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Met heel veel plezier heeft de redactie de afgelopen
25 jaar voor u de uitgaven van het Jacht- en Kennel
Nieuws volgeschreven. Het onderwerp is natuurlijk
interessant, maar ook de samenwerking om als team
telkens weer onderwerpen te verzinnen, taken te
verdelen en de resultaten te bekijken blijft leuk. We
zagen meerdere redactieleden komen en gaan. Ieder
droeg naar beste kunnen zijn of haar steentje bij en
samen kozen we de meest sprekende foto’s. Dat was
soms behoorlijk lachen; steeds weerstonden we de
verleidingen om niet te plaatsen wat toch werkelijk
grappig was. De verantwoorde wijze waarop we als
KNJV dier en natuur tegemoet treden wilden we laten zien binnen het JKN. Gezien de ontbrekende negatieve reacties denken we daarin geslaagd
te zijn (u weet het: als er reacties komen zijn
die bijna altijd negatief ).

Want makkelijk maken we het ons niet, de entourage van onze jachten proberen we zo authentiek
mogelijk te laten, onze kleding is zeer traditioneel en
dateert uit de vorige eeuw, onze paarden verjongen
zich regelmatig maar veranderen niet qua uiterlijk.
Het enige wat veranderd is zijn onze eigen koppen,
ja natuurlijk we worden er knapper op. Ook landschappelijk blijft de omgeving waarin we jagen erg
mooi, met een voortdurend woord van dank voor de
landeigenaren. En zeker ook dank aan u allen voor
25 jaar lezerspubliek. We gaan met plezier nog even
door. En ook wij zien uit naar ons 100 jarig jubileum
volgend jaar, daar zitten een paar mooie verhalen in.
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woensdag 10 januari 2018

Jacht Holthone
Es ist ein Genuss die Hunde zu folgen

door Jan Sievers - Cattenberger Schleppjagdverein

Joint Master

mr. H. Rottinghuis
R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
F. Kolkman
Fieldmaster

Mr. F. Kolkman
L.G. Rinkes
R.W. Swart
Leden

Vor 2,5 Jahren habe ich auf einer Schleppjagd in
Emlichheim, Deutschland mit dem Cappenberger
Schleppjagdverein Gert Lichtenberg aus Collendoorn kennen gelernt.
Seitdem verbindet uns die gemeinsame Leidenschaft
zur Jagdreiterei und wir verabreden uns regelmäßig
zur Teilnahme an Jagden in Deutschland.
Zum zweiten Mal haben Eddy Kolkman und Gert
Lichtenberg mich nun zu der Jagd in Holthone eingeladen. Der Ablauf einer Jagd in den Niederlanden
unterscheidet sich ein wenig von den durchgeführten Jagden, die wir in Deutschland reiten. Es ist für
mich immer wieder eine Ehre von Eddy Kolkman
und Gert Lichtenberg eingeladen zu werden.
Gegen 10:00 Uhr fahre ich Richtung Niederlande, um vor der Jagd noch die herzliche Einladung
zu einer Tasse Kaffee bei Gert Lichtenberg annehmen zu können. Um 12:00 Uhr fahren Gert und
ich gemeinsam zum Stelldichein nach Ane. In der

Gaststätte haben sich bereits einige Jagdreiter, sowie
der Jagdherr versammelt. Ich bedanke mich bei den
Jagdherren Eddy Kolkman, Rutger Swart und Laurens Rinkes für die Einladung, bezahle meinen Cap
und schließe mich der geselligen Runde an. Zur Begrüßung erhalten wir ein Gläschen Jägermeister, anstelle des in Deutschland servierten Glas Sekt. Aber
ein Gläschen Jägermeister wärmt herrlich auf und
gibt ein bisschen Mut für die bevorstehende Jagd.
Ein halbe Stunde später – nachdem alle Teilnehmer
eingetroffen sind – satteln wir die Pferde und sammeln uns zum Abritt. Nach einer kurzen Ansprache
und einem Satteltrunk geht es auf die erste Schleppe, die für mich mit über 8,5 km nicht enden will.
So lange Schleppen reiten wir in Deutschland selten. Meistens sind die Schleppen nicht länger als
2,5 – 4 km, dann allerdings in vollem Jagdgalopp.
Aber das ist das faszinierende an der Jagd in Holthone. Man sieht die Hunde über weite Strecken
arbeiten und bleibt mit den Pferden an ihnen dran.

F.H. van Cooten
C.H.H. van Doorn
J.A.G. de Groot
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
Mw. M.D.J. van den
Hoeven
A. Jansen
G. Kampman
F.C.H. van Kerkhoff
H. Kuipers
Drs. B. Minnen
W. Minnen
Drs. R.H. van Motman
Mw. E. Muller
C.R.C. Nelis
Mw. M. Nelis-Koster
J.W. Pleijsier
Mw. M.P. de Rooij
M. Schep
Mw. Drs. C. Stein
G.C.J. Stein
R. Swetselaar
J.R. van de Veen
Mw. C.M. van de Velde
W. Wielheesen
Gasten

J. Sievers
B. Westerhout
G. Lichtenberg
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Geen heg te hoog voor
Cindy van de Velde
Hekkenwerk:
vlnr Rutger Swart,
Henk Rottinghuis,
Eddy Kolkman en
Laurens Rinkes

Mal im vollen Galopp, mal im Handgalopp oder
im Trab. Zum 1. Stopp halten wir – so erzählte man
mir – beim Bürgermeister, der von der Jagdgesell-
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schaft sehr begeistert ist und uns mit einem Umtrunk empfängt.
Die zweite Schleppe verläuft mit einer Länge von
ca. 6,5 km durch das Naturschutzgebiet, mit dem
von mir gefürchteten Wasserdurchritt. Im Jahr
2017 trennte ich mich während des Durchritts von
meinem Pferd und bekam sehr nasse Füße. Diese
Erfahrung wollte ich nicht noch einmal wiederholen. Also aufpassen, gut und umsichtig durchreiten
und mit tosendem Beifall von den Zuschauern belohnen lassen. Geschafft!
Die dritte Schleppe beinhaltet viele Gräben, die
mein Pferd und ich in der Menge und teilweise
mit einer beachtlichen Breite nicht gewohnt sind.
Hier sehe ich auch einen deutlichen Unterschied

zwischen meinem Pferd und den niederländischen
Pferden. Die niederländischen Pferde gehen an die
Gräben viel näher heran, um dann flach aber weit
hinüber zu springen. Mein Pferd ist es von den Hindernissen gewohnt, etwas früher abzuspringen und
dann nicht in die Weite, sondern in die Höhe zu
springen. Ich habe somit großen Respekt vor den
sehr breiten Gräben und sehe lieber meinen erfah-

renen Mitreitern mit Begeisterung zu, und nehme
selbst hier und da einmal den Weg über die Brücke.
Trotz der vielen Regenfälle in den vorangegangenen Wochen ist eine sehr schöne und faire Streckenführung mit einem guten Geläuf für diese
Jagd ausgearbeitet worden. Die Hunde begeistern
mich während der gesamten Jagd mit ihrer sicheren,
schnellen und lauten Fährtensuche. Es ist ein Genuss ihnen zu folgen! Jede Jagd geht einmal zu Ende
und wir gelangen sicheren Rittes am Halaliplatz an.
Die Hunde erhalten ihren wohlverdienten Pansen,
anschließend versorgen wir unsere Pferde und kommen zum gemütlichen Austausch noch einmal in
der Gaststätte zusammen.
Herzlichen Dank noch einmal für diesen herrlichen
Jagdtag!

Links boven:
Natte voeten voor Han de Groot
Links:
Willem Minnen mooie sprong

Onder:
Fieldmasters Eddy Kolkman en
Rutger Swart gevolgd door
Bernhard Minnen
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Ruurloseweg 83
7251 LC Vorden
Tel. (0575) 519455
Fax (0575) 519550
www.frisowoudstra.nl
info@frisowoudstra.nl
De “Wientjesvoort”

Friso Woudstra Architec ten bna

Detaillering, materiaalgebruik, indeling en gebruikte kleuren zijn authentiek.
Verzorging ontwerp/bouwbegeleiding/budgetbewaking.







Neoklassiek
Jugendstil
Amsterdamseschool
Amerikaanse nieuwe stijl
(Frank Lloyd Wright)
Hollandse dertiger jaren woningen

Gespecialiseerd in het nieuw bouwen
van historische villas en appartementen.

Jacht en kennel nieuws- november-2017.indd 1
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Uw kennis in bedrijfsvoering, inkoop
en contractmanagement
Uw vraag
U wilt graag de bevestiging dat u “goed” koopt en er bij de financieel administratieve
afwikkeling van uw inkoopproces geen onverschuldigde betalingen zijn verricht.

Ons antwoord: De Spend Analyse en het Dubbele Betalingenproject

Juliette Bonga, consultant Het NIC
“Door het project Dubbele Betalingen en de
Spend Analyse van Het NIC koopt het
Hoogheemraadschap van Delfland aantoonbaar
beter en duurzamer (en goedkoper) in.”

