
Renate Höfkes - foto: Gerben Olthof
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Dé trend van dit seizoen

De instructie van de 
Hippische Vereniging wenst 
alle deelnemers veel succes!

Ira Beusink

Desiree Kemper, 
Kemper Ruitersport

Djuke Schoenmaker, 
Dressage by Djuke

Afgelopen jaar hebben wij 
afscheid moeten nemen 

van ons lid  
 

Wim te Winkel
 

Wim was onder andere jarenlang 
vast lid van de onderhoudsploeg.  

We zijn hem dankbaar voor alles 
wat hij voor onze vereniging 

heeft betekend.  

 
Hippische Vereniging Winterswijk

Met verdriet hebben wij kennis 
genomen van het overlijden 

van ons lid 
 

Freek Stronks

Wij zijn hem dankbaar voor de 
inzet voor onze vereniging. 

 
Wij wensen de familie heel veel 

sterkte met dit grote verlies. 

 
Hippische Vereniging Winterswijk
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Colofon
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Geachte lezers,

Voor u ligt de jaarlijkse krant van de 
Hippische Vereniging Winterswijk. Op 
een uitzonderlijk jaar na, brengen wij 
deze krant altijd uit in het voorjaar. 

Het voorjaar is wat ons betreft het ide-
ale seizoen om lekker buiten met het 
paardenspul aan de slag te gaan. Het 
is dan immers langer licht in de avon-
duren, de temperaturen zijn over het 
algemeen prettig en de paarden heb-
ben dan doorgaans nog weinig last 
van dazen. 

Vanaf vorige maand vinden er dan ook 
met regelmaat weer wedstrijden plaats 
op onze accommodatie. De afgelopen 
twee maanden konden ruiters en ama-
zones hier al terecht voor de gebrui-
kelijke dressuur- en springwedstrijden. 
Onze hippische week staat nu voor de 
deur en deze sluiten we dit jaar af met 
een Ride & Run. 

Later in het seizoen worden ook nog de 
nodige activiteiten georganiseerd op het 
gebied van mennen, springen en dres-
suur. Voor ieder wat wils! Raadpleeg de 
evenementenkalender in deze krant en  

 

 
op onze website www.hvwinterswijk.nl 
voor de relevante data.

Omdat er steeds meer aanbod van 
wedstrijden in de regio is, is het voor 
onze vereniging ook van belang om 
te kijken naar aanvullende activiteiten 
die wij kunnen organiseren. Zo sluiten 
wij niet uit dat in de toekomst met re-
gelmaat een oefenparcours klaar staat 
voor de springruiters en ook wordt na-
gedacht of wij een leuke en periodieke 
activiteit kunnen aanbieden voor hon-
den met hun baasjes.  
Hou daarom onze website en face-
booksite goed in de gaten!

In deze krant zitten vele vrijwilligersu-
ren. Uren waarin door onze vrijwilli-
gers artikelen worden geschreven en 
nagekeken, foto’s worden gemaakt, 
onze vaste adverteerders worden be-
naderd en de krant wordt opgemaakt. 
Namens het bestuur wil ik iedereen 
bedanken die een bijdrage heeft gele-
verd aan deze mooie krant, zowel vrij-
willigers als adverteerders. Het eind-
resultaat mag er zijn! 

Ik wens u veel leesplezier toe.

Sandra Metaal- ten Dolle
Voorzitter Hippische Vereniging 

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 
rijbaan (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 toeschou-
wers tijdens de lessen en wedstrijden heerlijk warm kun-
nen zitten en een versnapering kunnen krijgen. 

Lessen

De lessen voor de rijdende jeugdleden en senioren zijn 
verdeeld over de maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagavond. Ook op de woensdagochtend wordt er 
les gegeven voor combinaties onder het zadel. De les-
sen worden gegeven door Lies Bastiaanse, Ira Beusink, 
Desiree Kemper, Djuke Schoenmaker en Anke Wiggers. 

Op vrijdagavond is er ruimte voor de mennende leden 
om te trainen. 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 hvwinters-
wijk@outlook.com. 
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www.bril-in-mode.nl

Mechanisatiebedrijf

OONK

Eigen 
bezorgservice

    Baderie Winterswijk - Technopark 18 - Winterswijk - Tel. 0543 512 094  www.baderie.nl

bij Baderie
Winterswijk
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Iris en Mark Vaartjes over hardlopen en de Ride & Run

op de voorpagina 

Op de bok bij Renate Höfkes

Het huidige tweespan paarden waar ik 
mee rijd, heb ik overgenomen van mijn 
vader. Hij is hier mee gestart en inmid-
dels heb ik ze meerdere jaren geleden 
van hem overgenomen. Het zijn beide 
KWPN-paarden en inmiddels zijn ze 
twaalf jaar oud. Ze luisteren naar de 
naam Velymaz en Spiellberg. 

De paarden staan gestald in Kot-
ten bij mijn ouders. Daar train ik bei-
de paarden ook. Verder gaan we 
vaak op vrijdagavond naar de mane-
ge van Hippische Vereniging Win-
terswijk om daar te kunnen trainen.  
 

De laatste jaren rijd ik vooral de klei-
nere wedstrijden in de buurtschappen. 
Ook heb ik meegedaan tijdens het 
indoorseizoen aan de Twentecup. De 
Twentecup is een competitie waarbij 
je aan minimaal drie wedstrijden moet 
deelnemen. 

Als je meerdere wedstrijden mee rijdt, 
tellen de beste drie resultaten. Per 
klassering kun je punten verdienen. 
Degene met de beste klassering ver-
dient de hoogste punten. Daarmee kun 
je je vervolgens plaatsen voor de finale 
waarin prijzen zijn te winnen. 

De afgelopen winter heb ik hier mooie 
resultaten kunnen behalen. 
Een tweede plaats in Wierden, een 
vierde plaats in Ambt-Delden en een 
tweede plaats in Bathmen. Helaas 
is het net niet gelukt om een eerste 

plaats binnen te halen maar dat gaat 
vast nog lukken! 
De concurrentie in de Twentecup is 
groot. Er doen ook veel internationale 
rijders mee dus ik ben enorm trots op 
mijn resultaten!

Iris rijdt op dit moment op verschillen-
de paarden. Met haar 25-jarige New 
Forest ruin Julian rijdt zij vooral bui-
tenritten. Daarnaast is ze lekker aan 
het trainen met haar tweede pony 
Princes Romeé en ze probeert veel 
afwisseling in het rijden te brengen. 
Daarnaast concentreert ze zich op 
haar topper Noblesse, een 3 jarige 
merrie die ze samen met haar opa 
zadelmak aan het maken is. Iris zegt 
hierover: “Ik hoop hier mee te gaan 
scoren in de dressuurproef”. Haar 
paarden zijn haar beste vrienden en 
ze het leukste aan het rijden is dat je 
samen met jouw paard kunt trainen 
en iets kan bereiken. 

Mark Vaartjes, haar vader vindt het 
hartstikke leuk dat Iris zoveel plezier 
heeft in het paardrijden. Ze leert veel 
door de omgang met de paarden en 
hij denkt dat ze zichzelf hierdoor ook 
heel goed leert kennen. Paardrijden 
en de verzorging van dit mooie dier 
vraagt veel geduld en aandacht en 
dit is zeker niet altijd even makkelijk, 
geeft hij aan. Iris is samen met opa 
druk bezig met beleren van Nobles-
se en Mark probeert haar te helpen 
waar kan. Vaak is dit hulp bij de prak-
tische dingen, regelen van vervoer, 
meegaan naar de lessen en helpen 
met het longeren. En uiteraard de 
sponsoring van deze mooie hobby☺.

Zijn eigen passie ligt bij het hardlo-
pen, een sport die Iris echt verschrik-
kelijk vindt om zelf te beoefenen en 
ze zegt hierover: “ik rijd er liever 
naast op mijn paard’. Ze is er wel trots 
op dat haar vader al een aantal jaren 
deelneemt aan de roparun en daar-
mee geld inzamelt voor de goede 
doelen die voldoen aan het motto van 
de roparun: ‘Leven toevoegen aan de 
dagen, waar vaak geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan het 
leven”.

Mark heeft al vier keer meegedaan 
aan deze roparun als hardloper van 
het team 100%runningwinterswijk 
en hij geeft aan dat het elk jaar weer 
een bijzondere belevenis is. “Een 
persoonlijke prestatie neerzetten en 
samen als team te presteren en te 
ervaren. Het is altijd een weekend 
waarin we afzien, heel veel lachen 
maar ook soms worden geconfron-
teerd met verdriet van mensen die 
een naaste hebben verloren aan kan-
ker of zelf kanker hebben of hebben 
gehad. Op zulke momenten weet je 
weer waarvoor je het doet, niet voor 
jezelf maar voor een ander! Dat besef 
vind ik eigenlijk het mooiste moment”, 
zegt Mark. 

Vorig jaar hebben ze dan ook samen 
mee gedaan aan de ride&run. Het 

was voor hun de eerste keer dat mee-
deden aan een ride & run. Ze vonden 
het erg leuk om mee te doen. Het wa-
ren mooie en leuke routes en het was 
goed georganiseerd. De routes wa-
ren goed aangegeven en je kon fijn 
doorlopen en rijden. 

22 mei organiseert het team 100% 
running Winterswijk samen met de 
Hippische Vereniging Winterswijk 
voor de tweede keer een ride & run.

Iris en Mark gaan zeker weer mee-
doen. 
Ze willen zeggen tegen alle lezers 
van deze concourskrant: 
“Twijfel geen moment, ga zeker alle-
maal mee doen. Dus ben je ruiter of 
amazone, zoek een loopmaatje op 
waarmee je de ride&run kan doen.

Superleuk en gezellig en vergeet 
ook vooral niet: Het is voor het 
goede doel!”

Renate Höfkes is een bekende naam in de menwereld. 
Al vele jaren behaalt ze mooie resultaten in de wedstrijdsport. 
Graag stelt ze zichzelf en haar span even voor:

Renate Höfkes  - foto; Gerben Olthof

Iris Vaartjes is begonnen met paardrijden toen ze 5 jaar oud 
was. Vanaf haar zevende jaar is ze al lid van de Hippische 
Vereniging Winterswijk. 

Iris en Mark, ride & run ’20
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Huur een van onze 34 E-choppers en ga er samen met 
familie, vrienden of collega’s gezellig op uit. 

Onze mooie routes leiden jullie langs de leukste plekjes 
en de gezelligste restaurantjes, gemakkelijk te volgen 

via onze inbegrepen navigatiesystemen.

Onze E-choppers zijn geschikt voor jong en oud. 
Voor de allerkleinsten kunnen wij er zelfs een  

kinderzitje op monteren.

Zelf toeren? 
Maak dan uw reservering 
op www.routewenters.nl

We zien u graag! 

Stationsstraat 33  I  Winterswijk  I  0543-234900

Praktijk voor 
natuurgeneeskunde

Kinesiologie ESB
Q-Touch    Bioresonantie

R

R
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Een stukje over hoe Mirjam 
begon bij de WPC (nu HVW)

‘Nou, dat is al best lang geleden dat ik 
mijn ponytijd startte bij de WPC,’ ver-
telt Mirjam,  ‘ik was toen 8 jaar jong en 
reed op mijn verzorgpony Desiree. Ie-
dere zaterdagochtend in weer en wind, 
reed ik in alle vroegte op de pony, mijn 
moeder ernaast op de fiets, naar de 
club.’ (Deze bevond zich toen nog op 
terrein Jaspers.)

‘Toen ik 9 jaar werd kreeg ik als ver-
jaardagscadeau een eigen pony, ge-
naamd Whisky. Er werd een trailer 
aangeschaft en al gauw een start-
kaart. Inclusief wedstrijdtenue natuur-
lijk; een zwarte sweater, crème kleuri-
ge rijbroek en een witte kol voor onder 
de sweater. In de manege hing een 
A-4tje waar je kon opschrijven welke 
concoursen je graag wilde starten en 
hiervoor werd je dan opgegeven.’ In-
ternet bestond toen nog niet en dat in-
schrijven via een papiertje had ook zijn 
charmes weten we allebei. 

Mirjam vertelt verder: ‘Met Whisky heb 
ik veel ervaring op mogen doen, zowel 
in het springen als in de dressuur. Al 
bleek gauw dat de dressuur mij toch 
iets meer lag. Ook Whisky had dat 
door en ging nogal eens staan in het 
springparcours, waardoor we regelma-
tig na drie weigeringen uitgebeld wer-
den. Toen we Z1- dressuur waren en 
met een echt rijjasje (vroeger mocht 
je pas vanaf de Z met een jasje bij de 
pony’s starten) mochten rijden, werd 
Whisky verkocht.

Een vervolg pony stond al klaar: Een 
prachtige vos Merrie Aydin. Helaas 
was Aydin regelmatig kreupel en bleek 
niet geschikt voor de sport.

Toen kwam Guillaume, een jonge 3- 
jarige ruin met spatjes, maar als je 
even door die spatjes heen had gere-
den dan bleek hij echt wel voor je te 
willen werken. Samen leerden we veel 
en hebben we regelmatig mogen deel-
nemen aan Gelderse en Nederlandse 
kampioenschappen. Met als kers op de 
taart: Het jaar 2000 Nederlands kam-
pioen M2 te mogen worden. Uiteinde-
lijk heb ik hem mogen opleiden (en hij 
mij;)) tot het Z2 en werd toen verkocht 
naar Amerika.’ Gelukkig had Mirjam 
deze pony al wat Engels geleerd, zo-
dat hij ook in Amerika succesvol kon 
presteren ;). 

