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José van Haaren: ‘Dit smaakt zeker naar meer’
LIER – Het was nog even spannend of ze wel kon starten op het
CDI in het Belgische Lier, omdat haar vos Atomic Dance (v. Royal
Dance) een flinke hoefbalbetrapping had opgelopen. Drie dagen
voor aanvang van het internationale concours zat José van Haaren weer in het zadel en besloot ze toch naar België af te reizen.
Ondanks de summiere voorbereiding werd het duo derde in de
Prix St. Georges en wisten ze de Intermédiaire I zelfs in winst om
te zetten.
door Denise Dekens

“Ik ben heel blij met de resultaten.
Door onze korte voorbereiding kon
ik niet inschatten hoe het zou gaan
en hoe we zouden eindigen. Ik heb
besloten om geen Kür te starten,
maar Inter I te rijden en ik ben blij
dat ik die beslissing genomen heb.
Ik ben echt met een super gevoel
naar huis gegaan”, vertelt Van Haaren enthousiast.

Hevige wind
De combinatie kwam eerder al internationaal aan de start in Ermelo
en Roosendaal, maar zette toen niet
de proeven neer die ze nu deden.
De amazone vertelt: “In Ermelo
ging het wel, maar in Roosendaal
was het enorm koud en ik merkte
dat Atomic Dance door de kou wat
stram was. In Lier was het ook heel
koud, maar ze hadden goede voorzorgsmaatregelen getroffen en er
waren zelfs warmtekanonnen in de

stallen. Atomic ging vanaf het losrijden voor de Prix heel fijn en was
heel ontspannen, terwijl er ook veel
paarden last hadden van klapperende tenten door de hevige wind.”

Verzamelaar
Van Haaren heeft Atomic zelf in eigendom en momenteel heeft ze nog
een aantal paarden waarmee ze
Lichte Tour of bijna Lichte Tour
start.
In Oirschot kocht de amazone ruim
een jaar geleden een eigen paarden-

bedrijf waar ze eigen paarden en
paarden van derden traint. Over hoe
het nu verder met Atomic Dance
gaat vertelt ze: “Ik ben eigenlijk
niet zo’n verkoper, maar meer een
verzamelaar. Atomic zou ik het
liefst ook niet verkopen. Hij is echt
mijn maatje en hij heeft veel aanleg
voor het hogere werk. Ik zou ook
wel graag een keer Grand Prix willen starten. Ik vind het jammer dat
ik die ervaring nog mis. Met mijn
eigen Chideon, een zoon van
Lingh, ga ik binnenkort ook Lichte
Tour starten. Hij kan echt met twee
vingers in zijn neus piafferen, zo
leuk! Internationaal starten bevalt
me heel goed. Je hebt een soort
mini-vakantie met je paard en bent
heel intensief met hem bezig. Dit
smaakt zeker naar meer.”
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José van Haaren won op het CDI in Lier de Intermédiaire I met haar Atomic
Dance (v. Royal Dance). Voor de toekomst heeft ze nog meer fijne paarden op
stal, waaronder deze Chideon VCG (v. Lingh). FOTO PAARDENKRANT/MELANIE BREVINK-VAN DIJK

Nederlandse successen
De Nederlandse afvaardiging was sowieso erg succesvol op de Belgische bodem.
Ponyamazone Micky Schelstraete timmert hard aan de weg met haar schimmel
Elin’s Noncisdador en ook in Lier wist ze te imponeren. Het duo realiseerde een
hattrick en bleef in alle drie proeven ruim voor op de directe concurrentie. Ook in
de Lichte Tour-Kür was er een Nederlandse overwinning en wel voor Daniëlle
Heijkoop, die met Daula II 75,33% realiseerde. De combinatie wist eerder al de
Prix St. Georges te winnen. Bij de children bleek Sanne Buijs met Happy Feet (v.
Tuschinski) een maatje te groot voor de concurrentie. Ze won drie keer.

Noortje van der Hoff: ‘Grand Prix rijden is mijn grote droom’
SOMEREN – Noortje van der
Hoff is heel goed op weg in de
Subtop met Loverchamp (v.
Longchamp). Vorige week domineerden ze twee proeven in
het ZZ-Zwaar met mooie scores en afgelopen vrijdag werden ze derde en tweede op dit
niveau. Dit keer met 65,86%
en 66,21%. “Ik vind het heel
erg leuk om weer Subtop te rijden”, reageert ze blij.

Noortje van der
Hoff startte voor
de vijfde keer in
het ZZ-Zwaar met
Loverchamp en
heeft de punten
voor de Lichte
Tour inmiddels op
zak.

door Denise Dekens

Van der Hoff rijdt Loverchamp inmiddels ruim twee jaar en heeft
hem samen met Paul van de Moosdijk, voor wie ze meerdere paarden
rijdt. “Loverchamp was in het
begin echt niet makkelijk, want hij
deed gewoon wat hij wilde. Nu gaat
hij steeds beter. Het is best een binnenvetter, maar vorige week en ook
dit keer in Someren was hij heel
ontspannen. We reden nu andere
proeven en vooral de tweede proef
is best pittig. Ik ben dan ook heel
blij dat de score weer iets omhoog
is gegaan”, vertelt Van der Hoff.