De Spend Analyse en het Dubbele Betalingenproject geeft u inzicht in de mate van
efficiency van uw administratie. Waarbij wij met een minimale belasting van uw eigen
medewerkers op basis van no cure no pay vergoedingenconstructie, zo veel mogelijk geld
voor u proberen terug te verdienen. Bovendien maken wij voor u inzichtelijk wat de meest
kwetsbare onderdelen in uw administratieve proces zijn en adviseren wij u over de
mogelijk te implementeren maatregelen om verbeteringen te realiseren.
Meer informatie over Het NIC?
Kijk op www.hetnic.nl of neem contact met ons op via onderstaand telefoonnummer.
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zaterdag 13 januari 2018
Joint Master

R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. Bakker
Fieldmaster

Mw. Drs. C. Stein
G.C.J. Stein
Leden

Jacht Elp
De jacht gaat door

Drs. W.M. Arnolli
T.P.E. van Baal
Mw. E. Bakker-Hulstra
J.J.P. Bakker
C.H.H. van Doorn
T. de Haan
P.W.R. Hazeleger
F.C.H. van Kerkhoff
Mr. F. Kolkman
H. Kuipers
Drs. B. Minnen
C.R.C. Nelis
Mw. M. Nelis-Koster
R.J. de Rooij
J.P.J. van Roon
R. Schoonderbeek
Dr. R.L.H. Sprangers
R. Swetselaar
Drs. N.J.M. Trenning
E. van Triest
R. Trooster
J.R. van de Veen
W. Wielheesen
Aspirant leden

R. van Kasteren
Jeugdleden

Cecile Jaspers Stein
Philippine Jaspers Stein
Caresse Kolkman

door Claudia van Doorn

Jacht Elp staat bij ons op de agenda. Wie gaat er
van ons jagen en welke paarden moeten klaargemaakt worden. Omdat ik mijn schimmel de Ann
Fear ga meenemen is de vrijdagmiddag ingevuld om
deze grote viezerik te wassen en te laten shinen. Een
aardige klus maar gelukkig blijft hij rustig staan en
geniet hij van deze aandacht. Vlechten kunnen ook
meteen gedaan worden. De Ann Fear verandert na
zijn opknapbeurt in een prachtige vent. Zo dat is 1.
De zaterdagmorgen nog even de Dancer invlechten,
spullen inladen, lekkernijen mee in de vrachtauto,
want het is een aardig ritje, en gaan. Een heerlijke
jachtdag tegemoet.
Aangekomen in Elp, eerst op zoek naar een parkeerplaats voor de vrachtwagen. Na even rondgereden
te hebben vonden we een plek bij een boerderij.
Uiteraard gaan wij bij de bewoners altijd eerst even
vragen of we daar mogen staan. Geen gehoor. Een
buurvrouw kwam aangelopen en gaf aan dat daar
niemand meer woonde en dat wij daar op het erf

mochten staan. Een fijne plek en ook nog ruimte
voor de jachtcombinatie Otterlo die ook zoekende
was naar een juiste plek. Erg vriendelijk.
De ontvangst is op landgoed Steinborg. Een mooi
en meer dan hartelijk ontvangst. Bij binnenkomst
neemt Ger Stein van menig jachtruiter de felicitaties

Claudia van Doorn op
haar stralend witte
Ann Fear
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Familie plaatje:
Philipinne, Cecile, Ann,
Charlotte en Ger Stein.

in ontvangst. Ger was de dag ervoor jarig geweest.
Een ieder kreeg een glas champagne bij binnenkomst. Dat smaakt goed en eerlijk is eerlijk, voor de
jacht is het prettig om een klein drankje te drinken.
Soms nodig en vandaag gewoon lekker.
Rond half 1 naar de vrachtwagen, paarden opzadelen en naar het terrein van Ger en Ann Stein. De
sonneurs brengen het “lang zal hij leven” ten gehore. Ger verwelkomt de aanwezigen en vertelt de
bijzonderheden van de jacht. De eerste run wordt
10

ingezet. De fieldmasters van vandaag zijn Charlotte,
Ger, Philippine en Cecile. Wat een mooi gezicht is
dat toch en wat zal Ger trots zijn dat hij met dochter en kleindochters kan jagen onder het bezielende
oog van moeder en oma Ann.
De jacht Elp is een leuke jacht en de bodem is goed
ondanks de vele regen die was gevallen. Charlotte
vertelde dat er een paar nieuwe stukken in zitten
zodat de jacht op de beste stukken kon plaatsvinden. Top geregeld. De eerste run was heerlijk. Een

licht glooiend landschap met een aantal mooie sloten en afwisselend terrein van bouw- en grasland en
bosschages. De honden hielden er een flink tempo
op na en goh wat gaan ze toch goed. Compliment
voor de equipage en sliptrekker. Zo volgden nog een
tweede en een derde run. Mooi hondenspel. Mooie
vergezichten en ondanks wat valpartijen en natte
pakken kwam iedereen weer veilig en wel bij de kill.
De honden kregen hun welverdiende pens.
De afsluiting is weer in de gezellige jachthut van de
familie Stein. De vuurkorven branden op het terrein en geven je een meer dan welkom gevoel. Binnengekomen staat de wijn al klaar. Nadat Ger zijn
comitéleden en vrijwilligers had bedankt, konden
we genieten van een heerlijke jachtmaaltijd.
Chapeau. Ik heb weer genoten.

Links: Bodemonderzoek
door Rob van Kasteren
Boven:
Rick Schoonderbeek
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woensdag 17 januari 2018

Jacht Zweeloo
Ooit toen ik 16 was

R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster

T.P.E. van Baal
F.C.H. van Kerkhoff
Leden

door Mike Brandt

Ooit toen ik 16 was, heb ik een keer meegedaan aan een slipjacht in Sleen. En nu met m’n
47 jaar als herintreder in de paardensport na 3
jaar wachten in Zweeloo weer mee mogen doen.
De slipjacht van Ted van Baal en Frank van Kerkhoff en of course Joop Timmer.
Wat was het super en wat waren we allemaal bikkels;
kou sneeuw wind water natte diepe sloten en een
meute honden om het compleet te maken.
Deze week maar eens naar Zweeloo gebeld, gaat het

Joint Master

wel door? Het is wel nat hoor. Uhm, moet ik proppen onder m’n paard doen; doe ik met crossen ook?
Klip en klaar was het antwoord: ga je zadel maar
poetsen. Laat die proppen maar thuis en we zien je
woensdag om 11.30 uur om moed in te drinken en
een beetje uitleg. Als je maar bij de honden uit de
buurt blijft dat je paard die niet trapt enz. En vooral
genieten. Ik ben toen maar n’s gaan opzadelen en
rustig met mijn paard gaan instappen en op een gegeven moment bij de honden. Dat ging mooi.

J.A.G. de Groot
P.M. Harts
A. Jansen
Mr. F. Kolkman
Drs. B. Minnen
W. Minnen
C.R.C. Nelis
M. de Rooij
Mr. H.Th.E.M. Rottinghuis
Drs. N.J.M. Trenning
J.R. van de Veen
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Na een borreltje werd de jacht gestart en gingen we
met de meute onderweg het dorp uit.
De honden proberen onder luid geblaf het spoor
te zoeken kris kras door de weilanden en wij met
elkaar achter de koplopers aan.
Over wat paden en hup het bos in. Een bos waar
ik in mijn jeugd met Joop en zijn broer rond heb
gereden. “Back to Memory Lane”.
Onderweg mooi een beetje met de andere ruiters
praten en vanuit het bos naar de eerste sloot, vol
goede moed als laatste eropaf en ja bijna. Maar mijn
paard Arsam dacht er toch iets anders over. Tot zover stoere jacht ruiter af en dan maar over het dammetje naar de tweede sloot met succes. Onderweg
naar sloot drie en vlak voor de sprong gleed m’n

Sneeuw, regen, en
nattigheid. Maar wat is
het toch elke keer weer
speciaal.
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paard uit en lag ik eronder. Pf te voet mijn paard
ophalen bij de toeschouwers en achter de groep aan.
Sloot 4 ook goed; het wordt leuk!
Uiteindelijk met een mooie sprong door de natuur
van Zweeloo naar de eerste stop. Mmm dit is te
doen lekker een drankje en wat kaas, droge worst en
mandarijntjes top die catering.
Op m’n gemak met de rest mee en met een paar
mede- ruiters kunnen praten o.a. Eddie die ook aan
SGW doet; leuke kleine wereld.
Ondertussen lopen de honden over de velden het
spoor te volgen; super om te zien.
Na de tweede stop het langste stuk achter Meppen langs door het bos over een dikke bult met een
diepe sloot erachter die droog was en dat deed mijn
paard super.

In de open vlakte begon het toch best koud te worden en iedereen wilde graag naar het eindpunt; de
molen in Aalden.
Daar aangekomen was het een super mooi schouwspel van de honden die mooi wachten op de beloning; een groot stuk pens dat in no time weg was.
Oh en of course iets voor ons.
Daarna zijn we met de meute en alle paarden in draf
en galop over straat door Aalden naar Zweeloo gereden en aangekomen bij Tante Sweel, de kroeg.
Met elkaar afzadelen en nabespreken in Tante Sweel
waarbij we een lekker biertje hebben genomen en
broodje warme ham.
Tja wat moet je zeggen van een jacht; super leuke
ervaring; mooie paarden en honden oh ja ook alle
ruiters aardig en stuk voor stuk genieters; Super.

Smaakt naar meer. Ik hoop nog een paar keer mee
te mogen doen en wie weet als het mag in de toekomst......
Mannen van de organisatie hopelijk tot volgend
jaar, Joop bedankt dat ik mee kon doen.

Links:
Fieldmasters in het
midden Ted Baal
en Frank Kerkhoff
geflankeerd door
Cees Nelis en Henk
Rottinghuis.
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woensdag 24 januari 2018

Jacht Dwingeloo
De Muur van Dwingeloo

Joint Master

R. Trooster
R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster

F.H. van Cooten
J.R. van de Veen
Leden

K. Arnolli
T.P.E. van Baal
P.M. Harts
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
W. Heiwegen
H. Holswilder
J.A.H. Houben
F.C.H. van Kerkhoff
Mr. F. Kolkman
Drs. B. Minnen
W. Minnen
Drs. R.H. van Motman
C.R.C. Nelis
J.W. Pleijsier
M. de Rooij
Dr. R.L.H. Sprangers
Mw. Drs. C. Stein
G.C.J. Stein
R. Swetselaar
Drs. N.J.M. Trenning
J. van Triest
Mw. B. Vonk

door John van de Veen

De afgelopen twee jaar hebben we Dwingeloo helaas niet kunnen rijden door vorst. Ook dit jaar leek
het erop dat de weersomstandigheden in de vorm
van heftige regen ervoor zouden zorgen dat we niet
konden jagen. In de weken voor jacht is het comité
aan de slag gegaan om alvast een alternatieve route
te bedenken. Dwingeloo en de omgeving daarvan
leent zich gelukkig goed om ook met nat weer te
kunnen rijden. Veel zandwegen, natuurgebied, en
bovenal meewerkende landeigenaren.. Een week
voor de jacht zijn we alle landeigenaren langsgegaan
om te overleggen wat het beste alternatief zou kunnen zijn voor dit jaar. Het comité bestaande uit
Jacqueline Zoer, Gert Jan van der Muijen en Egbert
Kuijer had nu een prima alternatieve route kunnen
uitzetten.
Tijdens het openmaken en het lopen van de jacht
bleken we in staat om een zeer werkbaar alternatief
en een volwaardige jacht aan te bieden.
Welgemeende complimenten aan het jachtcomité
voor de inzet, creativiteit en het doorzettingsvermogen om deze jacht zo vorm te geven. Hartelijk dank!