Mirjam: ‘Tussendoor vond ik het ook 
erg leuk om pony’s te rijden van an-
deren, zoals Kashmira van de familie 
Elsinghorst. Ook met deze pony was 
ik regelmatig te vinden op concoursen.  
En ongelooflijk maar waar: Zelfs in de 
springring en eventing. De felste kleu-
ren kleding had ik aan, want dan was 
je goed zichtbaar in de cross. Wauw, 
wat was dat gaaf die adrenaline door 
je lijf en gaan met een pony die voor 
je door het vuur ging!’ Mirjam glundert 
zichtbaar bij deze herinnering. 

Ze gaat verder: ‘Dan komt er een tijd 
om afscheid te nemen van al deze ge-
weldige pony avonturen, welke ik ove-

rigens niet zo had kunnen beleven als 
mijn moeder niet zo fanatiek was ge-
weest en ieder uurtje die zij vrij had in 
mijn hobby stak. Geloof me; ze heeft 
heel wat afgesjeesd met mij en mijn 
pony’s en later de paarden, want het 
paardenvirus ging niet over in de pu-
berteit.’ Mirjam is een echte ‘diehard’, 
zoals we dit noemen. Eenmaal besmet 
met het paardenvirus, komen deze lui 
er nooit meer vanaf. 

Als ik vraag hoe Mirjam de overgang 
naar de paarden heeft gemaakt, vertelt 
ze: ‘Mijn carrière bij de paarden begon 
met een mooie donkerbruine 3- jarige 
ruin Rick van de  vijf morgen. Ook deze 
meneer had nogal spatjes, maar deze 
jongeheer was daar moeilijker door-
heen te rijden. Na drie jaar het gevecht 
met hem aan te zijn gegaan, had ik het 
zin eraf. Ik besloot te stoppen met rij-
den. Mijn vriendin heeft hem een tijdje 
gereden totdat hij ziek werd. Hij bleek 
een tumor in zijn hypofyse te hebben. 

Na een tijdje niet op het paard te heb-
ben gezeten, kroop het bloed toch 
weer waar het niet gaan kon en begon 
ik weer met het rijden voor anderen. 
Concoursen werden weer opgepakt en 
de drive was terug!

Zo kwam ik bij Bernard Jansen terecht, 
hij had een mooie zwarte connemara 
merrie Valeur en vroeg of ik deze voor 
hem wilde rijden. Zeker wilde ik dat! 
Ook Bernard was erg fanatiek geweest 
in de sport, dus concoursen rijden 
hoorde er ook bij. 

Ondertussen werd ik zwanger van mijn 
oudste dochter en werd Valeur tijdelijk 
door iemand anders uitgebracht in de 
springsport. Bernard vond dit ook ge-
weldig en zag waar de talenten van 
deze merrie écht lagen. Bernard kocht 
voor mij een dressuurpaard, zodat ik 
in de dressuurring kon blijven verschij-
nen. Hoe gaaf....

Brinkes kwam en dit was een prachti-
ge, mooie grote vos van 1.78 mtr. Maar, 
poeh, dit paard moest je wel écht aan 
het werk zetten. Hiervoor kwam ik nog 
wel eens kracht te kort. 

Als ik de dressuurbaan uit kwam voelde 
het soms alsof ik aan een zuurstofap-
paraat moest; wat een werken was dat! 
Helaas heeft Brinkes tijdens het uit-
laden naast de trailer klep gestapt en 
een pees blessure opgelopen. Hij was 
helaas daarna niet meer geschikt voor 
de sport.  

Feline ‘mijn huidige merrie’  kwam op 
ons pad, Bernard was gelijk helemaal 
verkocht. Ik moest wel even wennen 
want ze was wel wat sensibel en dat 
was ik natuurlijk helemaal niet ge-
wend. Ook mijn moeder was enthou-
siast en zo kochten we Feline met ons 
drieën. (Dus voor mij deels mijn eerste 
echt ‘eigen’ paard.) En wát voor een 
paard…Dat sensibele was er al gauw 
af en bleek het een geweldige merrie 
met een enorme werkwilligheid en een 
karakter van GOUD… 

Helaas is Bernard in 2020 overleden 
en heeft hij de laatste successen van 
ons niet mogen meemaken. Inmiddels 
zijn we ZZ- zwaar startgerechtigd, 
maar vanwege een ski- ongelukje en 
daarop volgend een gebroken enkel,  
heb ik haar nog niet kunnen uitbrengen 
in deze klasse. Ik ben super trots op 
Feline dat ze mij zover heeft gebracht. 
Mijn moeder en Bernard ben ik erg 
dankbaar voor alle steun en support 
die zij mij al die jaren hebben gege-
ven. En zo hoop ik nog lang van deze 
prachtige paardensport te mogen en 
kunnen genieten!’

Inmiddels is Mirjams middelste doch-
ter 10 jaar en ook besmet met het 
paardenvirus. Als we van dit meisje 
net zoveel mooie prestaties mogen 
verwachten als van haar moeder, dan 
hebben we er straks een zeer volwaar-
dig lid bij! 

Bedankt Mirjam voor jouw mooie ver-
haal.

  Door Marga Stemerdink

Er was eens...

Op de voorpagina van de Hippische Krant van 2021 stond Feline van Mirjam ten Dolle-Vervelde,  
door tijdsdruk was het geen tijd haar te interviewen, dus nu alsnog..

Ooit liep er een klein blond meisje door de manege met altijd een cap op haar hoofd. Een koddig vos 
pony’tje onder haar billen en haar rug fier rechtop. Het meisje heette Mirjam ten Dolle. Mirjam had een 
droom: Heel goed worden met paardrijden. Nu is het zo dat sprookjes (bijna) altijd goed aflopen en zo 
ook in dit geval. Het kleine meisje werd groot, trouwde een prins en al snel was ze 25 jaar lid van de 
club. Tijdens een interview vertelde het (nu grote) meisje, over haar carrière bij de pony’s en paarden.  
Wij gaan dit sprookje met u delen….
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Opa Boeijink had paarden. In eerste 
instantie nog voor de landbouw, la-
ter voor de fokkerij. Er zijn een aantal 
paarden meegegaan naar Engeland in 
1976 waar Henk Boeijink (de oom van 
IJnske) naar toe geëmigreerd is.

Zijn vrouw Kim reed eventing met één 
van de gefokte hengsten, Talisman. Bij 
opa Boeijink op het land werden in de 
jaren ‘80 de concoursen van de 

Winterswijkse Ponyclub (WPC) en de 
Winterswijkse Ruiterclub (WRC) ver-
reden. Overgrootopa Bessinkpas was 
erg betrokken bij de WRC in de begin-
jaren. Hij won verschillende prijzen. In 
1927, het oprichtingsjaar van de WRC, 
won hij tijdens het 1ste internationale 
concours een zweep.

WRC jaren ‘80

Opa Boeijink kocht begin jaren ‘80 een 
schimmel genaamd Lady. Daar leerde 
IJnske op rijden (én daar ontstond de 
grote liefde voor schimmels!). Eerst 
ging IJnske lessen bij Manege de Sik-
ker en daarna al snel naar de WRC 

aan de Groenloseweg. Natuurlijk stap-
pend want een trailer was er niet. De 
lessen werden toen verzorgd door Ab 
Rooks. 

De buitenbak was waar nu FC Winters-
wijk zijn parkeerplaats heeft. Enkele 
jaren heeft IJnske daar met veel ple-
zier gereden. Eerst met Omburga en 
Dorthy en daarna met Amigo.

Met dit laatste paard werden er ook 
optochten en concoursen gereden. In 
1995 kocht IJnske haar eerste “eigen 

paard,” dit was Dopke van Rini Vru-
wink. “ ‘n best peerd,“ zei opa Boeijink. 
De lessen werden natuurlijk gevolgd 
bij de WRC. Eerst bij Theo Nijhuis en 
daarna bij Betsie Hagens. 

Betsie Hagens kende Dopke heel goed 
en Dopke kon nooit iets verkeerd doen 
bij haar. Dat zorgde vaak voor hilari-
teit in de les. Als Dopke niet deed wat 
IJnske vroeg, maakte dat niks uit. 

Okari 

Toen Dopke het niet meer vol kon hou-
den kwam er een ander paard. Via 
Betsie Hagens werd Okari gekocht, 
een grote schimmelruin, afstamme-
ling Zeoliet. 

IJnske had Dopke bij stal Aarnink 
gestald dus Okari ging ook naar Stal 
Aarnink. Dit was een fantastische tijd. 
Er werden veel wedstrijden gereden. 
Daarnaast heeft IJnske nog 3,5 jaar de 
functie van secretaresse mogen ver-
vullen bij de WRC. 

In 2004 is het viertal, waarin IJnske 
met Okari vaak als vierde paard mee-

Familie Vervelde: het paardenvirus van vroeger en nu
Het begin 

Hoe kon het ook anders, met opa Boeijink van de Vreehorstweg 
en overgrootopa Bessinkpas is het paardenvirus overgeslagen 
naar IJnske. Van jongs af aan opgegroeid met paarden. 

IJnske met Dorthy

IJnske met Okari
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reden, kringkampioen geworden onder 
begeleiding van Ira Beusink. Tevens 
mochten ze naar de Gelderse Kampi-
oenschappen in Dronten en de Neder-
landse Kampioenschappen in Ermelo.  
Okari kon ook nog leuk springen maar 
dat durfde IJnske niet zo goed. Daar-
om werd Susan Stemerdink gevraagd. 

Okari was af en toe een beetje “lomp”, 
zo ook op de Gelderse Kampioen-
schappen in Klarenbeek. Foutloos en 
een goede tijd in de 1ste ronde, toen 
volgde de barrage… alle hindernissen 
foutloos en de laatste hindernis loopt 
hij alles omver (hindernis, bloemstuk-
ken, dennetjes). Dit was ook een van 
de eerste keren dat René Vervelde 
meeging op wedstrijd. 

René Vervelde 

René is boer in hart en nieren, dus hij 
heeft wel iets verstand van paarden 
maar meer van koeien. Hij vindt het 
maar een rare bedoeling op concours. 
“Zo’n poespas voor 5 minuten rijden,” 
dat begrijp ik niet. 

IJnske vertelt nog een leuke anekdo-
te: Op een concours in Neede werd er 
gevraagd of Okari te koop was, een 

behoorlijk bedrag werd er geboden en 
Okari zou naar Amerika gaan. Het was 
in de beginjaren dat René en IJnske 
elkaar kenden. IJnske vroeg raad aan 
René, en hij zei dat ze op haar gevoel 
af moest gaan. En tja…. Niet verkocht 
dus. “Nu denk ik daar wel anders over”, 
zegt hij lachend.  

In 2007 werd de boerderij aan de 
Schaapsweg verbouwd. Okari mocht 
ook mee, hij kreeg een mooie stal en 
een maatje genaamd Catootje, een 
shetlandpony die Jesper (zoon van 
René en IJnske) gekregen had. Deze 
pony kwam van Eugene en Anita, fa-
milie van René. Afgelopen jaar heeft 
René er nog een stal bij gemaakt, want 
er moest een paard bij. “Dus met ande-
re woorden: ik ben er voor de hand- en 
spandiensten, stallen uitmesten etc.,” 
zegt René.

Carmen, Romy en Jesper

Sinds de geboorte van de kinderen 
komt er weinig meer van het rijden. “Ik 
werk als echocardiografie laborant in 
het MST, Thoraxcentrum in Enschede. 

Naast het werk jureer ik af en toe nog,” 
vertelt IJnske. “Maar de liefde voor 

paarden is altijd gebleven en nu dus 
overgedragen aan Carmen en Romy. 
Jesper voetbalt liever en dat is ook pri-
ma.” 

In 2012 kwam er een iets grotere pony, 
Jumper. Want Carmen, toen 4 jaar oud, 
vond pony’s ook wel leuk. Spelender-
wijs ging Carmen paardrijden en later 
Romy ook. Les bij de ponyclub aan de 
Steengroeveweg was een uitje. Eerst 
met Jumper en later met Sonja en Jes-
ter van Maud Collin en Bienke Beeker. 

De meiden hebben erg veel geleerd 
van de pony’s en ook van Maud. Het 
springen is bij Carmen favoriet. Car-
men en Romy hebben geregeld Bixie 
wedstrijdjes gereden met Jumper, Jes-
ter en Sonja, en veel prijzen gewon-
nen. 

De meiden werden al snel heel groot, 
dus dan moet er natuurlijk een gro-
tere pony komen. Dit werd Emilion: 
een E-pony, vos, Gelders x Arabier. 
Carmen kan er mee lezen en schrij-
ven. Helaas Romy niet zo. Tijdens de 
clubles valt ze van Emilion en breekt 
haar sleutelbeen. Maar Okari is er ook 
nog steeds (nu 25 jaar oud) en daar 
rijdt Romy nu af en toe op. Ook volgt 
zij  lessen bij Stal Deb. 

Carmen rijdt op dit moment M1 met 
Emilion. Zij heeft ook al een aantal ke-
ren de Gelderse Kampioenschappen 
en Nederlandse Kampioenschappen 
mogen meemaken. Zowel individueel 
als met het viertal en/of het vereni-
gingsrijden. 

Bij het verenigingsrijden zijn ze 3e van 
Gelderland geworden. Afgelopen ja-
nuari zijn Carmen en Emilion reserve 
kringkampioen geworden. In februari 
mochten ze starten op de Gelderse 
Kampioenschappen in Gorssel in het 
M1 dressuur. 

Daar zijn ze op een mooie  6e plaats 
geëindigd. Omdat het eerst de bedoe-
ling was dat Romy verder zou gaan op 
Emilion is in mei 2021 gezocht naar 
een “springpaard” voor Carmen. 

Na een zoektocht is Gamble (Golve 
Quility Times x Celano), een mooie 
voorlopig goedgekeurde merrie met 
PROK papieren, aangekocht. De be-
doeling is dat Carmen eerst gaat sprin-
gen met deze merrie en dat er uitein-
delijk ook nog een veulentje bij wordt 
gefokt.

