ons en 
de pony en in juli ga ik zelf op Vincent 
rijden en met Familie Oonk en Desiree 
Kempers hoop ik ook met Vincent goede 
vooruitgangen te boeken. 
Vincent was nog niet echt zadelmak, 
kende niet veel en Danique Oonk heeft 
de basis gelegd en na mijn val in januari 
is Britt verder gegaan daar Danique al 
heel druk was en Britt wel zin had in ons 
projectje. En wat is er al veel bereikt.

Vincent wordt nu ook meegenomen naar 
de les van Desiree.
Het is een hele fijne club met fijne sferen, 
top vrijwilligers dus we zitten daar prima 
op onze plek.

Lotte Houwers

PonyledenNatuurgeneeskundige 
praktijk voor dieren

R.J. Zomer
Chiropraxie 

L. Telford