De avond voor de jacht was erg gezellig. De jaarlijkse boerenavond waar de landeigenaren onder het genot van een hapje en drankje bedankt werden voor
hun medewerking, werd goed bezocht. De mensen
werden meteen meegenomen in de ontwikkeling
van de jacht en hun hulp werd gevraagd voor de
komende jaren. Extra mogelijkheden voor de route
2019 werden besproken en al toegezegd en de beleving van de landeigenaren met de jacht Dwingeloo
vergroot.

Stijlvol John van de Veen,
Fieldmaster
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De ontvangst op de jachtdag door het comité in
het geweldige café Onder de Eiken was bijzonder
hartelijk. We konden gelukkig rekenen op een
goede opkomst. Daar waren we erg blij mee, want
het opnemen dit jaar, van de beruchte “Muur van
Dwingeloo” en het communiceren daarover door
de schrijver van dit stuk had misschien wat leden
kunnen afschrikken. Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn en de opkomst was heel mooi. Gelukkig
maar, want ook voor de Muur van Dwingeloo is een
alternatief.
De eerste run start vlak bij het café en bracht ons
over uitgestrekte velden en akkers richting de rand
van het natuurgebied Dwingelderveld. Daar kwamen ook de eerste mooie sloten. De bodem was
dankzij de inspanningen van het comité prima. Een
ongevallen boom was een prachtige natuurlijke hindernis. Door de natte omstandigheden konden de
honden de scent uitstekend uitwerken en kregen we
onder leiding van Master Saurens een mooi tempo.
De eerste run met een lengte van ongeveer 6 km was
een mooie opwarmer voor de tweede. In de tweede
run zaten de eerste van een aantal Ierse wallen en
mooie brede sloten. Door prachtige weilanden konden we eindeloos galopperen. Ondanks het natte
weer bleven de terreincondities prima.
Langs een Drentse vaart hadden we de tweede stop.
Hier ook weer heerlijke versnaperingen van restaurant Onder de Eiken. Een korte hack bracht ons
bij de inzet van de derde run en natuurlijk richting
de beruchte of nu beroemde Muur van Dwingeloo,
een geweldige Ierse wal. Die werd door de leden met
veel enthousiasme, sommigen met ware doodsver-

achting en weer anderen met grote technische behendigheid genomen. Jachtrijden pur sang.
Daarna volgde de vos zijn route richting het dorp.
In verband met aanpassing van de route konden we
helaas niet op volle galop door de schuur van de
Familie Wijchers de Brink op rijden maar was de
Kill dit jaar voor het kerkhof. Het café stroomde
snel vol en het werd erg gezellig. Na mooie woorden van dank richting het comité, vrijwilligers en
de landeigenaren schoven we aan voor een heerlijke
maaltijd. Een passend einde voor een heerlijke dag.

Fieldmaster
Frans van Cooten
geen sloot te groot
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zaterdag 27 januari 2018

Joint Master

R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster

Drs. N.J.M. Trenning
W. Wielheesen
Leden

Jacht Ootmarsum
Prachtig uitzicht over de Kuiperberg

door Cindy van de Velde
De extreem natte weersomstandigheden van de afgelopen weken noopten menig committee zijn jacht
af te gelasten. Nadat afgelopen woensdag de jacht in
Dwingelo was verreden, kwam vrijdag het positieve
bericht van onze secretaris: “de slipjacht in Ootmarsum gaat door”. Gelukkig, we kunnen jagen!
Vorig jaar werd deze jacht voor het eerst georganiseerd en na de vele enthousiaste reacties van KNJVleden had ik 27 januari vrijgehouden om deze jacht
te kunnen rijden. Met hoge verwachtingen en onder
ideale condities van een graad of 8 en nauwelijks
wind, reed ik naar Ootmarsum.
Eenmaal aangekomen reden we op aanwijzing van
de uiterst vriendelijke verkeersregelaars naar de
parkeerplaats waar zelfs een kruiwagen met bezem
klaarstond. Een wandelingetje langs de draaiende
watermolen richting de oude Sint Simon en Judaskerk bracht ons door het schilderachtige stadje naar
het stadscafé “In den Guldene Crone” waar de meet
was. We werden door de fieldmasters Wim Wielheesen en Max Trenning ontvangen met koffie en
krentenbrood. Al snel stroomde het gezellige lokaal
vol, iedereen had zin om te jagen.
Tijdens de meet op het kerkplein presenteerde Master Rick Saurens 20 koppel honden, dit onder grote
belangstelling van vele toeschouwers. Burgermeester

Joosten heette ons welkom en wenste iedereen een
plezierige dag. Vervolgens bliezen de sonneurs het
vertrek en werd na een hack de eerste run ingezet.
Meteen pakten de honden de scent op en met veel
geluid leidden zij het veld door het schitterende
landschap rondom Ootmarsum. Ook de paarden
hadden er duidelijk zin in vandaag. Met gespitste
oren keken zij naar het hondenspel en volgden de
meute met veel enthousiasme en energie. Hoewel de
jacht hier en daar was aangepast aan de bodemomstandigheden was er ruim voldoende uitdaging voor
iedere deelnemer.

Drs. W.M. Arnolli
Drs. L.C.L. Bijvoet
F.H. van Cooten
C.H.H. van Doorn
A.J. van Es
M.C. Fijen
T. de Haan
P.M. Harts
P.W.R. Hazeleger
W. Heiwegen
A. Jansen
F. Kloppert
Mr. F. Kolkman
H. Kuipers
Drs. B. Minnen
W. Minnen
C.R.C. Nelis
Mw. M. Nelis-Koster
Mw. E.F. Pleijsier
J.W. Pleijsier
M. de Rooij
Mw. M.P. de Rooij
J.P.J. van Roon
mr. H. Rottinghuis
M. Schep
R. Schoonderbeek
Drs. J.L.M. Sliepenbeek
Mw. Drs. C. Stein
G.C.J. Stein
R.W. Swart
R. Swetselaar
R. Trooster
J.R. van de Veen
Mw. C.M. van de Velde
Mw. M.I. van der Wijck
Jeugdleden

Philippine Jaspers Stein
Caresse Kolkman
Gasten

Mw. L. Wielheesen

Cindy van de Velde
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Adviseert,
strijdt
en pleit

Kolkman Advocaten is er voor ondernemers. Al meer dan 25 jaar en, als het erop aankomt,
24 uur per dag. Strijdbaar, daadkrachtig en met gevoel voor de persoon achter de ondernemer.
Voor al uw zakelijke en privébelangen kunt u vertrouwen op onze deskundigheid. Zo kunt u zich
richten op de zaken waar uw hart echt naar uitgaat.

Twentepoort Oost 55a
Postbus 828
7600 AV Almelo
T (0546) 588 888
F (0546) 588 889

kolkman.nl
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Door de uitgestrekte velden liepen verschillende sloten en er was nagenoeg altijd een dam in de buurt.
De eerste stop was bij het kanaal aan de Kooiweg.
Toen de honden en de paarden op adem waren gekomen, werd de tweede run ingezet. Deze run liep
hoofdzakelijk door open weilanden waardoor het
uitstekende werk van de honden goed was te zien.
De ruim 40 deelnemers keken geboeid hoe de honden de slip uitwerkten en genoten zichtbaar van de
unieke omgeving en van de mooie dag. De tweede
run eindigde bij de schitterende boerderij van de
familie Deperman. Enkele weilanden in de derde
run waren af en toe erg nat, gelukkig was er op verschillende plekken zand gestort om de bodem iets te
verstevigen. Richting Reutum volgden we de route
naar en over de Kuiperberg. Dit bood een prachtig
en indrukwekkend uitzicht. Glooiende weilanden,
prima weer met een waterig zonnetje, uitstekend
jagende honden en fijne paarden. Kortom: het was
een heerlijke jacht.
Tijdens de afterhunt bedankten de fieldmasters het
committee dat bestaat uit Arthur Lentelink, Wouter Prinsen, Richard Nijhuis, Martin Koster, Gerard
Lansink, Marcel Damhuis, Harrie Poppink en Marcel Bruns voor hun inspanningen om deze jacht te
organiseren. Max en Wim, heel veel dank voor deze
mooie dag.

Linksboven:
In stijl Marius Fijen

Linksonder:
Fieldmasters Max Trenning
en Wim Wielheesen

Er was geen woord te veel gezegd, Ootmarsum is
een fantastische jacht en ik hoop deze nog vele jaren
te mogen rijden.
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Advies met maatschappelijk
en financieel resultaat
Het is onze missie om bij te dragen aan de kwaliteit van de publieke
sector. Onze topadviseurs met focus op het onderwijs, de overheid,
zorg en woningcorporaties geven dagelijks het beste in het belang
van de leerling, inwoner en cliënt. Resultaten van ons werk definiëren
wij in maatschappelijk en/of financieel resultaat.
Opgedane praktijkervaring en inspiratie delen wij tijdens intervisiebijeenkomsten, workshops en masterclasses.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Kijk voor meer informatie, onze praktijkervaring en best practices
op www.bmc.nl.