“Zo kan ik straks op mijn manier weer 
extra genieten van de paarden,” sluit 
IJnske af. 

René is er voor de hand- en spandiensten

Carmen met Gamble
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Clara Bella Boerenijs
IJsterras voor overheerlijke coupes

Wij maken ook uw streekpakket op bestelling

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.



11Hippische Krant      HVW 2022
d

....
....

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  
aanvang van de wedstrijd bezet.  

Wedstrijdsecretariaat  Hippische wedstrijden

Dressuur; Sandra Huiskamp
dressuurwinterswijk@gmail.com 

Springen; Kim Stemerdink
spr.winterswijk@gmail.com

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

De concourscommissie

-  Evenementenoverzicht Hippische wedstrijden 2022  -

Houd voor de meest actuele kalender onze website in de gaten: www.hvwinterswijk.nl. 
Alle info zoals het definitieve programma en de startlijsten voor de wedstrijden zijn te vinden op www.startlijsten.nl onder plaatsnaam ‘Winterswijk’.

Ook dit jaar staat er weer een vol programma klaar. 
Diverse wedstrijden en andere evenementen worden georganiseerd op onze 
accommodatie. Onderstaand een overzicht. 

Kom gerust eens een kijkje nemen!

05/06 mrt:  Dressuurweekend – B t/m M dressuur 
26/27 mrt:  Dressuurweekend – B t/m M dressuur 
02/03 apr:  Springweekend met op zondag selectie voor Outdoor Gelderland 
10 apr:  Kegeltjes rijden 
18 apr:  Onderlinge wedstrijd springen en dressuur 
23/24 apr:  Dressuurweekend

14 t/m 20 mei:  Hippische week 
22 mei:  Ride & Run 
13/14 aug:  Dressuurweekend 
20 aug:  Menwedstrijd 
4 sept:  Ride & Run 
17 sept:  Springwedstrijd 
24/25 sept:  Dressuurweekend 
6 nov:  Onderlinge wedstrijd
19 nov:  slipjacht

Nieuwe instructie stelt zich voor

Hoi! 

Mijn naam is Djuke Schoenmaker. Ik 
heb al sinds mijn zesde een passie 
voor paarden. Alle vrije tijd die ik had 
was ik met paarden bezig. Op 11-jarige 
leeftijd kreeg ik mijn eerste eigen pony 
en na drie jaar stapte ik over naar mijn 
paard Ece. 

Na Ece kreeg ik Evi. Helaas kwam ik 
met haar terecht in een vicieuze cirkel 
van blessures, dierenarts, fysio etc.

Door de goede begeleiding tijdens de 
revalidatie ben ik mijzelf ook gaan ver-
diepen in biomechanica van het paard 
en het functioneel gebruiken van die 
kennis. Hierdoor ontdekte ik dat er 
door middel van een goed manage-
ment, training en een instructeur veel 
blessures voorkomen en opgelost kun-
nen worden. 

Voor mij werd toen gelijk duidelijk dat 
ik hier mijn studie op wilde gaan rich-
ten. En dit bleek een schot in de roos!

Inmiddels ben ik Instructor Sport 
NCSAH, ORUN 3 gediplomeerd.

Sinds vier jaar woon ik in de Achter-
hoek met mijn vier paarden en geef ik 
met heel veel plezier privélessen op 
locatie en bij ons thuis.

Ook werk ik alweer een paar maan-
den hier op de club. Elke maandag- en 
donderdagavond geef ik les. Ik vind het 
erg leuk om te zien hoe mijn groepen 
groeien en elke week weer enthousiast 
zijn.

Nou, dit was een klein inkijkje in mijn 
leven :) en wellicht tot ziens op de club.  

Groetjes Djuke 

Al vele jaren heeft Hippische Vereniging Winterswijk een team van  
verschillende instructeurs. Door de jaren heen nemen we helaas soms 
ook afscheid van instructeurs, maar gelukkig komen er telkens ook 
weer nieuwe gezichten bij. 

Het afgelopen jaar is het team uitgebreid met Djuke Schoenmaker.  
Zij stelt zich graag even voor!
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Buys Ballotstraat 13d  I  7102 EA Winterswijk  I  post@automz.nl  I  06-52853997

Winkelstegge 1  I  7108 AT Winterswijk-Woold
0543-538438  I  06-40756745

info@paardenpraktijkzomer.nl  I  paardenpraktijkzomer.nl

Homeopathie - fytotherapie
Acupunctuur - Voedingsadvies

Metavital Horse Scan
Voor alle huid- hormonale- en 

stofwisselingsproblemen, 
kreupelheden, stress etc.

Natuurgeneeskundige 
praktijk voor dieren

R.J. Zomer
Chiropraxie 

L. Telford

Vierde Broekdijk 5 I 7122 JD Aalten
+31 (0) 543 474545

info@ophaaldienstmiedema.nl
www.ophaaldienstmiedema.nl

Wij wensen iedereen succesvolle hippische dagen!
Ook eens andere PK’s rijden? 

Bel dan Miedema voor een parttime of fulltime job!

Hallo ik ben Merle Damkot 12 jaar,

Ik ben sinds januari van dit jaar lid van 
de Hippische Vereniging Winterswijk 
samen met mijn pony Destiny.
Ik heb les van Djuke, samen met de 
jongens is dat erg gezellig!

Ik heb niet echt een voorbeeld maar 
kijk veel naar YouTube filmpje van Kris-
ty  Snepvangers omdat ik het leuk vind 
om zelf te springen en dan kan ik ook 
kijken hoe andere mensen springen.

Met Destiny rijd ik veel, het springen 
vinden wij erg leuk en dat gaat ook 
steeds beter! Ook oefenen wij met 
dressuur op bijvoorbeeld aan de teugel 
lopen en reageren op mijn been.
Ik heb begin maart ook meegedaan 
aan de wedstrijd bij de HVW om te 
kijken of ik wedstrijden leuk vind en of 
Destiny dat al kan.

Wij vonden het allebei erg leuk en 
Destiny heeft heel goed haar best ge-
daan, we hadden gelijk al prijs. Bij al-
lebei de proeven zijn we 1e geworden.
Ik denk dat ik nog wel vaker wedstijden 
ga doen, daar kan dan ook weer veel 
van leren en ervaring op doen.

Groetjes Merle Damkot

Ponylid



Waliënseweg 1  I  7105 CD Winterswijk Huppel
0543 513 585  I  info@nieuwbovenhuis.nl

Camping
“Nieuw Bovenhuis”

            Camping
Groepsaccommodaties
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Anouk (als 9-jarige) met Mossie

Anouk met Equitalle op de NK

Gerwin in Nieuw Zeeland

Arina maakt een buitenrit met Burggraaf

Anouk met Mambo, GK Lichtenvoorde

- Jouw paard is het waard ! -

thehorsupcompany.nl  I  info@thehorsupcompany.nl

Opleiden & uitbrengen
Zadelmak maken

Verkoop springpaarden
Instructie

Haverkampstegge 11a 
7107AX Winterswijk-Kotten

06-22134333
milouonderdijk@hotmail.com

De familie Kempers bestaat uit een gezin van 
vier: Gerwin, Arina, Anouk en Luuk.

Anouk is een gedreven amazone en wist met 
haar huidige pony Equitalle al aardig wat prij-
zen op haar naam te schrijven. De liefde voor de 
paarden heeft ze niet van een vreemde. Beide 
ouders zijn gepassioneerde paardenmensen. 

Gerwin heeft de liefde vanuit huis mee gekregen, 
zijn ouders had ook paarden. Hij  is op zijn tien-
de begonnen op de manege, langzaam maakte 
de manegepony plaats voor een eigen pony en 
op zijn viertiende maakte hij al de overstap naar 
de paarden. Later werkte hij bij Erhard Rutte op 
stal. Daar liep hij ook stage voor zijn opleiding 
dierverzorging. Toen kreeg hij de kans om in 
Nieuw-Zeeland tijdens een seizoenswissel op 
een springstal te werken. Dat was een prachtige 
kans om zo’n land beter te leren kennen en erva-
ring op te doen in het buitenland. Arina was zes 
jaar oud toen de liefde voor de pony’s begon te 
kriebelen. Op haar twaalfde ging ze bij Manege 
de Achterhoek in IJzerlo rijden. 

Gerwin en Arina leerden elkaar als collega’s ken-
nen op de Radstake waar ze beide werkzaam wa-
ren. Arina longeerde de jonge paarden en Gerwin 
maakte ze dan zadelmak.  Hengstenkeuringen, 
merriekeuringen en de fokkerij speelden een gro-
te rol. Arina reed ook de dekhengst Burggraaf. 

Na acht jaar vonden ze een nieuwe uitdaging 
bij Stal Eurocommerce in Lochem. Arina werkte 
daar een aantal jaren parttime en Gerwin was er 
fulltime aanwezig. Na vijf jaar bij Eurocommerce 
gewerkt te hebben ging Gerwin bij Wim ten Pas 
aan het werk. Daar kon de passie voor de paar-
den verder gaan. In 2017 is het gezin naar Win-
terswijk verhuisd.

Anouk is het paardengebeuren met de paple-
pel ingegoten. Momenteel rijdt ze zeer succes-
vol met haar pony Equitalle en  heeft ze  nog 
twee paarden waar ze mee start. Roxette is een 
vijfjarige merrie waar ze nu in het B-springen 
mee rijdt. Met Get the Picture, in eigendom van 
Wilko en Maya te Lindert, rijdt ze M1-dressuur. 
Anouk haar eerste pony was een lichte voskleu-
rige A-pony genaamd Ivy. Daarna volgde D-pony 
Mossie en daar werd ze B-dressuur, B-springen 
en B-crossen mee. Mambo was ook een knappe 
D-pony en daar wist ze L-dressuur en L-springen 
mee te worden.  Equitalle is een E-pony en met 
haar wist Anouk veel te winnen.  

Equitalle is ook echt haar favoriet. De eerste win-
ter dat er gestart werd, werden ze al meteen in de 
B-dressuur kringkampioen. Afgelopen outdoorsei-
zoen deed ze daar een schepje bovenop en  werd 
ze in de M1-dressuur ook kringkampioen. Dat vond 
ze super om mee te maken. Tevens mocht ze op 
de Gelderse kampioenschappen  in het M-sprin-
gen starten en werd daar reservekampioen. 

Ook afgelopen indoorseizoen was weer top. 
Anouk en Equitalle werden Z-kringkampioen  
springen en op de Gelderse kampioenschappen 
wist ze  een mooie derde prijs te veroveren, wat 
haar verzekerde  van  een startplek op de Ne-
derlandse Kampioenschappen te Ermelo.  Daar 
stond een pittig technisch gebouwd parcours. 
Anouk is super trots dat ze er mocht starten.  

Als ik tijdens het interview vraag aan Anouk of ze 
wel eens last heeft van zenuwen dan moet ze erg 
lachen: die heeft ze gelukkig niet. In de toekomst 
hoopt ze verder te kunnen in de paarden, maar 
wil ook graag de opleiding als schoonheidspeci-
aliste doen. Wij wensen haar heel veel success 
met haar toekomst.

Door Esther Schaap

Familie Kempers: echte paardenmensen
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In het laatste weekend van maart werd de foodtrailer in gebruik genomen
De eerste klant was Wim van Staalduinen

De foodtrailer is verbouwd door Gerwin Kempers en Edy Goldenwijk

In de winter van 2021/2022 is er ach-
ter de schermen door verschillende 
vrijwilligers keihard gewerkt aan de 
realisatie van onze eigen foodtrailer. 

Tijdens onze wedstrijden is het al 
vaker de wens om ook eens een 
patatje of broodje kroket te kunnen 
serveren. Helaas liet onze keuken 
het niet toe om er een frituur te ma-
ken. 

Toen ontstond het idee hoe leuk en 
toepasselijk het zou zijn om onze 

eigen foodtrailer te hebben. Een 
trailer werd beschikbaar besteld, 
benodigde materialen werden op di-
verse plekken bij elkaar gezocht. En 
dit heeft geresulteerd in een echte 
foodtruck helemaal in stijl passend 
bij de vereniging. 

Dus vanaf dit seizoen bieden we bij 
meerdere wedstrijden een assorti-
ment aan lekkere snacks. 

Steel jij straks de show in onze food-
trailer? 

Onze eigen foodtrailer 
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Vrijwilligers: onbetaalbaar!
Patricia Elsinghorst
Eén van de  vaste gezichten tijdens de 
menwedstrijden in Winterswijk en om-
geving is Patricia Elsinghorst. Patricia 
werd al vroeg besmet met het paar-
denvirus. Het begon allemaal in Med-
do waar ze altijd heeft paardgereden 
bij een boer. 

Patricia reed en de boer mende. Uit-
eindelijk hebben ze elkaar aangesto-
ken en werd er door beide gemend 
en gereden. Dit was vooral recrea-
tief. Er werd gelest samen met de 
buren, er was immers geen trailer.  
 
Via de boer ging Patricia naar menver-
eniging Oud Gerij. Via de vereniging 
werd kennis gemaakt met de samen-
gestelde menwedstrijd. Op deze wed-
strijden leerde ze Arjan kennen, hij 
mende ook. Samen hebben ze inmid-
dels Jasmijn (7 jaar) en Jurre (5 jaar). 

Net voor de geboorte van Jasmijn 
werden in 2013 voor het eerst eigen 
pony’s aangeschaft. Jasmijn rijdt in-
tussen zelf op een welsh A, Jurre vindt 
alles om de pony’s heen leuk, poetsen, 
hooi geven en uiteraard de tractor. 
 