Slipjas uit de kast
Dit was de vijfde ZZ-Zwaarstart en
de punten voor de Lichte Tour zijn

binnen. “Ontzettend leuk. Hij is er
ook wel klaar voor denk ik. We
gaan gewoon de overstap maken en
dan lekker kilometers maken. Ruim
twee jaar geleden heb ik voor het
laatst Inter I gestart met Zorro. Top
dat de slipjas nu weer uit de kast
kan.”

Droom

Gelezen op
social media
Lotje Schoots:
‘YEAHH aller knapste Grace wint
2x het ZZ-Zwaar met 71,4% en
71,6%. Zooo blij met deze knappe
merrie.’

Van der Hoff rijdt verschillende
paarden op verschillende niveaus in
de basis. “Dat vind ik heel erg leuk
om te doen. Ik leid ze allemaal zelf
op en dan duurt het natuurlijk wel
iets langer voor je weer een opvolger op Subtopniveau hebt. Ik heb
een negenjarige Ampère, maar die

loopt erg achter en is erg gespannen
op wedstrijden. Hem wil ik echt de
tijd geven. Verder heb ik nog een
zevenjarige Romanov. Dat zou een
mooie opvolger kunnen zijn, maar
hij loopt nu pas op M/Z-niveau, dus
dat duurt nog wel even. Mijn allergrootste droom en doel is om ooit
Grand Prix te rijden. Ik blijf hard
werken en lekker doortrainen en
dan zien we wel of die droom uitkomt en met welk paard.”
Lotje Schoots won beide ZZZwaarproeven in Someren. Met
Grace of Rose noteerde ze tevens
de hoogste scores van de dag met
71,36% en 71,57%.
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COLUMN

Aan een touwtje deel twee
Twee jaar geleden concludeerde ik in mijn column ‘aan een touwtje’ dat het
tijd werd om een presentatie in tuig als volwaardig middel in het hengstenselectietraject te gebruiken en niet als achterdeur.
Die tijd is echter nog niet aangebroken voor de tuigpaardhengsten van het
KWPN. Ten eerste omdat de afgelopen twee jaar niks veranderd is aan de manier van selecteren voor het verrichtingsonderzoek: twee bezichtigingen aan
de hand. En ten tweede omdat er dit jaar slechts één driejarige tuigpaardhengst is opgegeven voor de herkansing in tuig afgelopen maandag. Ondanks
de oproep van de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, Johan Hamminga aan de eigenaren van de hengsten die niet verder kwamen dan het
sterpredicaat of de tweede bezichtiging. Zij werden door hem zowel tijdens
de eerste als de tweede bezichtiging nadrukkelijk aangespoord om hun driejarige op te geven voor deze herkansing in tuig.
Wellicht zijn er eigenaren die hun driejarige nog een jaar laten rijpen voordat
ze hem weer presenteren aan de hengstenkeuringscommissie of ze gaan de
route via de sport aan. Er is ook een groep eigenaren die denkt: eens afgewezen, altijd afgewezen. En uiteindelijk pronk je liever met een aangewezen
hengst middenin de entourage van de Centrale Hengstenkeuring dan tijdens
de herkansing in tuig op een maandagmiddag in de Willem-Alexanderhal.
Een herkansing in tuig, liever gezegd een presentatie in tuig, verdient een betere plek in het selectietraject. Alle hengsten van de andere fokrichtingen krijgen tijdens de eerste bezichtiging al de kans om hun talent te tonen in de
kooi. Waarom heeft een tuigpaard pas die kans in het verrichtingsonderzoek?
Wat geeft een tweede bezichtiging aan de hand aan extra informatie? Op
voorhand is toch al duidelijk wat niet doorgaat naar het verrichtingsonderzoek.
Dat zijn de hengsten waarvan de cijfers in de bovenbalk een plaats in de
tweede bezichtiging rechtvaardigen (en zo punten kunnen scoren voor het
preferentschap van de moeder), maar waarvan het pedigree niet interessant
genoeg is volgens de commissie. Of de hengsten die qua afstamming bijvoorbeeld in verband met bloedspreiding een bijdrage kunnen leveren, maar uiteindelijk volgens de hengstenkeuringscommissie niet voldoen aan de eisen
voor exterieur, houding en beweging aan de hand.
Maar na al die rondjes aan dat touwtje weten we nog steeds niet of de hengst
inzet en vermogen heeft voor het aangespannen werk. En dat is toch wat we
willen weten van zo veel mogelijk jonge hengsten? Nu kom je er pas achter
in het verrichtingsonderzoek of verwachtingen wel of niet worden waargemaakt. Of nog later, als een niet aangewezen, maar goed gefokte hengst zich
in de sport buitengewoon manifesteert.
Om nou het gros van de jonge hengsten direct
naar het verrichtingsonderzoek te sturen jaagt eigenaren onnodig op kosten. Maar er moet toch
een manier zijn om tussen de eerste bezichtiging
en het verrichtingsonderzoek de jonge hengsten in
tuig te beoordelen? Kom op Fokkerijraad, na tientallen jaren rondjes aan een touwtje is er vast een
hengstenselectietraject te bedenken dat beter aansluit bij het fokdoel.
Rosan Wilts, freelance medewerker