Partners in verbetering
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woensdag 31 januari 2018

Joint Master

R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster

Drs. L.C.L. Bijvoet
Drs. J.L.M. Sliepenbeek
Leden

Jacht Haarle

Drs. W.M. Arnolli
T.P.E. van Baal
J.A.G. de Groot
W. Heiwegen
Mw. M.D.J. van den
Hoeven
F.C.H. van Kerkhoff
Mr. F. Kolkman
Drs. B. Minnen
W. Minnen
C.R.C. Nelis
J.W. Pleijsier
Mw. M.P. de Rooij
Mr. H.Th.E.M. Rottinghuis
J.R. van de Veen
Mw. B. Vonk

Palthejacht

door Joost Sliepenbeek

Woensdag 31 januari 2018 stond de Palthejacht op
het programma. Zo genoemd omdat we in de jacht
regelmatig de Sprengenberg in zicht hebben. De
Sprengenberg is een huis op de heuvel Sprengenberg bij Haarle (gemeente Hellendoorn), gebouwd
in de jaren 1898-1910 in opdracht van A.A.W. van
Wulfften Palthe (1851-1929). Het huis wordt in
Salland vaak de Palthetoren genoemd. Omwonenden spreken meestal van de Villa. Palthe woonde in
Almelo en bezat het land rond de heuvel, waar hij
geregeld joeg. Niet te paard wel te verstaan, want
dat plezier en voorrecht hebben wij.
De jacht Haarle staat inmiddels al weer zo’n dertien jaar op de agenda van de KNJV, maar werd in
een lang verleden ook gereden door de KNJV. Ons
onvolprezen erelid en geschiedschrijver Wim Pieters
heeft een foto teruggevonden uit 1926.
Sinds de herstart in 2004 is de harde kern van ons
comité ongewijzigd. Belangrijk en gezichtsbepalend
lid was Johan Arfman. Immer opgewekt en met een
authentieke inbreng en kennis van het lokale dialect
waar heemkundigen jarenlang studiemateriaal aan
kunnen ontlenen. Helaas is Johan ons begin november ontvallen op 75-jarige leeftijd. We hebben
hier bij de meet bij stilgestaan en een moment stilte
in acht genomen. Hij was een grote steun voor ons
comité.

Dinsdag hadden we de jacht geopend met ons gebruikelijke gezelschap: comité, sliptrekkers en Hester Klein Willink. Ook bij ons her en der wat nattigheid maar geen discussie of het door kon gaan:
het lag er gemiddeld genomen prima bij. Wel hebben we er een paar stukken zwaar bouwland en een
enkele sloot uitgehaald. Na afloop nog een borrel
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NIEUW!
PAARDENVOER VAN VOERMEESTERS
D E E C H T E B RO N VA N K R A C H T
Bij Voermeesters geloven we in de kracht van natuurlijke grondstoffen. En we weten het
zeker: door alle ingrediënten slim te bewerken, krijgen ze precies de goede eigenschappen.
Helemaal afgestemd op wat je paard nodig heeft. Als echte ‘voermeesters’ zijn we daar elke
dag mee bezig. En dat proeft je paard, want elke brok in deze zak is een bron van kracht.

Robert van den Berg

10 nieuwe varianten paardenvoer,
ook in bulk leverbaar!

O O K V E R K R I J G B A A R B I J W E L K O O P E N VO E R M E E S T E R S -V E R K O O P P U N T E N .

0317-499595 | info@voermeesters.nl | www.voermeesters.nl
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Risk and Insurance Specialists BV
Frank Heerkens Thijssen
06.135.531.53
frankheerkensthijssen@zjht.nl
www.verzekerenvankunst.nl

22-11-17 09:57

U kunt uw kunst en kostbaarheden
verzekeren via een speciale
verzekering.
Uitgangspunt hierbij is een ‘All Risks’
dekking waarbij alle van buiten
komende onheilen zijn verzekerd en
voor roerende zaken een
wereldwijde dekking wordt geboden.
Door ZJHT uw verzekeringspakket te
laten samenstellen betaalt u nooit
teveel premie.
Ook voor uw huis in het buitenland
kan ZJHT u een advies op maat
verstrekken.
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gedronken bij de lokale collega’s van de Jachtvereniging Soestdijk. De JVS schijnt in Haarle ook iets
te doen. De broers Van Nieuwenhuizen organiseren
het en ontvangen ons altijd hartelijk op de boerderij
in Haarle.
En tijdens de jacht waren de weergoden ons ook
gunstig gezind. Hoewel we ons allemaal ook koude

en tochtige jachten in Haarle herinneren en de dagen voorafgaand weather.com ons in toenemende
mate onheilstijdingen verpakt in vrolijke wolkjes en
regenicoontjes voorspelde, hebben we het de hele
jacht drooggehouden en zelfs zo nu en dan een zonnestraal gehad.
Master Huntsman Rick Saurens, Hester en Pascal
van Moort hebben de honden perfect kunnen jagen. Dit keer niemand kopje onder in de doorwading. Plus drie mooie hindernissen gebouwd van
eerder deze winter omgewaaide bomen.

Vele schimmels
in het veld.
Links: Fieldmasters
Joost Sliepenbeek en
Ludo Bijvoet

Zoals altijd veel dank naar iedereen die het mogelijk maakt – voor en achter de schermen: verkeersregelaars, gemeente, de rijvereniging waar we altijd
gastvrij worden ontvangen. En dan ons comité bestaande uit Anton en Ria Smeenk, Johan ten Broeke
en Mariëtte van ’t Hoff.
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ANIMAL BEDDING

In harmony with our environment!

Allspan, uw paarden staan er op!
Allspan houtvezel strooisels voor in uw stal:
Voor een optimale leefomgeving van uw paard[en]
ANIMAL BEDDING

Droog, stofvrij en een enorm strooivolume

In harmony with our environment!
ANIMAL BEDDING

Minder hoefproblemen

In harmony with our environment!
ANIMAL BEDDING

Betere conditie paard[en]

In harmony with our environment!
ANIMAL BEDDING

Minder verbruik op jaarbasis

In harmony with our environment!
ANIMAL BEDDING

Laat u overtuigen door het product, niet door onze mooie woorden!
In harmony with our environment!

Voor meer info:

www.allspan.eu | info@allspan.nl

zaterdag 10 februari 2018

Jacht Neede
Neede is bijna altijd Ja

door Jan-Willem Pleijsier

Joint Master

mr. H. Rottinghuis
Equipage

Mw. H. Klein Willink
F. Kolkman
P. van Moort
P. Bakker
Fieldmaster

J. Krebbers
J.W. Pleijsier
Leden

Wanneer we in Neede niet kunnen jagen, kan het
nergens. In het Nedersaksisch werd de plaats Neede
als “Nee” uitgesproken maar Nee is bijna altijd Ja als
het om de slipjacht van de KNJV gaat. Met deze
instelling komt het comité Neede altijd op vrijdagmorgen bij Jan Krebbers op de koffie en zo ook deze
keer.
De jachten Otterlo en Beltrum voorafgaand aan
Neede konden al niet doorgaan en dus moest het
nu wel gaan gebeuren. Uitstel naar zondag was ook
geen optie vanwege de jaarlijkse carnavalsoptocht in
Neede, een belangrijk evenement voor de gemeenschap. Na enkele dagen van matige vorst tot donderdag werd het vrijdag zachter en met een mooi
zacht zonnetje en net boven het vriespunt begonnen
we aan het uitzetten van de jacht.
Gezonde spanning bij ons allen toen we het weiland naderden waar de 1e run zou worden ingezet.
Hoe zou het zijn? Met versnelde pas overbrugden
wij de laatste meters naar de tijdelijke jachtvelden
om daarna triomfantelijk de eerste stappen op een
prachtige bodem te zetten.
Het knisperde nog licht onder onze voeten van de
vorst in de grond maar van een harde bodem was
geen sprake. Het lijkt wel of de weilanden van Neede ieder jaar weer uitkijken naar de komst van de
meute en de jachtpaarden, en alles voor ons in het
werk stellen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. De landeigenaren in Neede zijn verknocht aan

hun land. Het Needse land wordt gekenmerkt door
een afwisselend gebied van weilanden, bosschages,
houtwallen en kruidenrijke akkerranden. En dan
is er natuurlijk nog de Needse berg, een heuvelachtig gebied ontstaan door opstuwende gletchers
waardoor bodemlagen naar boven zijn gekomen die
normaal gesproken nooit aan het bodemoppervlak
zouden komen.
Ondanks de intensieve bemesting van het agrarische land zorgt deze afwisseling in het landschap
voor een diverse, rijkere flora en fauna. Dit komt
de landerijen ten goede omdat het verarming van
de bodem remt. Wanneer je over deze weilanden
loopt dan voel je direct dat je op een structuurbodem loopt die niet alleen uit pure klei bestaat maar
ook uit schralere gronden. Met dank aan de IJstijd.

F. Coenen
A.J. van Es
M.C. Fijen
H.J. Groot Wassink
W. Heiwegen
Mw. M.D.J. van den
Hoeven
Drs. J. Kartman
F. Kloppert
Mr. F. Kolkman
H. Kuipers
W. Minnen
C.R.C. Nelis
Mw. E.F. Pleijsier
M. de Rooij
R.J. de Rooij
J.P.J. van Roon
M. Schep
R. Schoonderbeek
Drs. J.L.M. Sliepenbeek
Drs. N.J.M. Trenning
J. van Triest
J.R. van de Veen
Mw. C.M. van de Velde
W. Wielheesen
Mw. M.I. van der Wijck
Aspirant leden

R. van Kasteren

Zal ze een poepie
laten ruiken

29

Dokwerkerstraat 2
2984 BJ RIDDERKERK
Bovendijk 18
3648 NM WILNIS
T. +31 78 6820123
www.amco-compressoren.nl
info@amco-compressoren.nl

T. +31 78 6841126
www.amco-rental.nl
info@amco-rental.nl

STERK IN:
startlucht compressoren
werklucht compressoren
stikstof installaties

VERHUUR VAN:
compressoren en drogers tot 100 m2
generatoren
lichtmasten

Nieuw: tweed voor meet en street

Nieuw: tweed voor meet en street

Nieuw: tweed voor meetNieuw:
en street
tweed voor meet en street

Specialist voor de jachtruiter
Nannet Stienstra
Mobiel
+31(0)643079483
Specialist
voor de jachtruiter
Specialist voor de jachtruiter
Kijk op jachtruiter.nl
of Nannet Stienstra
Nannet
Stienstra
Mobiel +31(0)643079483
Mobiel
+31(0)643079483
Kijk op jachtruiter.nl

Specialist voor de jachtruiter
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Nannet Stienstra

of op jachtruiter.nl
Kijk
of

Het jachtcomité, bestaande uit Herman Simmelink,
Robert Timmerije, Rob de Vink en Jan Krebbers,
kent het land, kent de landeigenaren en begrijpt wat
er nodig is om een verantwoorde route uit te stippelen. Herman en Robert hebben zelf een jachtakte
en zijn actieve jagers. Zo wordt er van tijd tot tijd
ook op de vos gejaagd in Neede, op de echte dan. De
landeigenaren zijn blij dat de jagers zorgen voor een
gezond vossenbestand rondom Neede en dit versterkt
de band tussen comité en landeigenaren.
Daar liepen we dan, met een verdekte glimlach en
de neus in de wind dwars over de landerijen. Na
15 minuten wisten we het eigenlijk wel, Neede kan
doorgaan. In de nacht van vrijdag op zaterdag zou de
vorst wegblijven en dat deed het ook.