Bij Oud Gerij heeft Patricia bijna 10 
jaar in het bestuur gezeten. Na de fu-
sie in 2019 koos ze voor een pauze. 
Maar al binnen een jaar werd Patricia 
gebeld door voorzitter Sandra of ze 
toch niet weer wat meer vrijwilligers-
werk rondom de kantine op wilde pak-
ken. Inmiddels regelt Patricia de kanti-
nevrijwilligers, zorgt ze dat de kantine 
er altijd piekfijn bij ligt en staat zelf ook 
regelmatig achter de bar.

Tine Ooijman
Voor de bezoekers van dressuurwed-
strijden is Tine een bekend gezicht. Al 
vele jaren is zij verbonden aan de club. 
Al ruim 20 jaar is zij vrijwilliger bij ver-
schillende evenementen. Via dochter 
Jorien, die nu 26 jaar lid is, kwam Tine 
terecht bij de ponyclub. Jorien was gék 
van paarden en dat bleef ze. 

Eerst reed ze een jaar in Eibergen, bij 
een manege. In dat jaar kwam ook de 
eerste eigen pony, Pinkie. Pinkie was 
eigenwijs en bleek niet geschikt als 
kinderpony. Daarom kwam Morky, met 
deze pony werd Jorien lid van de Win-
terswijkse Ponyclub.

Hier begon de loopbaan van Tine als 
vrijwilliger. Ze was een vaste kracht tij-
dens het jaarlijkse grote Concours Hip-
pique. Samen met Siny Dunnewold, 
Riek van Laarhoven en Ali ten Dolle 
heeft ze vele juryleden van een kop-
je koffie voorzien. Deze inzet voor de 
vereniging heeft Tine ook doorgegeven 
aan haar dochters. 

Tine’s andere dochter Renske, raakte 
tevens besmet met ‘het paardenvirus’ 
en werd ook lid van de club. De zussen 
zijn beide actief voor de vereniging. 
Van helpen bij wedstrijden tot mee op 
ponykamp als leiding.

Tine is momenteel nog steeds meer-
dere weekenden per jaar op de mane-
ge te vinden. 

Ze regelt onder andere juryleden en 
schrijfsters voor de dressuurwedstrij-
den en ze zorgt ervoor dat het ze aan 
niks ontbreekt.

Vrijwilligers, daarvan heb je (er) nooit genoeg!
Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar. En onze vereniging kan niet zonder. 
Het hele jaar door hebben we activiteiten op de planning staan. 

Voor verschillende evenementen zijn we op zoek naar extra handjes.  
Denk aan kantinedienst, schrijven bij een jurylid, patat bakken etc. 

Wil jij graag jouw steentje bijdragen? Of weet je niet zeker of het iets  
voor je is en heb je nog vragen? Patricia vertelt je er graag alles over! 
Neem gerust contact op: patriciaelsinghorst@gmail.com

Patricia Elsinghorst met haar gezin op de koets tijdens de Paardenvierdaagse Woold 2019, foto; Theo ten Brinke

Jorien Ooijman met Corina en Renske Ooijman met Morky

Patricia Elsinghorst met Vivian tijdens een buitenrit (2009)

Tine Ooijman met Peter
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INFORMATIEAVOND ZONNEPANELEN
elke laatste donderdag van de maand om 20.00 uur

en Bennie Hoijtink het paard

De slipjacht 2021

Na een val bracht Koen Gerrit met de 

trekker naar de stopplaats

foto; Emile Talen

foto; Emile Talen

foto; Emile Talen
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Hoe begon het allemaal?

“Op 7 jarige leeftijd had ik eerst een 
sik voor de kar, daar reed ik mee rond 
op de boerderij”, begint Gerrit te ver-
tellen. “Wij hadden vroeger thuis geen 
pony. Dat wilde ik wel graag en als je 
maar lang genoeg blijft drammen dan 
kump d’r vanzelf één. Mijn vader had 
via Boxem een pony gekocht. Deze 
kende niks. Maar gaandeweg konden 
we al steeds meer. Een sprongetje in 
de wei en later door het bos.”

Je bent actief in het mennen, 
springen en slipjacht rijden. 
Kun je daar wat over vertel-
len?

“Begin jaren ‘80 toen de samenge-
stelde menwedstrijden in opkomst 
kwamen reden we al mee, met tuig-
paarden. Marathon, dat was en is nog 
steeds mijn favoriete onderdeel. Hoe 
harder, hoe mooier!

In die tijd reden er nog bokrechters 
mee. Die mensen moesten zich altijd 
goed vasthouden. Een marathonwa-
gen die bestond nog niet. De meubel-
wagen werd her en der verstevigd en 
daar reden we de eerste wedstrijden 
mee. Nadat we zijn getrouwd in 1987 
werd de eerste marathonwagen ge-
kocht. We hebben aan veel regiona-
le wedstrijden mee gedaan. Ook de 
Winterswijkse buurtschapwedstrijden 
waren altijd mooi en vooral heel erg 
gezellig. Het is jammer dat dit nu alle-
maal uiteen is gevallen en dat er geen 
competitie meer is.” 

Gerrit vervolgt over zijn carrière onder 
het zadel: “Het rijden onder het zadel 
heb ik weer opgepakt toen onze doch-
ter Jennifer met haar pony naar het Ve-

rinkbos ging. Dat vond ik mooi, samen 
door het bos crossen. Daar hebben we 
heel wat uren doorgebracht. Maar het 
springen ging me eerst niet zo best af: 
te vroeg, te laat, voor het zadel en ach-
ter het zadel. 

Er was dus reden voor verbetering. Ik 
kwam in gesprek met Johan Verink en 
vanaf die tijd heb ik wekelijks les van 
hem gehad. Het ging steeds beter en 
in overleg met Johan hebben we ons 
ingeschreven voor de Senioren spring 
competitie 40+. Die wedstrijden wor-
den op zaterdagavond verreden en dat 
paste mij wel. Het was goed te combi-
neren met het boerenbedrijf.”

“Johan ging altijd met mij mee op wed-
strijd. Hij genoot met volle teugen van 
alle bekende paardenmensen om zich 
heen. Op de terugweg werd de wed-
strijd geëvalueerd en daar werden de 
daarop volgende lessen weer op aan-
gepast. Johan was best streng, het 
moest perfect zijn. 

Mijn paard Jolly Keur en ik werden 
steeds meer een combinatie en dat 
was te zien in de uitslagen. Het was 
in 2018 in de finale van de 40+ com-
petitie. We zaten er goed bij, maar bij 
de voorlaatste hindernis viel ik er af. 
Helaas eindigden we toen op een 9e 
plaats. In de finale van 2019 liep het 
niet goed en lukte het niet. Ik miste 
mijn maatje Johan, mijn mentor was er 
niet bij. Johan was te ziek om mee te 
gaan. Kort daarna is Johan overleden.”

“Door het coronavirus is de competitie 
in 2020 helaas niet verreden. Uiteraard 
heb ik wel recreatief doorgereden en 
getraind. Inmiddels ben ik rijdend lid 
bij Hippische Vereniging Winterswijk 
en volg op dinsdagavond les van Ira 
Beusink.”

“In 2021 stond er wederom een 40+ 
competitie op het programma. Die dag 
hebben we ons weten te kwalificeren 
voor de finale. In totaal waren er ne-
gen ruiters geplaatst voor de finale. Ik 
mocht als laatste van de negen ruiters 
van start. Ik wist dat we in vorm waren, 
Jolly Keur ging echt enorm hard. We 
waren foutloos én in de snelste tijd, 
dus Nederlands kampioen! Geweldig! 
Nu gaan we ons klaarmaken voor het 
seizoen 2022.”

Een andere interesse van Gerrit is de 
slipjacht. “De slipjacht rijden heeft al-
tijd mijn interesse gehad, maar ik heb 
het lang afgehouden. De kans om van 
het paard te vallen was me te groot, dit 
in combinatie met de werkzaamheden 
op ons melkvee bedrijf. Mijn eerste 
slipjacht is ongeveer 12 jaar geleden. 
Dit was echt een prachtige ervaring!”

“De slipjacht in 2021 heb ik ook mee 
gereden. Deze liep iets anders dan 
ik vooraf had gedacht. Alles ging een 
beetje moeizaam, de meute (honden) 
waren niet scherp, ze moesten er echt 
inkomen na een jaar niks te hebben 
gedaan i.v.m. corona. We zaten mid-
den in de run en de meute zat goed op 
spoor. Totdat er vijf reeën uit het bos 

kwamen, daar ging een deel van de 
meute achteraan. 

De huntsman en ik gingen achter de 
honden aan die uit de meute er van 
door gingen, maar ze renden zo hard 
dat ze al snel uit het zicht waren. We 
stonden even stil om te luisteren of we 
de honden konden horen. Mijn paard 
werd ongeduldig en begon te draaien, 
glijdt uit, ik val er af en het paard valt 
deels op mij. Het paard springt op en 
gaat er vandoor. 

Gelukkig wordt het paard door om-
standers gezien en ze liet zich pakken. 
Gelukkig was Bennie Hoijtink daar ook 
bij. Die stapte op mijn paard en heeft 
haar naar de stopplaats gereden. Het  
was nog best een eind lopen. 

Gelukkig kwam daar mijn zoon Koen 
aan met de trekker. Die heeft mij naar 
de stopplaats gebracht. Gelukkig was 
alles goed met het paard en vanaf daar 
hebben we de slipjacht hervat en uit-
gereden. Tja, het is allemaal niet zo 
makkelijk als dat het er uitziet, anders 
had iedereen wel mee gereden met de 
slipjacht”, lacht Gerrit.

Door Martijn ten Pas

Op de koffie bij Gerrit Beskers

Gastvrij word ik ontvangen bij Gerrit en Willie Beskers in 
Kotten. Onder het genot van een kop koffie komen al snel de 
mooie verhalen los. Als je al je hele leven met pony’s en paar-
den bezig bent is er veel te vertellen.

foto; Gerben Olthof

foto; Emile Talen

foto; Emile Talen
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Gelderse kampioenschappen 2022

Onderlinge wedstrijd

In het eerste weekend mocht Mirjam 
Vervelde – ten Dolle het spits afbij-
ten. Met Feline kwam zij aan start in 
de klasse ZZ-licht, de hoogste re-
gionale klasse. Zij behaalden een 
mooie score van ruim 60% waarmee 
ze op een twaalfde plaats eindigden. 
 
Het weekend erna was het de beurt 
aan de pony’s om titels te verdelen in 
de verschillende dressuurklasses. Dit 
werd een succesvolle dag voor de fa-
milie Ten Pas. In de middag kwam So-
fie ten Pas aan start in Gorssel in de 
klasse L1 met Mistery Lana. Zij reden 
een mooie proef die werd beloond met 
201 en 205 punten. Dit bleek genoeg 
voor het reservekampioenschap. 

In de avond kwam Jade ten Pas aan 
start in Wezep in de klasse B met Wold-
berg’s Bartok. Van beide juryleden kre-
gen zij 202 punten. Ook dit bleek ge-
noeg voor het reservekampioenschap! 
 
Carmen Vervelde kwam aan start 
in de klasse M1 met Emilion. Samen 
behaalden zij ruim 62% en dit was 
goed voor een hele mooie zesde plek 
in de einduitslag. Shelby Groothuis 
en Spoekedammetjes Dien moch-
ten starten in de klasse Z1 cat. D/E. 
Zij zetten hun beste beentje voor 
maar vielen helaas niet in de prijzen.  
 
Bij het springen voor pony’s kwam 
Anouk Kempers aan start met Equital-
le in de klasse Z. Tijdens de Gelderse 
kampioenschappen wisten ze dankzij 
goede omlopen een derde prijs te be-
halen. Hiermee behaalden zij een ticket 
voor het Nederlands kampioenschap.  

Als laatste was het de beurt aan de 
paarden in het springen.  In de klasse 
B kwamen voor Hippische Vereniging 
Winterswijk aan start Chelsea 
Hogeslag en Marly Legters. Beide re-
den beide omlopen foutloos. Hiermee 
won Chelsea Hogeslag met J’Adore 
een vijfde prijs. Voor Marly Legters en 
Zendos was er een twaalfde prijs. Ook 
Tessa Delger kwam aan de start in de 
klasse ZZ. Zij behaalde in de eerste 
omloop helaas 8 strafpunten.

Traditioneel wordt in novem-
ber de jaarlijkse onderlinge 
wedstrijd dressuur en springen 
verreden. Zo ook stond deze 
in november 2021 weer op het 
programma. In verschillende 
klasses in de dressuur en het 
springen werd er gestreden om 
mooie prijzen.

In de klasse BB was er een eer-
ste prijs voor Merel Floors met 
Lars. De klasse B was prooi 
voor Maggy Hijink met Bonfire. 
In de gecombineerde rubriek 
L1/M2 mocht Fabiënne Buunk 
het oranje lint ophalen. Bij de 

paarden in de klasse B was er 
een eerste prijs voor Hilde van 
Eerden, gevolgd door Marlies 
Schieven. 

De winst in de klasse L1 ging 
naar Isa Berentsen. Chelsea 
Hogeslag reed genoeg punten 
bij elkaar met Gilmore TMH in 
de klasse M1/M2 voor de over-
winning.

In het springen waren er eerste 
prijzen bij de pony’s voor Sanne 
ten Pas en Maggy Hijink. Bij de 
paarden ging de winst naar Yvet 
Bennink en Felien Elschot. Een 

tweede prijs was er voor Bennie 
Hoijtink.

Beste combinatie van de dag bij 
de pony’s werd Maggy Hijink. 
Bij de paarden was dit Felien 
Elschot.

