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door Wies Zwanikken

Bij het losrijden viel het paard van

Marieke van der Putten direct op

door de enorme bewegingskwaliteit.

Ook in de ring wist de tienjarige

Glock’s Federleicht, die haar naam

eer aandoet, te imponeren. Met veel

gemak stuurde Van der Putten de

merrie door de baan. Het was voor

het duo de allereerste keer dat ze een

proef op vreemd terrein reden en vol-

gens Van der Putten ging dit boven

verwachting goed. “Eigenlijk had ik

me voor deze wedstrijd opgegeven

om eens te kijken hoe Federleicht

zou zijn op vreemd terrein en om uit

te proberen hoe ze zou reageren in de

proef. Het ging echt boven verwach-

ting goed. Ik ben heel blij! We maak-

ten een paar kleine foutjes, zoals een

keertwending die niet helemaal mooi

was, en bij het halthouden stonden

we beide keren iets scheef. Het ge-

voel was heel goed. Glock’s Feder-

leicht bleef heel goed te bewerken en

liep erg fijn. Natuurlijk wist ik wel

dat ik met haar een goede proef neer

zou kunnen zetten, anders ga je ook

nog niet op wedstrijd, maar zoals het

vandaag ging, had het eigenlijk niet

beter gekund. 

Meerdere troeven
Naast Zip-a-Way Texel, met wie ze

afgelopen zomer Nederlands kampi-

oen werd in de Lichte Tour, heeft Van

der Putten nog twee sterke Lichte

Tour paarden, Zingaro Apple en Am-

bria. Met Glock’s Federleicht kan ze

een vierde troef aan haar lijstje toe-

voegen. “Ik heb inderdaad vier ont-

zettend goede Lichte Tour-paarden

op dit moment, die allemaal mega

veel talent hebben. Ondanks mijn

voordeel wat betreft het talent van

mijn paarden, moet je het toch zelf

elke keer weer waarmaken. Ik merk

wel dat ik zelf steeds meer in het

ritme kom en steeds beter doorheb

hoe ik de proeven moet rijden. Dat is

echt iets wat je door ervaring moet

leren. Bovendien is elk paard weer

anders. Leuk aan Federleicht is, is dat

het weer een heel ander type paard is

dan de andere drie. Ze is ongecom-

pliceerder en bovendien een merrie.

In het werk is ze trouwens absoluut

geen merrie. Ze is heel constant en

eigenlijk iedere dag hetzelfde. Dit de-

buut pakte super uit en de komende

tijd gaan we rustig kilometers maken

om toe te werken naar de selectie-

wedstrijden voor het indoorkampi-

oenschap.”

Veel strijd
In de tweede Prix St. Georges-groep

waren Marsja Dijkman en Marc

Peter Spahn aan elkaar gewaagd.

Dijkman trok met Haitse uiteindelijk

aan het langste eind. Jurylid Hergen

van Hall: “Haitse heeft zoveel

gemak in zijn lopen. Hij toonde heel veel cadans in de zijgangen en liet

heel mooie pirouettes zien. Als ver-

beterpunt zou de hengst de gehele

proef mooier op lengte mogen blij-

ven. Ook konden de series meer be-

vestigd worden.” Spahn scoorde

vooral op het constante beeld en de

goed bevestigde oefeningen. “Het

beeld was erg mooi”, vertelt Van

Hall. “Maar het mag in het geheel

meer bergop.” 
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Marieke van der Putten maakte een prachtig debuut met Glock’s Federleicht in de
Lichte Tour en won de Prix St. Georges in Emmeloord. FOTO KOEN GOMES

door Bettine van Harselaar 

Patrick van der Meer heeft niets dan

lof over voor de hengst Sir Fashion

(v. Sir Donnerhall), waarmee hij met

ruim 74% overtuigend de Prix St.

Georges won: “Dit is zo’n stoer paard

en hij kan werkelijk álles! We hadden

zelfs nog een paar kleine foutjes in

onze proef, maar als daar een tien

voor de uitgestrekte draf en nog veel

meer negens tegenover staan, kan je

die foutjes natuurlijk goed compen-

seren”, lacht Van der Meer. In prin-

cipe staat Sir Fashion bij hem op stal

voor de verkoop, maar natuurlijk

hoopt de ruiter nog even van de

hengst te kunnen genieten. “Ik denk

dat Sir Fashion echt een goed Grand

Prix-paard kan worden. Hij gaat

steeds meer gesloten en meer naar

boven bewegen.”

Afleiding langs de kant
Met KWPN-hengst Chagall D&R (v.

Jazz) kreeg Van der Meer het iets

moeilijker. “Chagall was al veel beter

bij de les dan de vorige keer in Lis-

serbroek en vooral in de eerste proef

had ik zijn aandacht nog goed bij me.

Naast de ring stonden alleen enkele

paarden in een weiland, en dan wil

hij nog wel eens veel ‘hengst’ wor-

den. Het tweede deel van de eerste

proef begon Chagall al een beetje

naar die paarden naar te loeren”, ver-

telt Van der Meer. “Een van de paar-

den galoppeerde onder de tweede

proef met ons mee. Dat leidde na-

tuurlijk enorm af en het was echt heel

moeilijk om Chagall op dat moment

gefocust te houden.”