Op zaterdag kwam een mooie grote groep leden
aan de start waarna de sonneurs onder leiding van
Jan Werner de meute en equipage met de begroeting verwelkomden. Pascal van Moort, die de jacht
ook had meegelopen, was vandaag onze Huntsman.
Voor hem ook een bijzondere dag om te samen met
whippers-in Fabian Kolkman, Pieter Bakker en Hester Klein Willink de meute te leiden en te begeleiden
zonder Master Saurens. Meute en equipage deden
het uitstekend terwijl de omstandigheden op sommige schaduwplekken niet altijd even gemakkelijk
waren. Fieldmasters ondervonden dat aan den lijve..
en werden weer een nuttige en mooie jachtervaring
rijker.

Master of the day:
Pascal van Moort deed
het top met zijn honden.

Zo konden wij op een winterse zaterdag in februari genieten van drie mooie ingekorte runs door de
gastvrijheid van de landeigenaren, het doorzettingsvermogen van het jachtcomité, de inzet van de verkeersregelaars en nadien van de koude Jägermeister
en warme stamppot in Café Hassink.
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REJOKO BEHEER ONTWIKKELT OP TOLSTEEGSINGEL 2A IN UTRECHT
LEVENSLOOPBESTENDIGE APPARTEMENTEN VAN 130 TOT 210 M².

BENT U GEÏNTERESSEERD IN DIT PROJECT? MAIL: TOLSTEEGSINGEL@REJOKO.NL TELEFOON: 0318 414 700

zaterdag 17 februari 2018

Joint Master

R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster

Mr. F. Kolkman
C.R.C. Nelis
Leden

Drs. W.M. Arnolli
T.P.E. van Baal
F.C.H. van Kerkhoff
Drs. B. Minnen
Mw. M. Nelis-Koster
M. de Rooij
Mr. H.Th.E.M. Rottinghuis
Mw. Drs. C. Stein
G.C.J. Stein
Drs. N.J.M. Trenning
E. van Triest
J. van Triest
Aspirant leden

R. van Kasteren
Gasten

Mw. J. van de Poron

door Ger Stein

Jacht Eext
Drenthe op zijn mooist

Drenthe op z’n mooist: zon, kou zonder wind en de
prachtige omgeving van Eext. Dus hadden we weer
eens een KNJV-dag, die het waard was geleefd te
hebben. Daar kwam nog bij, dat velen ervan uitgingen, dat het wel niet door zou gaan. Dus kwam er
bij deze positieve opsomming van deze dag ook nog
eens bij, dat er geen gedrang was bij de sprongen.
Er was genoeg ruimte om vrij te rijden en het zicht
op de honden was onbeperkt, kortom een luxe in de
aard van een “privé jacht” met 17 deelnemers. De
organisatoren hopen altijd op een grote opkomst,
net als de penningmeester, maar voor de jagers in
het veld is er niets mooier dan zo’n kleine groep.
Er is in Eext altijd veel belangstelling voor de jacht.
Dat is ook niet zo raar, want het wordt hier altijd
perfect georganiseerd en zeker de tweede stop bij
het mooie kerkje van Anloo is een toeristische attractie op zich. Dus dit keer waren er duidelijk
meer belangstellenden dan ruiters, maar dit maakte
het geheel alleen maar exclusiever. Alleen voordat
iemand zich iets gaat verbeelden, moeten wij ons
goed realiseren dat deze jacht georganiseerd wordt

in Eext door de zeer actieve club, zich noemende de
“Vereniging voor Volksvermaak”.
Dat wij het derhalve niet zullen vergeten, deze dag
zijn wij, jagers van de KNJV, er uitsluitend en alleen “ter vermaak van het volk!” En afgaand op de
reacties van de omstanders en het aantal foto’s dat is
gemaakt, zijn wij daarin zeer wel geslaagd.

Ger Stein krachtig
over deze sloot
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Navelstrengbloed
Zwanger?
Of kent u iemand die zwanger is?
Zorg dat het navelstrengbloed bewaart blijft.
Beter mee verlegen dan om verlegen

Meer weten?
Bel: 0900 – 7 627 823

www.stamcelbanknederland.nl
Info: drs. J. Kartman, arts / directeur

Paardenstallen • Stalinrichting
Omheiningen • Training equipment
• Bodem- en wandsystemen
• Accessoires voor trailer en carrosserie
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Horsefriend Products bv • Hardenbergerweg 131 • 7678 VR Geesteren
tel: 0546 - 639 000 • fax: 0546 - 639 001
email: info@horsefriend.nl • www.horsefriend.nl
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23 jaar geleden nam ik deze jacht over van de heer
Hans Brugman, die de wijze waarop onze jachten
nu georganiseerd worden, heeft ontwikkeld. Eerst
nam hij “alle” jachten op zich en vervolgens zocht
hij daar een geschikte kandidaat voor, net als Eddy
Kolkman het nu ook wel een beetje doet. De huidige jachtcomité-leden, de heer Jobing en Albert
Dekker, ken ik nog van destijds. Het huidige lid
Marten Hilbolling kan ik mij niet van toen herinneren. Met de heer Jobing en z’n vrouw is er al die
jaren een warme band blijven bestaan.
Het organiseren van de slipjacht is maar een klein
gedeelte van hun taken. “De Vereniging van Volksvermaak” bestaat uit een grote groep mensen die in
Eext jaarlijks talloze festiviteiten organiseren; ieder
dorp verdient zo’n actief verenigingsleven.
In 23 jaar verandert er veel en duidelijk heeft ook
bij ons de “egalisering” sterk toegeslagen. Zo waren
wij destijds nog duidelijk een “herenclub”, wij werden dan ook door de heer Jobing consequent aangeduid als: ”de jachtheren”, maar belangrijker en
leuker is, dat de KNJV inmiddels sterk is uitgebreid
met dames. En een van die dames, is Marieke Nelis,
die deze dag samen met Eddy Kolkman fieldmaster
was.
Vanwege een gebroken pink reed ze niet mee; maar
heel stoer, de laatste run reed zij met gebroken pink
toch mee.

Aandoenlijk vond ik het om te zien hoe veel liever
en zorgzamer dames toch zijn.
Marieke heeft voorafgaand aan de jacht tot twee
keer (of 3 keer?) toe haar bezorgdheid uitgesproken
over de mogelijkheid van nog gladde plekken die er
misschien nog zouden kunnen zijn. Ze was zo bezorgd, dat ik even bang was, dat ze dacht dat ze garanties behoorde te geven. Nou, naar mijn mening,
is het prachtig, als het comité en de fieldmaster ons
de gelegenheid bieden om een jacht te rijden, die
m.b.t. de bodemgesteldheid goed is voor de honden
en de paarden en verder is het aan de jagers om te
beoordelen hoe en wat ze persoonlijk doen. Daar
komt nog bij, en dat is zo mooi aan onze Vereeniging, dat absoluut geen enkele competitie of beoordeling plaats vindt over wat men wel of niet springt
of doet noch opmerkingen hoeft te verwachten, als
je er mee stopt omdat je de omstandigheden niet
optimaal vindt of misschien gewoon wel geen zin
meer hebt. Kortom, zolang je een ander maar niet in
de weg rijdt of in gevaar brengt, is het bij de KNJV
op je eigen individuele manier zo optimaal mogelijk
genieten; dit is deze dag in Eext weer prima gelukt.

Fieldmasters Marike en
Cees Nelis en links Eddy
Kolkman in eenvoud.
De honden houden van
Chevon en Chevon houdt
van honden.
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zondag 18 februari 2018

Jacht Lattrop
Jagen op zondag is een uitzondering

door Frank Kloppert

Jagen op zondag is een uitzondering. Zeker als er op
zaterdag ook al gejaagd werd. Door de nattigheid
en vorst eerder dit seizoen zijn we “aan het inhalen” en we willen graag al die mooie jachten niet
laten liggen. Lattrop ligt in een prachtig gebied,
zeer landelijk en gastvrij. Doordat de vorst nog niet
overal uit de grond was, konden we niet alle sloten
en aangrenzende weilanden volop benutten en was
enige voorzichtigheid geboden. Al voor aanvang, de
zon was net echt doorgebroken, verzocht het jachtcomité bestaande uit Jan Roelink, Rudy Schröder

(tevens deelnemer te paard aan de jacht), onze Wim
Wielheesen en Holtweijde- directeur, Marcel Vlek,
een half uurtje later te starten om de zon nog even
extra zijn werk te laten doen. De meet was aan de
rand van Landgoed De Holtweijde waar we gezellig
ontvangen waren en waar hotelgasten gezellig rond
schuifelden. Middels een toast met glaasje champagne ter gelegenheid van de verjaardagen van Jan
Willem Pleijsier en Pascal Zantman werden we welkom geheten. Rond de klok van twee vertrokken we
naar het begin van de eerste run.
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Hans Holswilder,
Willem Minnen en uw
scribent Frank Kloppert.