Aan het einde van de dag wer-
den er ook nog wisselbekers 
uitgedeeld voor de beste com-
binaties van de Hippische week. 
Deze prijs ging bij de pony’s 
naar Esmee Wijnveen. Bij de 
paarden kon de wisselbeker 
mee naar huis worden genomen 
door Chelsea Hogeslag. De wisselbeker is voor Chelsea

Chelsea Hogeslag met J’Adore

Tessa Delger met Hampton

Jade ten Pas met Woldberg’s Bartok

Mirjam Vervelde met Feline

Shelby Groothuis met Spoeke-

dammetjes Dien

Sofie ten Pas met Mistery Lana

Esmee Wijnveen

Gelderse outdoor-
kampioenschappen 2021
In het outdoorseizoen 2021 wisten 
zich ook weer vele leden te plaat-
sen voor de Gelderse kampioen-
schappen.

Dressuur pony’s:

Sofie ten Pas met Mistery Lana 
(klasse B cat. D/E) Sofie ten pas 
met Presley E The King (klasse 
L1 cat. D/E) Elize Wijnveen met 
Promise (klasse L1 cat. D/E) Mar-
ly Aarnink met Lotus Silent van de 
Binnenvelder (klasse L1 cat. DE, 1e 
reserve) Anouk Kempers met Equi-
talle (klasse M1 cat. D/E) Liza Aarn-
ink met Gaudi (klasse M1 cat. D/E) 
Shelby Groothuis met Spoekedam-
metjes Dien (klasse M2 cat. D/E)

Dressuur paarden:

Sterre Hoitink met Louis Vuitton 
(klasse B, 1e reserve) Marly Aarn-
ink met Jolas (klasse L2) Tessa 
Delger met Hampton (klasse M1) 

Danique Oonk met Kansas (klasse 
M1) Chelsea Hogeslag met J’Ado-
re (klasse M2) Britt Oonk met Gol-
den Lady (klasse Z1) Tessa Delger 
met Golden Elvis (klasse ZZ-licht)

Springen pony’s:

Sofie ten Pas met Presley E The 
King (klasse B, 2e reserve) Anouk 
Kempers met Equitalle (klasse M)

Tijdens de kampioenschappen vie-
len verschillende leden in de prij-
zen. Sofie ten Pas wist een zesde 
prijs te winnen in de klasse L1 met 
Presley E the King. Marly Aarnink 
werd vierde in de klasse L1 met 
Lotus Silent van de Binnenvelder. 
Beide plaatsten zich voor de Ne-
derlandse kampioenschappen. 

Anouk Kempers werd in de klasse M 
springen reservekampioen. Ook zij 
mocht door deze prestatie naar de 
Nederlandse kampioenschappen. 

Zowel in het springen als de dressuur hadden meerdere leden 
van Hippische Vereniging Winterswijk zich geplaatst dit jaar voor 
de Gelderse kampioenschappen. En meerdere leden kwamen 
mét een mooie prijs weer huiswaarts richting Winterswijk.

Anouk met Equitalle

Carmen Vervelde met Emilion
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Oeps…..
Het is iedereen vast wel eens overko-
men;  je had jouw paard vastgezet aan 
een touw of ketting. Er gebeurde iets 
waardoor het paard schrok. Hij ging han-
gen in het halter waarbij hij het halter of 
touw kapot trok. Paniek. 

Waarschijnlijk heb je even peentjes staan 
zweten, maar haalde je daarna opgelucht 
adem; ‘dat ging nét goed!’ Toch baal je 
een beetje, want er moet (weer?) een 
nieuw halter komen. Kost je weer een 
euro of twintig…

Heb jij je op zo’n moment wel eens af-
gevraagd hoeveel kracht ervoor nodig is 
om een halter kapot te trekken? Probeer 
het zelf eens met een stalgenoot; grote 
kans dat dit niet lukt. Het ‘hangen’ is vaak 
de oorzaak van (als ik het een naam mag 
geven) een whiplash bij paarden. 

Door de enorme druk achter de oren, op 
de achter hoofdschedel (deze plek noe-
men we met een moeilijk woord: ‘de occi-
put’) kan er veel beschadigd raken. Deze 
druk kan veel gevolgen hebben op de 
rest van de schedel, maar uiteraard ook 
op alle structuren in de schedel. De ge-
volgen en symptomen zijn te vergelijken 
met een whiplash bij mensen, vandaar 
dat ik het ‘beestje’ deze naam geef. 

Ik zal proberen uit te leggen wat er ge-
beurt en wat de gevolgen kunnen zijn als 
een paard is gaan hangen in het halter. Ik 
vermoed dat jij jouw paard daarna nooit 
meer simpel vast zult zetten zonder te 
voorkomen dat hij kán gaan hangen.

Doe een stapje naar voren….
Regelmatig kom ik op stallen situaties te-
gen waarover ik mij ernstig zorgen maak. 
Het paard staat al keurig klaar als ik ar-
riveer. Het paard staat aan een of twee 
touwtjes in een lang gangpad, zonder dat 
er een wand of muur achter het paard 
aanwezig is.

Gekscherend vraag ik wel 
eens: ‘Hoe laad jij jouw paard 
op de trailer?’. 
Het antwoord luidt meestal: ‘Voordat ik 
hem vastzet aan de kettingen, dan doe ik 
altijd eerst de stang erachter, want anders 
kan hij gaan hangen’. Het antwoord is 
keurig, maar als ik dan vraag: ‘Waar is de 
stang in deze situatie nu je hem wél vast 
hebt staan met een of twee touwen?’ dan 
wordt het even stil en zegt men meestal 
dat er ‘eigenlijk nooit wat gebeurt’. Fijn. 
Maar een keer kan al een keer teveel zijn. 

Stel: Jouw paard schrikt, loopt een pas 
achteruit en wordt niet begrensd, immers;  
er is geen wand of muur aanwezig. Het 
paard merkt dat er druk achter op de 
schedel komt, raakt in paniek en gaat 
volledig in de achterhand hangen. 

De ogen worden groter en witter; je ziet 
nog meer paniek en het paard loopt weer 
naar voren. Hij glijdt bijna uit, loopt naar 
achteren met nog meer kracht en dan… 
Jawel; het halter knapt. Het paard komt 
tot rust omdat de druk op de schedel en 
nek weg is, maar ondertussen heeft er 
zich een enorm trauma afgespeeld op de 
achterhoofd schedel, daar waar het kop-
stuk van je halter achter de oren op de 
nek ligt (de occiput).

Reverse whiplash
Doordat er een enorme trekkracht op het 
gehele lichaam komt, kan er een secun-
dair trauma (een trauma dat uit een ander 
trauma voortkomt) ontstaan; en wel in de 
schoudergordel, voor het schouderblad. 
Het paard trekt namelijk met zijn hele ge-
wicht (en dan spreken we al snel over een 
zeshonderd kilo!) aan zijn achterhoofd 
schedel. Ik noem dit secundair trauma 
een reverse whiplash. 

Als ik het heb over spieren, dan heeft een 
spier een aanhechting op bijvoorbeeld 2 
bot delen, maar als ik het heb over het 
bindweefsel dat de spier omhult, dan 
wordt het gehele lichaam erbij betrok-
ken want het bindweefsel netwerk gaat 
3-dimensionaal over en door het lichaam 
heen.

De spieren in deze regio hebben alle-
maal een aanhechting op de achterhoofd 
schedel, eerste halswervel, kaken, tot 
aan de aanhechting van het schouder-
blad. Deze spieren gaan ook onderdoor 
of over het schouderblad heen en heb-
ben een aanhechting tot de regio onder 
het zadel. Deze spieren worden zo enorm 
uit elkaar gerekt dat daardoor naderhand 
een enorme bindweefselknoop/whiplash 
ontstaat. Deze zie je niet en aanvankelijk 
zul je denken dat het meevalt. Naderhand 
begint de ellende want deze bindweefsel-
knoop/whiplash blijft actief, zonder dat jij 
dat merkt. 

Het geval is namelijk dat deze knoop con-
tinue aan de (inmiddels geirriteerde) sche-
del blijft trekken. Daarom kan de schedel, 
maar ook het 3 dimensionale bindweefsel 
netwerk over het gehele lichaam, niet tot 
rust komen. Zeker wanneer deze knoop 
geïrriteerd raakt doordat de betreffende 
schoudergordel in beweging moet komen 
en/of belast wordt. Je kunt je voorstellen 

dat dit veel problemen met zich mee kan 
brengen, zowel fysiek als mentaal.

Dit trauma is moeilijk te vinden; als je en-
kel met je hand achter het schouderblad 
voelt of masseert, dan kom je het niet 
tegen. Pas als je het hoofd erbij betrekt 
en dan specifiek de achterhoofd schedel, 
dan zal je paard meteen een duidelijke 
pijnreactie geven omdat de knoop dan 
geactiveerd wordt. 

Therapie, in welke vorm ook, kan in de 
meeste gevallen al veel verlichting geven 
op de schedel, schouderblad en ribben. 
Maar als de bindweefselknoop/whiplash 
zelf, niet wordt opgelost dan kunnen de 
problemen terug komen. Het spreekt voor 
zich dat er zeer specialistische  technie-
ken aan te pas komen om de volledige 
ontspanning van de whiplash te krijgen.

Een whiplash kan een enorm effect op 
de bewegingsvrijheid hebben en geeft 
daarmee een beperking. Elk paard zal 
dat gaan compenseren, op welke manier 
dan ook.

Symptomen bestrijden of  
oorzaak aanpakken? 
Sommige paarden hebben een traanoog, 
zijn allergisch voor pollen, hebben de 
neusvleugels op ongelijke hoogte of de 
ogen ongelijk  in de schedel staan. An-
dere paarden mag je absoluut niet aan 
de oren komen, slijten het gebit scheef af 
(ook al komt de tandarts keurig elke tien 
maanden) of slijten de voorvoeten op een 
bepaalde manier scheef, ook al komt de 
smid met geregelde intervallen. Sommi-
ge paarden kantelen het hoofd, of er ko-
men onverklaarbare kreupelheden voor.

In het geval van het traanoog, dan kun 
je de traanbuis laten doorspoelen, maar 
staat er misschien zoveel druk op de 
schedel dat daardoor de traanbuis wordt 
dichtgedrukt? 

In het geval van pollen kun je een supple-
ment gaan inzetten, maar zijn de pollen 
wel de oorzaak? Leveren pollen soms 
een probleem op omdat de sinussen in 
de schedel geïrriteerd zijn door de druk 
die op de schedel staat? Een supplement 
inzetten kan verlichting geven, maar is 
het ook de oplossing voor het probleem?

Is jouw paard altijd erg paniekerig of raakt 
hij snel in de stress, dan kun je uiteraard 
een rustgevend middel inzetten. Maar het 
kan best zijn dat hij continue hoofdpijn 
heeft. Ook in dit geval kan een supple-
ment verlichting geven, maar pakken we 
de oorzaak of het gevolg aan?

Is jouw paard niet actief genoeg, dan kun 
je hem een brok geven die meer energie 
levert, maar wie weet is het paard de-
pressief aan het worden omdat niemand 
hem begrijpt.

Is jouw paard extreem hengstig of wil ze 
juist niet hengstig worden dan kun je haar 
daar een supplement voor geven, maar is 
door de druk in de schedel de hormoon-
balans niet totaal verstoord? In dit geval 
kan een homeopaat of natuurgeneeskun-
dige je misschien verder helpen.

In het geval van het continue scheef 
afslijten van het gebit en/of hoeven zul je 
de tandarts en smid erbij nodig hebben, 
maar aanpak van de whiplash door een 
osteopaat, kan de tandarts en smid ook 
verder helpen.

Heeft je paard maagzweren ondanks dat 
hij voldoende ruwvoer krijgt, weinig zet-
meel en suikers, dan is de maagzweer 
geen oorzaak, maar waarschijnlijk een 
gevolg van (te-) veel stress. 

Kort gezegd; er ontstaat meestal veel 
stress na een ‘hang incident’. Stress kan 
veel problemen veroorzaken en vreet 
energie. Daarbij is een continue hoog 
cortisol gehalte extreem slecht voor 
mens én dier. Zo kun je zien dat ‘een keer 
hangen’ veel consequenties kan hebben, 
wat voor tal van sluimerende problemen 
kan zorgen. Supplementen kunnen hel-
pen de problemen te verminderen. 

Zelf werk ik met enkele basisproducten 
die, in combinatie met mijn werkwijze, 
goed kunnen helpen. Wordt het specia-
listischer en heb ik op dat gebied onvol-
doende kennis, dan verwijs ik je graag 
door naar een homeopaat of natuurge-
neeskundige die meer kennis heeft van 
het specifieke probleem en de daarbij be-
horende supplementen die ingezet kun-
nen worden. 

Begin altijd met het zoeken naar de oor-
zaak van het probleem, voordat je klak-
keloos supplementen of behandelingen 
in gaat zetten. 

Een gezegde blijft, zeker in dit geval, al-
tijd van toepassing: 

‘Voorkomen is beter dan genezen’. 

Een paard zonder whiplash loopt, en 
voelt zich, veel beter dan een paard mét 
whiplash. Een ‘Airbag’ aan de achterzijde 
voorkomt een hoop problemen. 

Jeroen Duenk

Onze paarden kosten nogal 
wat geld. Een oud gezegde 
luidt ook niet voor niets: 

‘Komt een paardenmens te ster-
ven, dan valt er niks te erven.’

En eerlijk is eerlijk; als ik mijn 
‘paarden uitgaven’ bij elkaar 
op zou tellen, denk ik dat ik 
een leuke vakantiewoning in 
het buitenland zou kunnen be-
talen. En dan heb ik nog nooit 
een eigen paard gehad. Ge-
lukkig mocht ik in mijn leven 
gebruik maken van fijne paar-
den die in het bezit waren van 
echte liefhebbers. 