Vakantie gehad
Ucento van Daniëlle van Mierlo had

na een druk internationaal U25-sei-

zoen even vakantie, maar in Maas-

sluis was de Métall-zoon weer goed

bij de les. “Het was weer even af-

wachten hoe hij het op concours zou

doen na een tijdje vakantie. Ik was

heel blij met het resultaat, hij liep ei-

genlijk beter dan thuis!” vertelt Van

Mierlo, die alleen twee grote fouten

in haar wisselseries te verwerken

kreeg, waardoor de score op 67%

bleef steken. Marije de Lange werd

knap tweede en vierde in de Grand

Prix met haar paarden Paolo (v. Jazz)

en Valencio D (v. Gribaldi).

Topdebuut Van der Putten en Glock’s Federleicht

Met KWPN-hengst Chagall D&R won Patrick van der Meer in het ZZ-Zwaar.

door Ferry Hollander

De tienjarige stayer heeft longen als

blaasbalgen en deert niet om een ki-

lometer meer of minder. Medefavo-

rieten Aries en Yesterday hadden

voor de laatste bocht al het beste ge-

geven, toen Quito Besnot de gena-

deslag uitdeelde. Van het

tienkoppige peloton was het alleen

Tom de Corneville die inliep op de

klassehengst, wat resulteerde in een

bewonderenswaardige tweede

plaats. Quito Besnot werd bijna

twee jaar geleden geïmporteerd door

Jan Offenberg. De hengst raakte op

een dood spoor in zijn vaderland,

maar de man uit Zwanenburg zag

wel wat in de zoon van de onbe-

kende vererver Hoskar. Offenberg

kende in het verleden veel interna-

tionale successen met zijn aankopen

en herkent kwaliteit meteen. De

mede-eigenaar van ‘s werelds hui-

dige draffenomeen Timoko, kan net

zo goed genieten van overwinningen

in Nederland. Offenberg glimlachte

van oor tot oor. “Dit paard heeft on-

gelofelijk veel inhoud. Hoe langer,

hoe beter. Hij moet vroeg op kop

komen, zodat hij zijn eigen tempo

kan lopen. Dat lukte vandaag en dan

is hij op zijn best.”

Teamprestatie
Quito Besnot wordt getraind in Mol-

werkum in Zuidwest-Friesland. Ma-

negehouder Jan-Henk Janssen

stoomt de draver klaar voor de koer-

sen, waarin hij steevast gereden

wordt door catchdriver Tom Kooy-

man. De pikeur die bekend staat om

zijn aanvallende rijstijl won de 4,5

kilometer al eens in 2007 met Ustan

Medo, maar deze zege zal hem nog

lang heugen. “Ik rijd dit paard heel

erg graag. De rulle en harde onder-

grond van vandaag past hem niet he-

lemaal, kan je nagaan hoeveel hij

over heeft op de rest. Op gras kan hij

uitstekend uit de voeten. Ik heb on-

derweg flink doorgereden, zodat we

de laatste ronde rustig aan konden

doen”, vertelt Kooyman enthousiast.

Quito Besnot heeft de langste adem

Patrick van der Meer scoort met hengsten in Subtop

ALKMAAR – Jaarlijks zorgt de 4,5 kilometer van Alkmaar voor

een fraai schouwspel. De langste draverij van Europa staat al sinds

1967 borg voor spektakel. De editie van afgelopen zondag was span-

nend ondanks dat de uiteindelijke winnaar al vroeg op kop lag. De

Franse hengst Quito Besnot bleek na zeven volle rondes de beste ki-

lometervreter.

EMMELOORD – Marieke van der Putten maakte afgelopen zondag

in Emmeloord een topdebuut in de Lichte Tour met Glock’s Feder-

leicht. Al bij het losrijden trok de combinatie veel publiek en ook in

de ring lieten ze hun kwaliteiten zien. Met 74,74% schreef de ama-

zone de proef ruimschoots op haar naam. In de andere Prix St. Ge-

orges-groep reed Marsja Dijkman de Friese dekhengst Haitse naar

de winst. De overwinning in de Grand Prix was voor de pas negen-

tienjarige Sönke Rothenberger, die met Favourit een zeer sterke

proef liet zien en een topscore van 72,85% neerzette.

MAASSLUIS – Patrick van der

Meer reed pas voor de tweede

keer met de hengsten Chagall

D&R en Sir Fashion de ring bin-

nen en won afgelopen zondag op

de Subtopwedstrijd in Maassluis

met het duo zowel het ZZ-Zwaar

als de Prix St. Georges. Daniëlle

van Mierlo schreef met haar

Métall-nakomeling Ucento de

Grand Prix op haar naam,

waarmee de wedstrijd in Maas-

sluis een lokaal feestje werd. De

beste vier combinaties uit alle

klassen binden aanstaande zon-

dag in Maassluis de strijd nog-

maals aan in een Kür op muziek.

Sönke en Favourit vallen op
Sönke Rothenberger was met Favourit, het voormalig Grand Prix-paard van Tinne Vil-
helmson, duidelijk de favoriet in de gecombineerde Grand Prix en U25-rubriek. De
ruiter liet ondanks zijn jeugdige leeftijd al een zeer geroutineerde proef zien met de
inmiddels vijftienjarige Fidermark-zoon die voorheen ook door zus Sanneke Rothen-
berger werd uitgebracht. Alexandria Barr, die U25 reed, bezette met Romanoff de
tweede plek. 
In de Intermédiaire II eindigde debutant Mark van de Donk met Vivaldi GW bovenaan.
Hij verdiende zodoende zijn startbewijs voor de Grand Prix. Dat geldt ook voor Joyce
van Schaick en Well Done Sollenburg, die tweede werden.