Marcel Vlek met een
culinair hoogstandje,
vliegende pens.
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Het eerste deel van de jacht werd gereden in het
buitengebied van Lattrop om uiteindelijk via de
Dennenweg/Frensdorferweg Duitsland in te rijden. De eerste stop was bij de Bergvennen, pal op
de grens met Duitsland. Een beschermd natuurgebied dat gekenmerkt wordt door een zevental
ondiepe vennen in het heideveld. Een schitterend
maar kwetsbaar stukje natuur, waar de meute met
toestemming van de eigenaar van het ven zijn dorst
leste. Direct langs dit ven loopt het fietspad dat de
grens met Duitsland vormt. Op weg naar de tweede
stop langs de Kommiezendijk was de slip getrokken
door het buurtschap Breklenkamp met mooie oude
eiken, glooiend land en mooie doorkijkjes in het
coulisselandschap. De tweede stop was bij het Huys
Breckelenkamp, waar we te gast waren bij de heer

en mevrouw Wanrooij, eigenaren van deze prachtig
herstelde havezate. De geschiedenis van de Havezate Breklenkamp gaat terug tot in de 13e eeuw. Het
huis veranderde met regelmaat van eigenaar, was in
de tachtiger jaren van de vorige eeuw nog jeugdherberg, tot de huidige eigenaren het in 1991 kochten
en het huis in oude luister herstelden. Twee keer per
jaar worden de tuinen opengesteld zowel de Franse
tuin als de groentetuin met Oranjerie. Het huis zelf
is niet te bezichtigen, maar wel wordt af en toe de
kleine zaal op de begane grond beschikbaar gesteld
voor concerten in besloten kring. Het pronkstuk
van het huis is wel de bibliotheek met een enorme
verzameling oude boeken en manuscripten, die in
sommige gevallen teruggaan tot in de middeleeuwen; een hobby van de heer Wanrooij. Tijdens de

stop was er nog even een kleine consternatie toen
een van de honden zich op het ijs waagde en er
doorzakte. Door snel ingrijpen van de equipage
stond de waaghals weer vlot op de wal.
Vanaf het Huys Breckelenkamp trokken we verder over het Domineespad naar de brug over het
Omleidingskanaal, zo geheten omdat het een soort
versnelde afvoer is voor de Dinkel, die nogal eens
overstroomde in het verleden. De Dinkel is zo’n 93
km lang en stroomt ongeveer voor de helft door Nederland. De rivier ontspringt in Nordrhein Westfalen en mondt uit in de Overijsselse Vecht. Langs het
kanaal zijn we teruggereden naar Duitsland in het
buitengebied van de “Heerlijkheyd” Lage om over
Duits grondgebied terug te keren naar de Dalenhoek zoals het gebied heet waar de laatste brug gele-

gen is die we overstaken. De kill vond plaats op het
land van de Familie Lubberman. In de volksmond
heet het erf nog steeds “Erve Dassel” naar de voormalige bewoners, de Familie Dasselaar.
Bij terugkeer op Landgoed de Holtweijde was er
zo’n 22,5 km afgelegd en was het tijd voor een borrel! Met dank aan de 45 eigenaren en pachters. Volgend seizoen zal Lattrop één van de jachten zijn die
we rijden in het jubileumweekend van ons 100 jarig
bestaan, en daar kijken we natuurlijk allemaal zeer
naar uit.

Links:
bijzondere steun van deze
dag Loes Wielheesen,
Midden:
Fieldmaster Wim
Wielheesen op Jim
Rechts:
Marcel Vlek bij gastvrij
Huys Breckelenkamp.
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Gesprek
Frans Heerkens Thijsen, al 25 jaar lid

door Boudewijn van Heuveln

25 jaar geleden werd Frank lid van de KNJV. Sedert 2011 is hij bestuurslid. Op de dag dat Frank en ik
elkaar spreken is het zonnig, min 6 graden. Een flinterdun sneeuwlaagje bedekt de bevroren gronden
rond ons heen.
“In de 25 jaar dat ik nu lid ben, zijn er volgens mij
nog nooit zoveel jachten afgelast als in dit seizoen.
Ofwel door water in bevroren toestand dan wel doordat het te nat was.” Frank toont zijn glimlachende
frons. “ Ik denk dat ik dit seizoen tot nu toe maar
net 10 jachten heb kunnen rijden”. Ik vraag Frank of
hij door de weeks veel of weinig rijdt. ` Ach, dat wisselt nogal. Eh, ik woon in Den Haag maar heb mijn
paarden bij Toon van Raay in Groesbeek staan . Dan
is het voor mij wel minimaal 1,37 uur heen en 1,37
uur terug, dus dat ga je niet doen voor een uurtje
rijden. Maar de zondagmorgen ritten zijn voor mij
heilig . Ik kan mij dan helemaal resetten om de week
weer met volle accu te beginnen! Een mooie buitenrit
vind ik altijd heerlijk . Een paar dagen geleden heb
ik nog met een paar enthousiastelingen een fantastische rit over het strand gemaakt. Vanaf strand Meyendel (Wassenaar) tot aan de vuurtoren in Katwijk
en terug. IJzig koud, keiharde wind, niemand op het
strand en nu eens een keer niet aan de “andere kant”
van Nederland !

“Ik zie de jacht vooral
als een social event”
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Wat mij als stadsmens zo aantrekt in het jachtrijden
is om te paard en met het zicht op de honden op de
mooiste plekken in ons land te rijden. Maar ik zie de
jacht vooral als social event . Het hippische aspect
van de jacht is voor mij niet het belangrijkste element . Eigenlijk ben ik meer een man-op-een –paard
dan een paardenman, als je begrijpt wat ik bedoel.
Misschien komt dat omdat ik pas tijdens mijn Leidse
studententijd met paardrijden ben begonnen, vooral
ook op het strand ! In die periode reed ik ook wel
eens een jacht mee achter de ( bloed) honden van
Rally Majoie, die eens per jaar op Huis te Maarn een
studenten-jacht organiseerde.
Na mijn studie- en militaire diensttijd ben ik naar
Engeland gegaan om voor Lloyds of London te gaan
werken. In Engeland heb ik veel paardrijlessen gehad
waarbij alles wat ik in Nederland had geleerd weer
anders moest. Keer op keer kreeg ik te horen “ you
continentals don’t know how to ride a horse in a proper way”… Wekelijks had ik toen paardrijles in de
riding school van Buckingham Palace . Die manège
mocht op gezette tijden worden worden gebruikt
door ‘civil servants’ , waar ik mij tussen had weten te
voegen. Vooral de zomerse buitenritten in Hyde Park
zal ik nooit vergeten. ’s Ochtends vroeg om 05.30
uur opzadelen en dan rijden. Tegelijkertijd trainden
de Horse Guards er hun paarden. Ik vond het helemaal geweldig.”

En jagen? “Tijdens herfst en winter ging ik in Oxfordshire met de North Cotswolds Hunt op pad.
Die jaagt daar al sinds 1772! Op jacht heb ik enkele
“ bijna dood” ervaringen beleefd, én heb ik geleerd
“Let your horse do the Thinking “. Alles onder leiding van Master Peel en zijn vrouw Mrs Peel als
fieldmaster . Het echtpaar had regelmatig ruzie en
die twee konden schelden man! Dat het daverde!
Het jagen in Engeland vond ik heerlijk , uren in
het zadel alle gelegenheid voor contact met mede
jachtruiters en zo nu en dan - als je geluk had - met
zicht op de vos. Altijd een social event en soms de
thrill of the chase.
Terug in Nederland , nu zo’n 25 jaar geleden introduceerde Karin Teengs Gerritsen mij bij de KNJV en
werd ik lid na de jacht Vorden. Gelijktijdig met Jaap
van Dijk van ’t Velde. Die tijd dus. Mijn paard stond
toen bij Rob van Ruitenbeek in Maarn waar ik zowel
Marc als Robert Jan (de Rooij) heb leren kennen. Als
fieldmaster ben ik betrokken bij de jachten Twickel
en Zorgvlied, en naast mijn bestuurs- lidmaatschap
ben ik ook actief als redactielid van het Jacht en Kennelnieuws. Dit alles maakt dat ik de Vereeniging goed
heb leren kennen.
Zo nu en dan jaag ik mee achter de bloedhonden van
Rally Majoie, die toch weer anders jagen dan onze
foxhounds . Ook heb ik enkele jaren achter de Zebraky Hounds, een soort harriers, van Splinter van Everdingen in Tsjechië gejaagd . Ik was daar “bouton” wat
onder andere betekende dat je als Whipper in met
zweep met lange slag mee mocht jagen. Wat een geweldig en uitgestrekt jachtgebied is het daar. Na diens
tragisch overlijden door een val van het paard ben ik
eigenlijk niet meer naar Tsjechië gegaan .

Mijn hunters? Kijk, ik zie mijn paard eigenlijk als
transportmiddel tijdens de jacht. Mijn hunter moet
mij veilig door het terrein brengen van meet naar kill.
Eigenlijk net zoals vooral veel Franse jachtruiters tegen hun paard aankijken. Het is niet “mijn ding” om
met of zonder bravoure, om met gevaar voor eigen
leven keihard op een sloot of hindernis aan te gaan
of om zo hard mogelijk door het terrein te rijden. De
honden en de natuur en, zoals ik al zei, de plezierige
contacten voor, tijdens en na de jacht zijn de dingen
die voor mij tellen. Daar draait het voor mij om en
daar kijk ik iedere keer weer naar uit.”
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De historie...
door Wim Pieters
Terugkijkend op 25 jaar Jacht- en Kennelnieuws
“nieuwe stijl” is er alle reden om de diverse
redacties die aan dit blad hebben meegewerkt,
van harte te feliciteren met zowel de uitvoering
als met de inhoud van het blad.
Ook een mooie gelegenheid om wat verder in
de geschiedenis van de KNJV terug te gaan en
te zien wanneer en hoe de communicatie tussen
de Vereeniging en de Leden is ontstaan en vorm
gegeven.
Bij de oprichting van onze Vereeniging in 1919 was
het toen zeer populaire tijdschrift “Het Paard” het
algemene tijdschrift voor de paardensport in Nederland. De diverse disciplines, zoals de Springsport,
Dressuur en Military, hadden ieder hun eigen katern in het blad.
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Zo ook gebruikte de net opgerichte Nederlandsche
Jachtvereeniging (in 1924 KNJV) het tijdschrift
“Het Paard” voor het plaatsen van jachtagenda’s en
verslagen. Tevens werden hierin de Vereenigingsberichten en jachtwetenswaardigheden gepubliceerd.
Bij het groeien van het aantal leden van de Vereeniging, (op het hoogtepunt in 1926 telde de KNJV
bijna 700 leden!) ontstond de behoeft om een eigen
blad uit te gaan geven. In die tijd, zonder laptops
en internet een hele klus. Maar omdat de Cavalerie
nauw betrokken was geweest bij de oprichting van
de KNJV, was de Cavalerie bereid de uitgave van het
tijdschrift te ondersteunen. De naam was als snel
gevonden: Jacht- en Kennelnieuws van de Nederlandsche Jachtvereeniging.
Het eerste nummer van de eerste jaargang verscheen
op 23 april 1923 en de redactie motiveerde uitgebreid het hoe en waarom van het starten van dit
“blaadje”. Nadrukkelijk werd aangegeven dat het
blad niet ter vervanging van Ons Paard was maar
als aanvulling, speciaal bedoeld voor de jachtruiter.
De redactie vond plaats onder verantwoording van
de secretaris van de Vereeniging, Westeroüen van
Meeteren en het eerste jaar werd het maandelijks
uitgegeven en bevatte de notulen van bestuursvergaderingen en informatie over de jachten. Alle eve-