Hierdoor konden we de kosten 
van onderhoud en aanschaf van 
spullen, met elkaar delen. Dat 
verzacht de pijn toch enigszins. 

Nu kunnen we onze sport net 
zo kostbaar maken als we 
willen met mooie bling, bling, 
maar als ons lieftallige vier-
voeter iets mankeert, hebben 
we niet zoveel meer te kiezen. 
Er moet een dierenarts of os-
teopaat aan te pas komen. 
Misschien nog wat medicijnen 
of zelfs in ergere gevallen: 
Een operatie of langdurige be-
handeling. De kosten kunnen 
dan behoorlijk oplopen. 

Helaas komt het vaak voor dat 
we (ook in de mensenwereld) 
te veel aan symptoombestrij-
ding doen, maar dat de daad-
werkelijke oorzaak niet aan-
gepakt wordt. Dat is jammer, 
want eigenlijk blijven we dan 
bezig met het ‘oppompen van 
een lekke band’. 

Verderop in de krant, hebben 
we een aantal artikelen staan 
over ‘oorzaak- gevolg- behan-
delingen’ en het belang van 
de juiste behandeling en sup-
pletie. Supplementen kunnen 
namelijk een mooie bijdrage 
leveren aan het herstel en be-
houd van een gezond dier (en 
mens). We kunnen er niet al-
les mee oplossen, maar sup-
plementen bieden vaak een 
mooie ondersteuning. Daar-
naast kunnen supplementen 
op lange termijn ook helpen 
om problemen te voorkomen. 

Let wel op: Supplementen zijn 
momenteel overal te vinden. 
Maar als je niet exact weet 
welk supplement je moet in-
zetten, dan los je daarmee het 
probleem niet op. Een veteri-

nair arts, homeopaat, natuur-
geneeskundige of osteopaat, 
kan de oorzaak van het pro-
bleem meestal vaststellen. 
Daarmee kan hij/ zij jullie ver-
der helpen met het inzetten 
van de juiste behandeling en/
of supplementen.

Een hobby mag geld kosten. 
Als we daar plezier van heb-
ben en het paard wordt er be-
ter van, is dat mooi. Maar op 
onnodige uitgaven zit niemand 
te wachten. Lees je dus in of 
laat je goed voorlichten. Wel-
licht ben jij het eerste paar-
denmens dat komt te sterven, 
waar wél wat van valt te erven!

Gezonde paarden groet, 
Marga Stemerdink

Column

Gezondheid!

‘Whiplash’ bij een paard; kan dat? 
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. . .. .
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Bestrating - Grondwerk - Kraanverhuur
Landbouwstraat 2A - 7122 VM Aalten  

06 -18107331 - info@welkamp.com
www.welkamp.com

Marly Aarnink met Lotus Silent

Anne Berg met J’ Adore

Sterre Hoitink met Louis Vuitton
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Dit jaar hebben wij als jeugdbestuur 
een ponykamp dag georganiseerd. We 
begonnen de ochtend met leuke cros-
slessen op het terrein van Maud Collin. 
In groepjes van 2 kregen we crossles 
van Marinka Keus. 

Op het terrein van Maud waren 
veel verschillende soorten hinder-
nissen waardoor er voor iedereen 

wel iets tussen zat om te springen.  
Nadat iedereen de pony weer naar 
huis had gebracht na de leuke cros-
sles, was het tijd om lekker te gaan 
lunchen bij de ponyclub. We hadden 

lekkere broodjes want na zo’n crossles 
had iedereen wel trek gekregen. Na de 
lunch was het tijd voor wat leuke spel-
letjes om elkaar nog wat beter te leren 
kennen. Als laatste activiteit zijn we 

naar de kartbaan gegaan om te gaan 
glowgolfen. We hadden ons verdeeld 
in 2 teams en gingen zo de 10 glow-
golf banen gedaan. Het zag er super 
leuk uit om iedereen op met de licht 
gevende sticks en ballen bezig te zien. 
Na het glowgolfen hebben we de dag 
afgesloten met gezellig samen patat te 
eten en lekker na te kletsen of ieder-
een te dag leuk heeft gevonden.

Het Jeugd bestuur bestaat uit 
6 leden. Wie zijn die 6 leden? 

Sterre Hoitink, Liza Aarnink Franne 
Wolterink, Marly Aarnink, Anne Berg 
en Thirsa Oonk.

Wat doen wij? Wij organiseren alle-
maal leuke activiteiten voor de leden, 
met name de jeugd, van de Hippische 
Vereniging Winterswijk. 

We hebben al een aantal leuke activi-
teiten georganiseerd, zoals een pony 
kamp dag. Waarbij er in de ochtend 
een cross les van Marinka Keus is ge-
reden. In de middag hebben we een 
Glow in the Dark midgetgolf gedaan. 

Er is ook een voltige les georgani-
seerd, wat heel erg leuk was. Ook nog 
een super leuke fotoshoot! 

We zijn nog veel meer leuke dingen 
van plan om te gaan organiseren, zo-
als men clinic, spring/ dressuur clinic, 
schriktraining en een ponykamp bij de 
manege  Dus geef je de volgende keer 
ook op!

Jeugdbestuur: 

Anne Berg 

Liza Aarnink 

Thirsa Oonk 

Franne Wolterink 

Sterre Hoitink en 

Marly Aarnink 

Ponykamp dag

Het jeugdbestuur

Franne Wolterink met Moos

Thirza Oonk met Mister T

Liza Aarnink met Gaudi Jubilaris

Dit jaar is Louis van Laarhoven al-
weer 40 jaar lid van Hippische Ver-
eniging Winterswijk. Alweer flink 
wat jaren geleden is hij besmet 
geraakt met het paardenvirus toen 
hij verkering kreeg met Riek. Louis 
ging altijd met Riek mee naar de 
wedstrijden. Tijdens het jaarlijk-
se ruiterbal won hij een prijs: een 
tegoedbon voor een paar gratis 
paardrijlessen bij Gerrit Zomer. 

Na deze reeks lessen kwam er een 
eigen paard. Met de vader van Riek 
gingen ze naar de paardenmarkt 
in Zuid-Laren, daar werd Ura ge-
kocht. Er was geen stal meer vrij, 
dus ’s avonds laat moest er nog 
snel even een stal getimmerd wor-
den voor de nieuwste aanwinst.  
 
Met Ura en later met verschillende 
andere paarden heeft Louis gere-
den bij de Winterswijkse Ruiter-
club. Hij was actief deelnemer aan 
het verenigingsrijden, viertallen en 
achttallen. Zelf schopte hij het tot 

de Z-dressuur met Tjarko. Louis 
heeft twee keer over een periode 
in het bestuur gezeten. 

Rondom de fusieperiode zat hij 
voor de tweede keer in het bestuur, 
waarbij het verantwoordelijk was 
voor het onderhoud in en rondom 
de manege. 

Louis van Laarhoven  -  40 jaar lid
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Jill Bomers met de Aquatrainer
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De Aquatrainer, iets wat je steeds va-
ker voorbij ziet komen in de hippische 
wereld. Maar wat is het nu eigenlijk en 
waarvoor kan de aquatrainer ingezet 
worden? Jill Bomers werkt er dagelijks 
mee en vertelt ons graag meer!

Aquatrainer

Een aquatrainer verbetert het uithou-
dingsvermogen, de spierkracht, co-
ordinatie en lenigheid van een paard. 
Het apparaat kan worden ingezet om 
de dagelijkse training te ondersteunen, 
maar een aquatrainer is ook heel ef-
fectief als hulpmiddel bij de revalidatie 
van paarden met gewrichts-, pees, of 
botproblemen.

Hoe werkt het?

Een aquatrainer is een soort bad van 
drie meter lang en één meter breed 
met daarin een loopband. Als het paard 
op de loopband staat, wordt er water 
in het bad gelaten. Door het paard op 
de loopband door het water te laten 
lopen, zorgt de opwaartse kracht dat 
het paard ‘lichter’ wordt. Het bewegen 

tegen de waterdruk in kost paarden 
wel veel kracht en het moet zijn hele 
lichaam gebruiken, maar de belasting 
op pezen en gewrichten is minimaal. 
Het gebruik van de achterhand wordt 
optimaal gestimuleerd door de tegen-
druk van het water, hierdoor spant 
het paard de buikspieren aan en zal 
het zijn rug beter gaan gebruiken. 
 
Bewezen effectief

De snelheid van de loopband en het 
waterniveau kunnen apart van elkaar 
worden ingesteld. Hierdoor kan voor 
elk paard en doel (training of reva-
lidatie) een effectief trainingsplan 
worden gemaakt. Onderzoek aan 
Faculteit Diergeneeskunde Utrecht 
heeft bewezen dat de aquatrainer ef-
fectief is bij training en revalidatie. 
Maar voor juist gebruik en goede re-
sultaten is wel gedegen kennis nodig. 
 
Toepassingen aquatrainer:

• Bot, gewrichts en peesproblematiek 
• Rugproblemen 
• Training van het gezonde (sport)paard 

De aquatrainer wordt bij het gezonde 
paard met name ingezet om meer be-
weeglijkheid in de gewrichten van be- 

nen en rug te krijgen, meer spierkracht 
te ontwikkelen en de balans en coördi-
natie te trainen

Door Esther Schaap

Sterke botten moeten een bepaalde 
mate van flexibiliteit behouden. Botten 
bestaan uit een weefwerk van eiwitten 
(35 %); de collageen matrix. Deze moet 
vooral flexibel blijven en dat bereiken 
we niet door calcium in te nemen. We 
moeten daarvoor extra mineralen en 
stoffen innemen die invloed hebben 
op het maken van collageen. Silicium 
heeft hierop een positieve invloed. 

Tevens zorgt silicium voor een goede 
werking van alle organen. Het heeft 
invloed op de elasticiteit van de huid, 
de bloedvaten, pezen en zoals eer-
der genoemd; stevigheid van het bot 
en kraakbeen. Silicium maakt ook dat 
magnesium en calcium beter opgeno-
men worden in het lichaam. Dit alles 

zorgt ervoor dat een paard (maar ook 
een mens!) sneller zal herstellen na 
een blessure of ziekte. Ook op wond-
heling heeft silicium een positief effect. 

Al deze positieve eigenschappen, 
maakt dat ik silicium ingezet heb bij 
een paard dat herstellende was (is) 
van een maagzweer. Het paard was 
in een jaar tijd drie keer gewisseld van 
stal. Het kwam van een leven in stal 
op een open weide te staan; dag en 
nacht. Deze wisselingen en veran-
deringen hadden het paard blijkbaar 
zoveel stress opgeleverd, dat het een 
flink maagzweer ontwikkelde. 

Een maagzweer kan zich binnen een 
paar uur manifesteren. Voordat het 

écht zichtbaar is, gaat er vaak een lan-
gere periode overheen. 

Je kunt wel raden dat wanneer een 
paard dusdanig afvalt van zo’n maag-
zweer, er nauwelijks opname van voe-
dingsstoffen mogelijk is. Als het paard 
door het maagzweer minder goed of 
niet meer eet, kan het ook de vitami-
nes, mineralen en vezels niet meer op-
nemen uit het voer. Het paard was niet 
alleen zo’n 80 tot 100 kg lichter, maar 
ook zijn (orgaan-) functies hadden een 
flinke optater gekregen. Dit zag je in 
zijn geheel duidelijk terug. 

Naast dat het paard sterk vermagerd 
was, toonde hij weinig ‘leven’ en ple-
zier in zijn ogen. Zijn vacht was dof, hij 
kon zich niet warm houden, zijn hoe-
ven verslechterden en zijn spiermassa 
was compleet verdwenen. Na de medi-
sche behandelingen die hij had gehad, 
wilde de eigenaresse hem zo snel en 
goed als het kon weer oplappen. Het 
dier zag er ongelukkig en ondervoed 
uit; zo wil je jouw paard niet in de wei 
zien staan…

Op aanraden van de osteopaat zijn we 
gestart met het suppleren van silicium. 
Zelf ben ik werkzaam in de orthomo-
leculaire wereld en ben zelf, twee jaar 
geleden,  na een breuk in mijn bekken 
en schaambeen, ook gestart met de in-
name van silicium. Supplementen kun-
nen het herstel van ziektes, breuken 
en wonden zeker bevorderen. Daarom 
zag ik heil in het toevoegen van sup-
plementen bij dit paard. 

Naast de supplementen die we hebben 
toegevoegd, hebben we ook het rant-
soen en de beschikbaarheid van het 
rantsoen gewijzigd. Het paard heeft 
een stokmaat  van over de 1.80 meter, 
dus het is een flinke jongen waar wat 
voer in gaat! 

Van zes hooinetten per dag, zijn we 
gaan voeren met een slowfeeder. Hier-
door heeft het paard nu 24 uur per dag 

(goed!) hooi tot zijn beschikking. Dit is 
een eerste vereiste voor een paard, 
zeker als het dier herstellende is van 
een maagzweer (en je wilt het niet nog 
een keer meemaken…). 

De brok die hij nu krijgt is vrij van gra-
nen en suikers. We voeren nu een 
‘schone’ brok die zonder melasse bij 
elkaar geperst is. Een hoogwaardige 
brok die weinig tot geen aanzet geeft 
tot gisting en waar hij weinig van no-
dig heeft. We voeren dit in combinatie 
met een suikervrije muesli en drie keer 
daags suikervrije slobber. 

Het voer, de silicium, magnesium en 
de maagbeschermer die hij nu krijgt, 
hebben ervoor gezorgd dat het paard 
binnen acht weken tijd enorm vooruit is 
gegaan! Zijn vacht glimt weer, de kilo’s 
komen er langzaam maar zeker weer 
aan, zijn hoeven groeien goed, hij kijkt 
frisser en blijer uit zijn ogen en krijgt 
weer meer body. Het paard is er nog 
niet, maar we zijn op de goede weg. 

Silicium komt in de natuur alleen voor 
in de vorm van lange ketens ‘orthosili-
ciumzuur’ en deze ketens moeten in de 
maag eerst gesplitst worden door het 
maagzuur voordat het opgenomen kan 
worden. Dieren die weinig maagzuur 
aanmaken of dieren met een zwakkere 
maagfunctie, hebben nauwelijks baat 
bij natuurlijke siliciumbronnen. Een 
supplement is zo ontwikkeld dat het 
een goed opneembare vorm betreft. 

Daarom is het raadzaam om silicium 
als supplement toe te voegen aan het 
rantsoen van dieren die ziek zijn ge-
weest of herstellende van een bles-
sure. Dieren worden namelijk wel ge-
boren met een flinke reserve silicium, 
maar dit neemt sterk af naarmate ze 
ouder worden. Gerichte suppletie kan 
een boel leed voorkomen en/of gene-
zen!

Door Marga Stemerdink

Rubriek Gezondheid:  De Aquatrainer

Rubriek Gezondheid:  Het belang van silicium

Begin januari

Voor mens, dier en plant is silicium een van de belangrijkste 
mineralen elementen. Het heeft een belangrijke functie in alle 
ondersteunende structuren van het lichaam. Het speelt een aan-
zienlijke rol in de botvorming. 

Eind februari
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Iedere fokker droomt er wel van om 
een eigen gefokte hengst aangewezen 
te krijgen. Marcel maakte dat onder 
meer al mee met de KWPN aangewe-
zen hengst Kansas (Ampère uit Florina 
v. Florestan I), die inmiddels als ruin in 
training is bij Danique Oonk. “Jonge 
ruiters een kans geven om met goede 
paarden zich te kunnen ontwikkelen 
in de sport, daar geniet ik van”, aldus 
Marcel Roerdink.

Lady Reveil-stam

Zijn eerste paarden Bolero (v. Ba-
chelor) en Balesto (v. Sandreo) kocht 

Roerdink bij Gerrit van Zadelhoff en al 
snel kocht hij uit dezelfde merrielijn de 
merrie Citho (v. Johnson) voor de fok-
kerij. Alle drie komen uit de bekende 
Westfaalse Lady Reveil-merrielijn 27, 
fokfamilie 23.

Citho

Met Citho proefde Roerdink voor het 
eerst succes, toen deze merrie onder 
het zadel van Judith Ribbels als beste 
merrie eindigde in de Pavo Cup finale. 
Reesink Horses werd mede-eigenaar 
en de inmiddels elitemerrie Citho werd 
via de Begijnhoeve verkocht. Ze loopt 
inmiddels Grand Prix. “Dat geeft wel 
de potentie van dit lijntje aan”, zegt 
Marcel.

Met Citho is dus nooit gefokt, maar 
Marcel fokte wel met haar halfzus 
Sonett (v. Sorento) en met  Soliste (v. 
Sorento) en Sonate (v. Spielberg) uit 
Citho’s halfzus Rivanna (v. Rheingau). 
Soliste en Sonate zijn (half)zussen 
van de Westfaalse premiehengst Su-
perio (v. Sorento). Rheingau-dochter 
Rivanna is een dochter van Florett (v. 
v. Florestan I) en die is op haar beurt 
een dochter van Phinesse (Phoenix x 
Nooitgedacht).

Soliste

“Soliste is van dit lijntje de meest toon-
aangevende merrie voor mijn fokke-
rij geweest. Ze is inmiddels verkocht 
aan iemand die er ZZ-licht mee rijdt 
en mee wil gaan fokken. Mij bracht ze 
hele gave paarden met altijd hetzelfde 
super karakter. Op een gegeven mo-
ment heb ik de keuze gemaakt haar te 
verkopen. Ze had daarvoor nog een 
mooie leeftijd. Het is fijn als andere 
mensen er dan direct op weg kunnen 
rijden.”

Elitemerrie Soliste bracht Marcel vier 
veulens. Kiara (v. Bordeaux) werd ver-
kocht aan dressuuramazone Veerle 
Boogaard. Marengue (v. Morricone I) 
staat in training bij Danique en Nirva-
na (v. Ferdinand) bij Sterre. Oxford (v. 
Ferdinand) wordt dit jaar drie en staat 
nog in de opfok. “Zij mag nog lekker de 
wei op deze zomer, samen met een an-
dere driejarige merrie uit mijn fokkerij. 
Mijn paarden zijn vrij groot en wil ik de 
tijd geven om eerst goed te ontwikke-
len, voor we met ze aan het werk gaan. 
Wanneer we met de paarden aan het 
werk gaan is per paard verschillend. 
De één is er eerder klaar voor dan de 
ander.”

Kensi

Keur- en staatspremiemerrie Sonate 
bracht Kensi (v. All At Once), de inmid-
dels naar Amerika verkochte Michigan 
(v. Millennium) en diens volle broer Mel-
bourne. Elitemerrie en Westfaals kam-
pioene Sonnet werd dragend van Fer-
dinand verkocht aan Templeton Farm in 
Amerika. Dit gaf een hengstveulen Full 
Crum (v. Ferdinand). Van Kensi staat de 
nu tweejarige Peerd (v. Galaxy) in de 

Marcel Roerdink, fokker van dressuurpaarden

Verschillende leden van de Hippische Vereniging fokken paarden en/of pony’s. Zo ook Marcel 
Roerdink, de penningmeester van de Stichting Accommodatie WR&PC. 

Hij is fokker van dressuurpaarden. Deze hobby deelt hij samen met zijn dochter Chayenne. 
Bovendien worden verschillende van zijn paarden gereden door HVW-leden Danique Oonk en 
Sterre Hoitink. 

Soliste (Sorento x Rheingau)

Peerd (v. Galaxy) met zijn moeder Kensi in 2020

Danique Oonk en Michigan (Millennium x Spielberg)

Shakira Isabelle (Mclaren x Johnson) vier dagen oud

Destiny (Davis Cup x 
Florestan, 2009)

Sterre Hoitink: “Destiny is een 
dertienjarige zwarte merrie. 
Hoewel Marcel bekend staat om 
zijn grote paarden, is Destiny één 
van de kleinste van het stel. In 
2017 kreeg ze haar zoon genaamd 
Montenegro. Destiny was de eerste 
kans die ik kreeg van Marcel om één 
van zijn paarden te trainen. Tijdens 
het indoor seizoen 2019/2020, 
wisten we op onze derde wedstrijd 
een vijfde plaats behalen op de 
Gelderse kampioenschappen. 

Daarnaast stond ze reserve voor de 
Nederlandse kampioenschappen. 
Destiny is een betrouwbaar paard 
dat hard voor je wil werken en altijd 
erg constant is in haar training. 
Op dit moment staat Destiny bij 
Marcel’s dochter Chayenne, waar 
ze geniet van een welverdiend 
pensioen.” 

Nirvana (Ferdinand x 
Sorento, 2018)

Sterre Hoitink: “Nirvana is een 
vierjarige donkerbruine merrie. 
Ze is een dochter van Soliste, 
halfzusje van Merengue en volle 
zus van Oxford. Aankomend 
jaar mag ik haar samen met Stal 
Hietbrink zadelmak maken, met in 
het vooruitzicht de merriekeuringen 
en ons wedstrijddebuut. Nirvana 
wordt ook wel ‘Bambi’ genoemd 
vanwege haar lieve, open en 
aanhankelijke karakter. Ook al is 
ze erg gevoelig, ze weet snel haar 
vertrouwen terug te vinden bij de 
persoon naast haar. Nirvana weet 
ieders hart te veroveren zodra 
men de stal binnenkomt, zelfs de 
grootste paardenleek.” 

Melbourne (Millennium x 
Spielberg, 2017)

Danique Oonk: “Melbourne is een 
vijfjarige ruin en het volle, jongere 
broertje van Michigan. Melbourne 
hebben we ook zelf zadelmak 
gemaakt. Echter is hij alleen 
compleet anders dan zijn grote 
broer, Melbourne is ons grote watje 
zeggen wij altijd. Hij is heel lief en 
aanhankelijk, maar hij kan soms 
zo ontzettend hard van zichzelf 
schrikken.”
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opfok bij Antoon Dekkers. “Die laten we 
in april röntgenen. Misschien brengen 
we die wel voor in de eerste bezichti-
ging. Hij heeft een mooie afstamming en 
het ziet er goed uit.”

Zuchtschätze

Het tweede lijntje waar Marcel mee 
fokt is van Florina (Florestan I x Don-
nerhall). Trots haalt Roerdink het boek 
‘Zuchtschätze, bedeutende Stutenfa-
milien in Westfalen’ tevoorschijn. “Hier 
staat haar hele familiegeschiedenis 
in”, zegt Marcel. Het gaat om de fami-
lie van Comtess von Cyrus van Maria 
Bergjohann). Florina bracht bij Roer-
dink de Ampère-nakomelingen Jen-
the en de aangewezen Kansas en de 

Geniaal-zoon Noaber, die via Reesink 
Horses verkocht is. “Florina komt niet 
alleen uit één van de beste lijnen van 
Duitsland, maar is in Nederland ook 
preferent geworden op de prestaties 
van haar nakomelingen.”

Jett Rebel

En dan is er nog de merrie Jett Rebel 
(Johnson x Ampère), een halfzus van de 
spraakmakende hengst Valverde (Vita-
lis x Ampère). Hier fokte Roerdink onder 
meer de nu driejarige merrie Osasuna 
(v. Le Vivaldi) uit die met de eerder ge-
noemde Oxford in de opfok staat.

Uit Davis Cup-merrie Destiny fokte hij 
Montenegro (v. Blue Horse St. Schu-
fro).

Mclaren

Florina, Jett Rebel en Kensi zijn mo-
menteel de fokmerries van Roerdink 
Horses. Jett Rebel bracht onlangs een 
merrieveulen van Mclaren (Morricone I 
x Sir Donnerhall), waar ook Kensi dra-
gend van is. “Mclaren heeft indruk ge-
maakt op Chayenne en mij. En zo ook 
de eerste jaargang veulens. Hij heeft 
een aansprekend type en goede bewe-
gingen en ik dacht dat hij goed op mijn 
merries zou passen. En het past, want 
met het merrieveulen van hem en Jett 
Rebel ben ik meer dan tevreden. Dat is 
een blijvertje.”

“Ik fok twee, hooguit drie veulens per 
jaar. Het moet te behapstukken zijn. De 
merries staan niet bij mij aan huis, maar 
ik ga regelmatig kijken en genieten. Het 
is mijn passie, het geeft zoveel rust.” 

Wat de hengstenkeuze betreft vult hij 
aan: “Ik kijk naar de merrie en wat deze 
tekort komt. Daar zoek ik dan een pas-
sende hengst bij. Ik probeer constant 
de lijn te verbeteren. Het doel is een 
fijn sportpaard te fokken met een goed 
karakter. De paarden uit deze lijntjes 
presteren altijd bovengemiddeld.”

Hoewel het voor iedere fokker mooi is 
om een paard te fokken dat later suc-
cesvol is in sport en of fokkerij is Mar-
cel Roerdink stellig: “Het leukst blijft de 
lol die anderen aan mijn paarden bele-
ven. Zoals bijvoorbeeld de HVW-leden 
Danique en Sterre.”

Marcel (rechts) ‘Tussen mijn paarden zijn is mijn passie, het geeft zoveel rust’. 

Op de voorgrond Gullit (v. Spielberg) met Thirsa Oonk

Kensi (All At Once x Spielberg)
Familie Oonk maakt de inmiddels naar Amerika verkochte Michigan klaar voor 

een fotoshoot

Danique Oonk met de toen nog hengst Kansas (Ampère x Florestan I)

‘Het leukst bli jf t de lol die anderen aan mijn paarden beleven’

Kansas (Ampère x 
Florestan, 2015)

Danique Oonk: “Kansas is een 
zevenjarige ruin die getraind wordt 
op Z dressuur niveau. Hij is tot zijn 
vijfde hengst geweest. Hij was als 
hengst tijdens het rijden lief en had 
totaal geen hengstengedrag. Maar 
was tijdens het werk liever lui dan 
moe, nu is dat sinds hij ruin is 10 
keer beter. Hij is veel werkwilliger 
en je moet hem tegenwoordig 
soms zelfs afremmen.” 

Merengue (Morricone x 
Sorento, 2017)

Danique Oonk: “Merengue is een 
5 jarige merrie en dochter van 
Soliste. Ook Merengue is bij ons 
zadelmak gemaakt. Ze is een 
ontzettend grote merrie, maar kan 
wel heel fijn lopen. Alleen heeft 
ze soms periodes dat het rijden 
minder gaat, omdat ze zo hard 
nog aan het groeien is. Merengue 
is een fijne merrie, maar vertoond 
soms wel typisch merrie gedrag. 
Je moet haar in haar waarde laten, 
en dan doet ze alles voor je!”

Michigan (Millennium x 
Spielberg, 2016)

Danique Oonk: “Michigan is een 
6 jarige ruin die ondertussen 
al een half jaar de andere kant 
van de grote plas woont. Hij is 
vorig jaar augustus naar Texas, 
Amerika verkocht. ‘Mich’ heb ik 
zelf zadelmak gemaakt en dat was 
qua grootte wel een opgave, hij is 
dik 1.80m groot. ‘Mich’ vond alles 
prima en was nergens echt bang 
voor. Je moest hem in het werk wel 
even overtuigen, maar eenmaal 
aan het werk was er niks aan de 
hand.”