nementen en iedere jacht werden verslagen en de
deelnemers genoemd. Algemene wetenswaardigheden uit binnen- en buitenland werden behandeld en
er was plaats voor een rubriek “Jachtfotografieën”
waarin de foto’s van de jachten en evenementen
werd genoemd zodat de leden die konden bestellen. Adverteerders werden aangetrokken en familieberichten hadden hun eigen plaats in het blad.
De eerste jaren omvatte J&KN meestal 4 pagina’s
van een iets groter formaat A4, maar ter gelegenheid
van bijzondere gebeurtenissen bestond het uit 8 pagina’s. Jaarlijks werd de lijst van de verreden jachten
bij de KNJV vermeld, het toekennen van de Van
Hoytemamedaille en de jachtschilden
Enige opwinding ontstond toen de Vereeniging in
1924 het predicaat “Koninklijk” ontving en niet alleen het logo van de Vereeniging en van Jacht- en
Kennelnieuws moesten worden aangepast maar
ook de knopen van de jachtrokken en dat was enen
kostbare zaak. En zo verscheen op 18 april 1924 de
eerste editie van:
Jacht- en Kennelnieuws van de Koninklijke
Nederlandsche Jachtvereeniging.
Met ingang van deze gebeurtenis verscheen J&KN
wekelijks en werden steeds meer foto’s in het blad
opgenomen.
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Het moet een hele klus geweest zijn geweest wekelijks
het blad met verslagen en artikelen vol te krijgen in
het bijzonder, toen omstreeks 1928, door bezuinigingen het Ministerie van Oorlog, geen financiële en
logistieke ondersteuning meer kon leveren.
Vooral in de zomer werd het blad gevuld met uitgebreide verslagen van leden die in het buitenland
deel hadden genomen aan jachtpartijen en vooral bestuurslid Jos Gilissen schreef onder het pseudoniem
“Sonneur” uitgebreide verslagen en jacht-filosofieën.
In een geïntroduceerde rubriek ‘Kletsmajoor en Praatruiter” namen de leden in soms heftige bewoordingen elkaar de maat en via een prijsvraag werd voor
deze rubriek een beeldmerk uitgekozen. Eén der
bestuursleden publiceerde onder het pseudoniem
“Leekendichter” over vrijwel iedere jacht een gedicht!
In het begin der dertiger jaren van de vorige eeuw
nam de druk op de financiën toe en men moest de
moeilijke beslissing nemen om op 15 mei 1931 de
laatste editie van J&KN uit te brengen en de leden
en belangstellenden waren weer aangewezen op de
publicaties in het blad “Ons Paard”. De omvang van
de verslagen en mededelingen werd sterk ingekort en
dit heeft geduurd tot 1940.
Toen het jachtgebeuren in 1949 o.l.v. Z.K.H. Prins
Bernhard en Hon. Huntsman Jos Gilissen weer werd
hervat verschenen de jachtverslagen en mededelingen in het blad “De Hoefslag”. De leden dr. Jan
Kremer, Ab Vuyst en Karel Eterman leverden de
kopij.
Ná de tweede wereldoorlog werden in Nederland,
naast de KNJV nog een aantal jachtverenigingen
actief en in 1986 besloten de KNJV, Veluwe Hunt
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en de Hubertus Hunt gezamenlijk “De Jachtruiter”
uit te geven. Dit was een uitgave van de Stichting
Vrienden van Fox- en Bloodhound”, geïnitieerd
door Berend Hazeleger die als bladmanager optrad.
Het blad verscheen minimaal 8 keer per jaar. Later
sloot de JVS zich aan.
In 1993 besloot de KNJV weer een eigen blad uit te
geven en werd de naam: “Jacht- en Kennelnieuws”
weer in ere hersteld met op de cover van de eerste
editie de twee initiators, Hans Brugman en Jacques
Bakker.
Hoe goed die beslissing is geweest blijkt wel uit het

feit dat J&KN “Nieuwe Stijl” nu al jarenlang het
prachtige communicatiemiddel is van de KNJV met
haar landeigenaren, jachtcomités en leden. Alle lof
en waardering voor de redacties die nu al 25 jaar dit
blad in deze fraaie uitvoering hebben gerealiseerd.
Wim Pieters.
Archivaris.
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Gesprek
Fabian Kolkman,... 25 jaar
“Tijdens de jacht Bentelo in februari 2014. Vroeg
Master André van Leeuwen aan mij of ik het niet
leuk zou vinden om whipper- in te worden. Onmiddellijk zei ik enthousiast, ja!
Vanaf die week ben ik wekelijks met Gert Lourens
meegegaan om met de honden te gaan lopen. Ik
woonde toen in Groenekan en was 1e jaars student
Diergeneeskunde in Utrecht. Eens per week ging ik
om 07.00 uur met Gert mee exercisen. Ik kon dan
tegen tienen weer op de faculteit zijn”. En met zijn
ontwapenende glimlach: “ Ik miste dan soms maar
één college hé..?”
Op de kennels spreek ik met Fabian Kolkman, 25
jaar. Sinds juli 2017 zijn Fabian, diens vriendin
Donata en Pip, hun 2 jarige ruwharige teckel, de
nieuwe bewoners van het huis-op-de-kennels waar
voorheen Monique van den Hoeven en daarvóór
onze huntsmen Gert Lourens, Jan Lubberink en
Dick van Laar woonden.
“Het is hier leuk wonen en daarbij is het voor mij
maar een kwartiertje met de auto naar de faculteit
diergeneeskunde. Ik ben nu 4e jaars. Een paar dagen geleden heb ik mijn bachelors gehaald.” Fabian
oogt blij. “Ik hoop mijzelf over 3 jaar dierenarts te
mogen noemen. Specialisatie? Ik volg de richting
landbouwhuisdieren”. We komen, hoe anders, over
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door Boudewijn van Heuveln

paardrijden te spreken. “Ik ben ermee opgegroeid.
Tot enkele jaren geleden had mijn vader, naast zijn
gewone werk, een stoeterij. Als een soort uit de hand
gelopen hobby eigenlijk. Toen ik twee maanden oud
was, zat ik al bij mijn vader voor op het zadel. Toen
ik 6 of 7 jaar was, kreeg ik een shetlandertje en zo
ben ik langzamerhand in de richting van de “grote”
paarden gegroeid. Op de stoeterij stonden soms wel
zo’n 70 paarden. Ik heb op mijn 13e de overstap van
pony’s naar paarden gemaakt. Toen ben ik op paarden van de stoeterij gaan rijden. Zodra ik wat ouder
werd, ben ik zo nu en dan paarden gaan voorrijden.
Voor mogelijke klanten. Een keer reed ik voor een
paar Spanjaarden een paard voor. Zij legden de balk
maar hoger en hoger totdat ik over de 1.65 heen
moest…Toen was de staander niet hoger meer . Het
paard had het super gedaan, maar toch, de Spanjaarden kochten het paard niet…Tja, dat kan.
Op mijn 18e reed ik mijn eerste jacht. Het was
de jacht Wierden. Ik werd ook meteen lid van de
KNJV. Via mijn opa, die al jaren in het jachtcomité
van Beerze/Junne zit, was ik al veel langer met het
jachtrijden bekend.
Ik denk dat ik zo rond de 15-25 jachten per jaar
jaag. Nu al kijk ik al anders aan tegen het jachtrijden dan toen ik begon. Eh, ik bedoel..het springen

van sloten en zo boeit mij nu wat minder dan toen
ik pas ging jagen. Ik vind het wel leuk dat er in
de jacht sloten zitten, maar tijdens het jagen geniet
ik nu vooral van de honden. Iedere keer weer vind
ik het fascinérend om te zien hoe de honden jagen
en ook om te zien of proberen te zien welke hond
het beste jaagt of hoe één bepaalde hond jaagt. Ik
heb al geleerd dat de toppers niet altijd degenen zijn
die vooraan gaan. Het zijn wel vaak de eersten die
geluid geven zodra zij de scent te pakken hebben.
De toppers zijn voor mij niet altijd de honden die
vooraan lopen, maar degenen die zich niet door de
rest van het pack laten afleiden maar consequent
op het spoor blijven. Soms ook wel eens helemaal
achteraan.
Machtig mooi is het als Master Rick Saurens het
pack inzet, tenminste als het veld dan “stil” is. Het
pack wacht dan geconcentreerd op Ricks commando “try it!”. Als Rick dat commando dan geeft hóór
je van het ene moment op het andere de honden
wegsprinten om de scent te zoeken. Die massa-aanzet geeft een fascinerend en fantastisch geluid. Zo’n
140 of meer hondenvoeten die gelijkertijd wegspurten. Geweldig! Je kan het alléén maar horen als je
muisstil bent. En dat zijn wij – voorin – dan ook.
Het veld zou ook stil moeten zijn als je gaat inzetten, maar ja, de meesten zijn helaas dan te druk met
elkaar in gesprek of zijn met andere dingen bezig.”

Een diplomatieke glimlach volgt..” Maar ach, eigenlijk interesseert het mij niet wat achter mij gebeurt.
Ik hoor en zie de honden werken en daar gaat het
voor mij om. Misschien komt dit omdat ik naast
jachtruiter ook jager-met- geweer ben en zodoende
oog heb gekregen voor wild speuren en goed te letten op “hoe honden jagen”. In ieder geval vind ik,
maar dat zei ik al, het springen -over- sloten- en - zo
minder boeiend dan vroeger. Ook het springen, al is
het een Z parcours, vind ik niet meer zo heel spannend.“ Fabian blijft even stil. “ Het is het jagen, het
werken en rijden met de honden wat voor mij telt.
Ja, je hebt gelijk, het is een voorrecht om dit zo te
mogen meemaken en ervaren. “
Een ander leuk onderdeel van het whipper-in zijn
is om innovatief op zoek te gaan naar routes, om zo
snel mogelijk bij honden te komen die op een verkeerd spoor jagen. Dan moet ik af en toe uitdagende
obstakels (sloten, beekjes, afsprongen) overbruggen.
Je ervaart altijd wel wat nieuws of spannends. Zo
kwam ik in de laatste jacht Vorden met twee honden terug. Hierbij kwam ik door een klein bosje,
vol met kreupelhout, waar blijkbaar 8 sloten in verscholen lagen en op het eind nog iets dat meer weg
had van een gracht dan van een sloot. Dan moet je
er door of erover en op dat soort momenten merk
ik dat mijn paard echt top is voor dit werk voorin.
Oh ja, ik herinner mij de jacht Archem van 2017,

“Ik vind het
fascinerend om te zien
hoe de honden jagen”

waar de sliptrekker, die voor het eerst de slip trok,
de weg was kwijtgeraakt. Kon de lintjes niet vinden.
Uiteindelijk had zij de slip maar opgetrokken. Master Saurens, die met 1 of 2 koppel wél de lintjes
had gevolgd, moest “de rest van het pack” gaan ophalen…..” Fabian oogt trots blij als hij dit vertelt.
“Ik kan mij niets mooiers herinneren… Stel je voor:
Opeens stonden mijn schimmel Beauty en ik hééélemaal alleen bovenop de Lemelerberg met zo’n 40
honden!! De honden volgden mij braaf, terug en op
weg naar de Master. Ik kan van die momenten nog
zó intens genieten..

49

Gesprek
Tommy jaagt nog steeds

door Boudewijn van Heuveln

25 jaar oud, vos ruin, Engels volbloed met stokmaat 1.67m. Mijn officiële naam is “What Next”…. “ Ik ben
in Engeland geboren en heb daar tot in 2000 op stal gestaan . Om voor mij onbegrijpelijke redenen werd ik
alras Tommy genoemd. Iedereen kent mij nu als Tommy.
In 2000 stond ik op een stal in de buurt van Nicola
Taylor, een nichtje van Anneli Drummond-Hay die in
haar tijd (de sixties) top eventing- en springamazone
was. Zij won ooit Badminton en Burghley.” Dat springen lag mij wel, maar ook weer een beetje niet. Dat is
eigenlijk altijd zo gebleven maar ik heb daar mee leren
leven. Kijk, met vertrouwde hindernissen heb ik geen
problemen. Die spring ik feilloos. Maar hindernissen
die ik niét ken, en …. eh in mijn ééntje springen, dat is
niet echt mijn ding. In dat jaar moest ik opeens komen
opdraven voor een “Continental” die met een jachtvriend uit Nederland was overgekomen om die vriend
behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een voor hem
geschikte hunter. Die Continental, Jacques Bakker was
langjarig jachtruiter - hij was MFH - maar had ook

What is in a horse name
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military en samengesteld gereden. Hij had Nicola toevertrouwd dat zijn stal “vol” stond met hunters, maar
dat hij héél misschien geïnteresseerd zou kunnen zijn
in een goed springpaard omdat hij na het seizoen, ’s
zomers, wel parcoursen wilde springen. Mijn eigenaar
wist onmiddellijk dat IK daarvoor mogelijk hèt paard
was dat hem zou passen en…. hij wilde mij wel verkopen. Of ik maar even - en rapido - mijn beste benen zou willen voorzetten om deze Jacques over enkele
hindernissen te voeren. Nu kon ik alle hindernissen op
het thuisterrein drómen, dus dat kwam allemaal wel
goed… Jacques was opgetogen! Ik voelde hoe plezierig
hij het vond dat ik “zo makkelijk” op de (mij overbekende) hindernissen aangaloppeerde, zijn hulpen klakkeloos volgde en iedere hindernis foutloos sprong. Voor
mij een makkie. Voor hem was de koop gesloten.
Dus: een paar weken later stond ik bij Bakker op stal.
Op Woestduin. Ik sta daar nog steeds. First class verzorging en iedere dag de mogelijkheid om te weiden…
Maar ja, ik moest bij Bakker wel aan het werk. Dat
was wel even wennen. Op concours moest ik. Vreemde
hindernissen, onbekende terreinen, mind you. Vind je
het gek dat ik op die concoursen altijd eerst even wilde
checken welke rare dingen ik voor hem moest springen? Maar ja, dat werd niet zo in dank afgenomen..
Vaak ging de bel.. Toen opeens kwam de JACHT. Tja,
maar dát had ik nog nooit gedaan. Ik was daar niet
voor aangenomen. Daar waren Jacques’ hunters toch
voor? Er stonden er twee op de kennels en twee naast

mij. Ik vond dat al lang best, want al dat gedoe met
foxhounds was niets voor mij. Een hond om mij heen,
okay. Twee of drie maakten mij nog niet nerveus. Maar
dat er een pack of hounds om mij heen zou draaien?
Bij die gedachte gierden de zenuwen al door mijn lijf.
Toch heb ik door die zure appel moeten heen bijten
want…… op zekere dag, daags voor een jacht, was er
een stalgenoot gestorven. Verder was er geen paard op
stal dat rad was….dus, Ik was ..de Sjaak. Werd ík voor
en met die jacht opgezadeld! De jacht Hémelum, of
all hunts! Voor een beginner zoals ik. Die nog nooit
een sloot in dit land had gezién! Bij het uitladen van
de honden stonden ik en Jacques ver van de veewagen
en zo opgesteld dat ik het uitladen van de honden niet
kon zien. Toen het pack uit de veewagen rolde werd het
door Huntsman Lubberink en whipper-in Cats strategisch over het plein verspreid. Zodoende bleef mij een
spontane klimpartij in de dichtstbijzijnde boom bespaard en kreeg ik even gelegenheid om aan zo een pack
te “wennen”. Ik bedoel maar. Allemachtig! Ik wilde er
in klepperende galop vandoor maar Bakker belette mij
dat. Dus afwachten. Doodeng. Nu ja, de hounds bleken toch enigszins aanvaardbaar. Ze mochten in mijn
buurt komen, maar niet té dichtbij, toen nog niet. Zekerheidshalve hield ik iedere hound nauwlettend in de
gaten….Better safe than sorry weet je? Daarna kwam
de inzet van het pack en moest ik daar achteraan. Geen
ander paard voor me. En dan zou ik in mijn uppie, over
sloten moeten springen? Wat moest ik. Bakker wilde
niet dat ik bij een sloot even zou stoppen om de sloot te
ruiken of goed te bekijken, zoals ik gewoon was.. Om
een lang verhaal kort te maken: op de foto (links) ziet u
mij over zo een fikse Hemelumse sloot wapperen. Het
bleek uiteindelijk een piece of cake. Bakker had huntsman Lubberink en whipper- in Cats op hun hunters
vóór laten gaan, en omdat ik niets liever wilde dan bij
die twee Ierse doeners aan te sluiten heb ik die sloot gemakshalve maar flying genomen. Die jacht viel mij niet
zo mee. Pas later, bij de jacht Rossum, ging ik het leuk
vinden. Misschien kwam dat door de zegening van de
pastoor. Na die zegening schijn ik, zo vertelt Bakker ,
een hele zware zucht te hebben geslaakt. Daarna heb ik
die jacht gelopen alsof het een simpel buitenritje was.
Volgens Bakker had mijn zucht ingehouden dat “het
kwartje bij Tommy gevallen was”….
En zo kwam er in de vele jaren daarna nog een paar
honderd jachten (!) bij. Hoeveel? Ik ben de tel kwijtgeraakt. In de jacht spring je samen met andere paarden
en dat is heel iets anders dan alleen te moeten springen.
Daar ben ik snel aan gewend en dat doe ik graag. Maar
ik blijf graag bepalen hoe en waar ik spring. Dan doet
hoogte of breedte mij niet zoveel. Kijk maar op de foto
(rechts). Bakker stuurde mij daar aan op het “gat” in
die heg, maar….ik ben Brit en je weet het maar nooit
met die rare heggen. Liever spring ik over iets heen dat
“solid” is, dus ik nam die heg dáár waar ík het wilde waar die dicht was- en niet waar Bakker wilde. Het is
dan ook goed gekomen, als U begrijpt wat ik bedoel.

Als volbloed, met plenty kracht en…. zie ik álles en
… beter. Als ík denk dat een obstakel breder, hoger of
gevaarlijker is dan het lijkt dan spring ik op zeker. Van
“hoog naar hoog” dus. Dat zal dan wel lastig uitzitten
zijn, maar voor míj geldt safety first.
Zo schiet mij nu een jacht Groesbeek te binnen. Bakker wil mij, aan het eind van het ene weiland op weg
naar het volgende, tussen twee “lintjes” doorsturen. Ik
let op en zie dat er tussen die lintjes nog draad gespannen is. Die lintjes waren er blijven hangen van een jacht
die 2 weken tevoren gehouden was, zo bleek later. Bij
het “dicht maken” was men vergeten die lintjes eraf te
halen. Die Bakker maar naar de honden kijken. Ik dus
niet, want ik moest scherp op die draad mikken om
daar -van hoog naar hoog - veilig overheen te komen.
Dat lukte. Bakker ook. Cats’ hunter was minder gelukkig. Die knalde dwars door die draad heen..
Huntertrials? Soestdijk? Ik herinner mij een start in de
Huntertrials van de KNJV, waar je als paard alles alleen moet doen en waar ik met Jacques 11 weigeringen noteerde, mind you. Maar, op Soestdijk, waar je
gezelschap hebt en dus niet alleen hoeft te gaan, ben
ik in 2002 Nederlands Kampioen in de membersklasse
geworden met zijn dochter Gwendolyn
Ik kijk nu dus terug op een paar honderd jachten - in
de periode 2000 tot nu- die ik zonder mankeren heb
gelopen. Dit laatste is niet alleen aan mijn gestel en
conditie toe te schrijven maar komt eigenlijk omdat
Bakker mij in een jacht nooit “boven mijn kruissnelheid” liet gaan”. En nu Tommy, what next? .
“Nu mag ik het inmiddels wat rustiger aan gaan doen.
Laatst mocht Pieter Bakker met mij mee op jacht. Never a dull moment. Pieter zei later dat hij nog nóóit zo
relaxed had gejaagd. Ik leer hem wel hoe het allemaal
moet”.
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