Jenthe (Ampère x 
Florestan, 2014)

Danique Oonk: “Jenthe is een 
achtjarige merrie en is de volle 
zus van Kansas. Jenthe is een 
compleet ander paard dan Kansas. 
Zij is super werkwillig, bijna op het 
extreme af. Je moet haar remmen, 
want anders loopt ze zichzelf 
compleet voorbij. Jenthe is een 
lieve, aanhankelijke merrie maar 
heeft wel een gebruiksaanwijzing 
die je moet kennen. 

Montenegro (Blue Horse 
St. Schufro x Davis cup, 
2017)

Sterre Hoitink: “Montenegro, ofwel 
‘Monty’, is een vijfjarige zwarte 
ruin. Hij is de zoon van Destiny. 
Eind vorige zomer heb ik hem 
zadelmak gemaakt samen met Stal 
Hietbrink. Eind vorige maand heeft 
hij zijn wedstrijddebuut gemaakt. 
Hij lijkt als twee druppels water 
op zijn moeder; in uiterlijk maar 
ook zijn karakter. Monty is een 
slim en werkwillig paard. Door zijn 
leergierigheid heeft hij snel een 
nieuwe oefening onder de knie.”

Door Daniëlle Carrière
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Meer herinneringen ophalen? Wees welkom!
Een tas vol met krantenknipsels en foto’s van  
dhr Verink ligt (opgeborgen) bij de vereniging 

ter inzage, neem hiervoor even contact op  
met het secretariaat.
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Uit de “oude doos”
Een greep uit de “paarden” verzamelboekwerken van Bep Godthelp en materiaal 
van Johan Verink, door Jo Wiggers-Verink (dochter) geschonken aan de Hippische 
Vereniging. 
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Bos Fourage

Branieschoppers Communicatie

Goossens Wijnhandel en Slijterij

Harm Kookt

Heesen Yachts Interiors

DFDS Logistics

Bouwbedrijf Huiskamp

Aike Kraaijenvanger Dieren-Osteopathie

Krosenbrink Zonwering

Lensink Tweewielers

Menno’s Dierenwereld

Kathy Mulder Vormgeving

Café Bar Rooks

Seegers Halle b.v.

 Brood en banketbakker Sellink

Sibelco Europe

Sjuul Wonen

Wim van Staalduinen

Tolkamp Keukens

Souvenirwinkel By Peter

Hoefsmid Niek Peppelman

Riny Vruwink

Wassink Autogroep

Profile Wesselink

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? 

Stuur dan even een mailtje naar ons secretariaat; hvwinterswijk@outlook.com.

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

reparaties, onderhoud, airco-service én APK

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

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

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

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

www.hubertverhaegh.nl

Het vertrouwde 
adres voor onderhoud 

en reparatie!

1

2

3

4

5

6

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 13 mei naar: hvwinterswijk@outlook.com. 

Wij nemen na 13 mei 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 ‘Winterswijk’ pakket van Souvenirwinkel By Peter, 
een stijlvolle/gevulde tas van Sjuul Wonen, wijn van Wijnhandel Goossens, 

en waardebonnen van Bakkerij Sellink en Harm Kookt. 

Succes!
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In Barlo (gemeente Aalten) heb ik een 
interview met Madelief. Madelief woont 
in een prachtig landhuis samen met 
haar ouders, hond, katten en natuurlijk 
paarden en pony’s. Zeer gastvrij word 
ik ontvangen, aan de grote keukentafel 
komen we in gesprek. 

Paarden en pony’s
“Op 4-jarige leeftijd ben ik met het paar-
denvirus besmet,” vertelt Madelief. Eerst 
op pony Nikkie en daarna op Goldy, 
waarop ze ook haar eerste dressuur wed-

strijden mee heeft gereden. “Tot L-dres-
suur ben ik gekomen. Springen heb ik 
ook wel geprobeerd, maar was helaas 
geen succes,” vertelt Madelief lachend. 
“Tijdens de oefencross in Aalten ben ik 
er een aantal keren afgevallen, ik moest 
de dressuurring in met een witte rijbroek 
onder de modder…. Dat was de laatste 
keer in de springring.” Toen Madelief 14 
jaar werd kwam Napoleon, een mooie E 
pony, schimmelruin. Eigenlijk springge-
fokt, maar in de dressuur uitgebracht. 

Madelief en Napoleon zijn zeer succes-
vol in de dressuurring. Eerst tot het Z2 
bij de pony’s en nu ook met Napoleon 
bij de paarden. Ze hebben nu de punten 
binnen om in het ZZ-licht te mogen star-
ten. Hier heeft John Thijssen, dressuur-
ruiter, ook aan bijgedragen. Madelief is 
verscheidene keren naar België gere-
den om privé lessen bij hem te volgen. 
 
In 2020 kwam er een paard genaamd 
Mei Yin Reikja ( Guardian S x Johnson), 
waar Madelief afgelopen februari mee 
naar de Gelderse Kampioenschappen 
mocht in het L1. Naast al deze paarden 
en pony’s in Barlo, heeft de familie Van 
de Put nog een aantal jonge paarden in 
de opfok staan en dit jaar verwachten ze 
ook een veulen. 

Fotografie
Madelief gaat dit jaar afstuderen aan de 
University of Applied Sciences te Velp 
waar ze de richting Equine, Sports and 
Business heeft gevolgd. Deze richting is 
haar op het lijf geschreven. Vanaf haar 
14e is Madelief al bezig om “sponsoren” 
te benaderen, met het idee om producten 
van deze sponsoren te fotograferen en op 
sociale media te plaatsen. In de afgelopen 
jaren heeft Madelief verschillende spon-
soren gescoord en zo is de liefde voor 
de fotografie ook ontstaan.Eerst met een 
simpele camera. Toen deze niet meer vol-
deed kwam er een “professionele came-
ra” met de nodige software voor de com-
puter om de gemaakte foto’s te bewerken. 

Ook al zegt ze zelf dat ze nog een be-
ginnend fotografe is ziet het er echt heel 
professioneel uit.  “Van hobby naar pro-
fessioneel, zo zou je het kunnen noe-
men,” zegt Madelief, “maar ik leer nog 
steeds. Met behulp van YouTube kijk ik 
veel filmpjes over fotografie, instellingen, 
welke lenzen etc. Zo leer ik elke keer 

bij.” Madelief is begonnen met bloemen 
en allerlei dieren te fotograferen. Nu fo-
tografeert ze voornamelijk paarden en 
pony’s. Dressuur, springen, maakt niet 
uit. “Elk paard is weer anders: de kleur 
van het paard, de omgeving, en natuur-
lijk of ze mee werken,” vertelt Madelief. 

Madelief heeft dus een aantal sponso-
ren, zoals Quur, Epplejeck, Horsegear, 
Pomme, waarvoor ze zelf soms ook op 
de foto moet. Vroeger maakte mijn moe-
der de foto’s, maar nu komt er een echte 
fotograaf. Deze foto’s zijn te zien op Fa-
cebook, Instagram en natuurlijk ook in de 
desbetreffende winkels. 

Madelief zit in het 4e jaar van haar op-
leiding, en is nu druk bezig met haar 
afstudeeropdracht. Deze afstudeerop-
dracht doet ze voor het bedrijf “NAF-Ne-
derland” en dan voornamelijk op marke-
ting niveau. In haar opdracht omschrijft 
Madelief hoe het bedrijf zich beter kan 
presenteren op sociale media. Een hele 
klus maar echt iets voor Madelief!

Door IJnske Godthelp

De aanschaf van een paard en vervol-
gens het onderhoud is een hele verant-
woordelijkheid. Er komen veel kosten 
bij kijken en een ongeluk zit in een klein 
hoekje. Een geruststellende gedachte 
kan zijn om je paard te verzekeren. Roel 
Dekker zit in het bestuur van de Onder-
linge Veeverzekering Winterswijk en 
Omstreken en vertelt graag meer over 
wat een paardenverzekering inhoudt. 
 
De Onderlinge Veeverzekering, 
wat is dat voor organisatie?

De Onderlinge Veeverzekering, het zit 
al in de naam, is een onderlinge verze-
kering waarvan de leden gezamenlijk 
eigenaar zijn en door het betalen van 
premie eventuele schade betalen. De 
Onderlinge wordt bestuurd door zeven 
bestuursleden. Wij hebben geen betaal-
de krachten in dienst. De bestuursleden 
ontvangen alleen een vergoeding voor 
de onkosten. Daardoor kunnen de pre-
mies laag blijven. Wij hebben twee ver-
zekeringen.

Welke twee verzekeringen zijn 
dat?
1;  Een calamiteiten verzekering 

voor rundvee bedrijven
Dit is de meest aantrekkelijke manier 
om je rundvee te verzekering. Lage pre-
mie en uitgebreide voorwaarden. Deze 
premie voor deze verzekering is 0,25% 
over het totaal verzekerde bedrag. Wel 
heb je een eigen risico van 6%. Daar-
door kan de premie zo laag zijn. Het is 
voor een rundveebedrijf niet interessant 
om alle dieren per stuk te verzekeren, 
zoals bij de paarden. Dan zou de pre-
mie veel te hoog worden. Als er in deze 
verzekering geen of weinig schade is, 
dus niet veel verzekerden boven het ei-
gen risico komen, dan wordt een deel 
van de premie bijgeschreven op de le-
denrekeningen van de deelnemers. De 

hoogte van de bijschrijving wordt vast-
gesteld in de ledenvergadering. Bij het 
beëindigen van het bedrijf wordt het 
opgebouwde saldo uitbetaald aan de 
deelnemer. Stopt de deelnemer met de 
verzekering maar niet met het bedrijf 
(houden van vee), dan wordt het opge-
bouwde bedrag uitbetaald na tien jaar. 

2: De onderlinge paardenverze-
kering
Dit is een verzekering waarbij ieder 
paard of pony individueel wordt verze-
kerd. De verzekering dekt de schade 
indien een paard niet meer gebruikt kan 
worden voor het doel waarvoor het is 
aangeschaft en het daarvoor is afge-
keurd door een erkende dierenarts. 

Voor hoeveel kun je een paard 
verzekeren?
Je kunt een paard of pony bij de Onder-
linge Veeverzekering maximaal verze-
keren voor € 7.000,-. Wil je het paard 
of pony verzekeren voor meer dan  
€ 4.500,- dan moet het klinisch en rönt-
genologisch gekeurd zijn.

Hoe hoog is de premie?
De premie wordt jaarlijks door het be-
stuur vastgesteld. Het kan zijn dat de 
premie moet worden verhoogd door dat 
er veel schade is geweest. Tot op he-
den is dat nog niet gebeurd. De premie 
voor een verzekerd bedrag tot € 3.000,- 
is 3,5%, voor een verzekerd bedrag  tot 
€ 4.500,- is dat 5% en voor verzekerd 
bedrag  € 7.000,- is dat 6%. De premie 
wordt verhoogd met 21% assurantie be-
lasting. Het eigen risico voor deze ver-
zekering is 15%, dus 85% van het ver-
zekerde bedrag wordt uitgekeerd.

Hoeveel leden hebben jullie?
De Onderlinge Veeverzekering heeft 
ongeveer 120 paarden verzekerd 
voor een totaal bedrag van ongeveer  

€ 321.000,- en  51 rundvee bedrijven 
voor een totaal verzekerd bedrag van  
€ 5.760.000,-.

Als je een paard wilt verzeke-
ren, hoe gaat dat dan?
Wanneer je een paard wil verzekeren, 
kun je dit melden bij een van de twee 
schatters of bij een ander bestuurs-
lid. Dan komen de schatters het paard 
schatten en wordt in overleg met de ei-
genaar het verzekerde bedrag vastge-
steld. De verzekering kan direct ingaan. 
Als het paard verzekerd wordt voor 
meer dan € 4.500,- moet er een positief 
keuringsrapport van een erkende die-
renarts worden overlegd.

Wie zijn op dit moment de schat-
ters?
Dat zijn Jan Smalbraak en Roel Dekker.

Hoe vaak hebben jullie contact 
met de leden?
Naast de jaarlijkse ledenvergadering, 
waarvoor alle leden worden uitgeno-
digd, bezoeken de schatters in januari 
van ieder jaar alle leden. Wijzigingen in 
de verzekering worden dan besproken. 
Tijdens de Corona hebben wij de leden 
niet bezocht en hebben wij per mail met 
iedereen contact gehad.

Is er ook controle van officiële 
instanties zoals bij ander ver-
zekeringen?
Nee, dat hoeft niet bij een onderlin-
ge verzekering. We hebben wel eens 
controle gehad van de belastingdienst 
in verband met de assurantiebelasting. 
Jaarlijks is er een ledenvergadering. 

Tijdens deze vergadering wordt de jaar-
rekening besproken. De jaarrekening 
wordt gecontroleerd en opgemaakt 
door een accountant.

Hebben jullie ook een Website 
met informatie?
Jazeker, alle informatie kun je vinden 
op: www.veeverzekeringwinterswijk.nl
Natuurlijk kun je ook altijd bellen met 
een van de bestuursleden, hun gege-
vens staan ook op de website.

Door Wim Tolkamp

Wim Tolkamp, namens het 
redactieteam, bedankt voor 
je jarenlange bijdrage aan 

de Hippische Krant !

Wim Tolkamp en Carlijn Rhebergen 
met Ultiem tijdens het zilveren ster-

evenement in Haaksbergen

Hoe kun je je paard het best verzekeren?

Madelief van de Put
Als je een beetje paardenmens bent, kom je de naam Madelief van 
de Put en/of mvdpfotografie vaak tegen op sociale media.  
Maar wie is zij eigenlijk? 



Zelf opladende Hybride
Honda HR-V

* 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
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Wentink

Wentink
Alles voor paard       ruiter

Wentink
Zadelmakerij

Weurden 21  
7101 NG Winterswijk

Tel.: 0543-520680

info@zadelmakerijwentink.nl
www.zadelmakerijwentink.nl

&


