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Met een goed slotoffensief eindigt seizoen 2017 -2018
Een seizoen waarin de weergoden regelmatig onze
agenda bepaalden en dat niet in positieve zin. Al
met al mag je een seizoen met 34 jachten zeker niet
als matig bestempelen, maar de KNJV is de laatste
jaren dermate verwend geraakt met meer jachten in
een seizoen dat dit seizoen dan tegenvalt.
De voorzitter van het Huntcomittee Eddy Kolkman
heeft het vuur uit zijn sloffen gelopen om zoveel als
mogelijk alternatieven te vinden en te initiëren. Dat
is hem zeker gelukt, maar wat niet kan, kan niet.
De nattigheid, sneeuw en andere weersomstandigheden lieten verantwoord doorgaan van de jacht
simpelweg niet toe, of zouden jachten zo ingekort
of aangepast moeten worden dat het meer op een
‘roadhunting’ zou gaan lijken. Terecht is dit geen
alternatief.
Wel is er zoveel contact geweest met de plaatselijke
Jachtcommittees dat we de komende seizoenen eerder en uitgebreider kunnen gaan werken aan alternatieve routes zodat jachten minder snel afgelast
gaan worden, waarbij de alternatieve route meer
dan de moeite waard zal zijn. Deze basis is gelegd
en daaraan zal hard gewerkt moeten worden.
Begin april zijn over een in overtreffende trap steeds
mooier parcours te Maarsbergen onze Verenigingswedstrijd de Huntertrials gehouden. Mede geholpen door het prachtige weer werden in de Members- en Mastersklasse dames kampioen. Djura
Lamme in de Members en een fantastische prestatie
van Caresse Kolkman. Nog maar 12 jaren reed zij
het gehele deelnemersveld aan diggelen en werd
overall en vermoedelijk ook onze jongste Verenigingskampioen bij de Masters ooit. Voor de heren
nu een uitdaging om de handschoen op te pakken
en de concurrentie aan te gaan.

nieuws een diner gehouden in de Lage Vuursche
met vele (oud) redactieleden. Een bijzonder samenzijn met vele speeches over de Historie, de vriendschappen en het belang van de uitgave van JKN.
Onder luid applaus is Jan Werner benoemd tot Ereredacteur van het blad
Lustrum Jaar
En dan wordt het komende seizoen van de KNJV
een bijzondere! Het gehele seizoen zal in het teken
staan van 100 jaar KNJV. Opgericht op 29 april
1919 te Amersfoort.
De KNJV begint met een Huntcommittee ledendag
op 16 juni te Geesteren Overijssel. En dat is reeds
een succes. De inschrijvingen overschrijden onze
schattingen en daar moeten wij trots op zijn. Elke
lokaal committee is met 1 of meerderen en vaak in
zijn geheel aanwezig, en daar is deze dag nu ook
voor bedoeld. Wij kijken uit naar deze dag!
Het verenigingslustrum wordt gevierd in het weekend van 9 en 10 maart 2019. De jachten Vasse en
Lattrop op de zaterdag en Ootmarsum en Rossum
op de zondag. Door het bijzondere van deze Twentse landschappen zijn deze jachten voor dit lustrum
aan elkaar te rijgen. Het moet een prachtig slotstuk
zijn van ons lustrumjaar. Naar verwachting zal ook
het eerste exemplaar van het lustrumboek worden
aangeboden.
Dit jaar een zeer kort slotwoord: laten we zuinig
zijn op deze unieke Vereeniging.

En dan een aparte vermelding voor de Nederlandse
Kampioenschappen op de terreinen van landgoed
‘de Valouwe’ te Ede. Na 32 jaar te Soestdijk is door
de organisatie een enorme prestatie geleverd door
deze wedstrijd te verhuizen naar Ede. Waarbij onze
felicitaties meer dan op hun plaats zijn Chapeau!
KNJV-amazones gingen zowel in de Masters als in
de Members met de bokalen aan de haal. Proficiat
Brigitte Vonk en Patricia van Motman!
Eind april werd ter ere van 25 jaar Jacht- en Kennel
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woensdag 21 februari 2018

Jacht Zwillbrock
“Caccia alla volpe”

Joint Master

R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster

F. Coenen
H.J. Groot Wassink
Leden

door Frans Coenen

Dinsdagochtend kwamen we bijeen in de bar van
Grenszicht, optimistisch gestemd vanwege de verkenningen van Henk die erop wezen dat de bodem
in orde was. Met de slipcursus van Neede nog in
het achterhoofd een welkome boodschap. In eerste
instantie denk je aan de paarden, wanneer je een
drassige weide inloopt, maar Hester wees ons erop
dat ook de honden onder bepaalde ijzige terreinomstandigheden kreupel kunnen raken. Met die
vers opgedane kennis werd de volgende ochtend het
eerste bouwland met de paarden vermeden en het
slipspoor om de ijzige delen getrokken. Onbedoeld
kregen we zodoende in stap een prachtig zicht op
een jagende meute voorgeschoteld, voorafgegaan
door een equipage die de honden gedisciplineerd op
het spoor zette. Een mooie voorstelling.., complimenti.
De honden bleven vervolgens drie runs lang goed
jagen met als resultaat een dynamische jacht door
bos en geweldige weilanden. Met een beperkt jachtveld van ongeveer 20 deelnemers onder vrijwel
ideale omstandigheden is het gewoon bijzonder
aangenaam om over sloten en greppels en door bosschages de honden te achterhalen. Ze waren goed
op dreef die dag en op snelheid. Het einde van de
derde run kwam vandaar wellicht wat te vroeg, echter niemand die je daarover hoorde. Het was meer
onze vraag en die van de huntsman. Ook geen op-

merking over het ontbreken van versnaperingen tijdens de kills, waarvoor we bewust gekozen hadden.
Met instemming van een hopelijk welwillende “nieuwe” grondeigenaar, zien we voor volgend jaar wel
mogelijkheden om de runs wat uit te breiden. Met
dank aan de landeigenaren en eenieder die erbij was
in Zwillbruck. Te voet en te paard, in die volgorde..
Graag tot volgend jaar.

F.H. van Cooten
P.M. Harts
W. Heiwegen
F.C.H. van Kerkhoff
Mr. F. Kolkman
Mw. E. Mellegers
Drs. B. Minnen
W. Minnen
C.R.C. Nelis
M. de Rooij
Mw. M.P. de Rooij
Mr. H.Th.E.M. Rottinghuis
Drs. N.J.M. Trenning
J.R. van de Veen

Fieldmasters Eshmee
Mellegers, Henk Groot
Wassink en Frans
Coenen
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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.
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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.

woensdag 7 maart 2018

Jacht Groesbeek
Schakelen met de juiste mensen

Joint Master

R. Saurens
Equipage

F. Kolkman
P. van Moort
Leden

P.M. Harts
W. Heiwegen
J.A.H. Houben
J.L. van Meteren
Drs. B. Minnen
W. Minnen
C.R.C. Nelis
M. de Rooij
Mw. M.P. de Rooij
R.W. Swart
R. Swetselaar
R. Trooster
J.R. van de Veen
Mw. B. Vonk

door Eddy Kolkman

Woensdag 21 februari 2018 hadden we nog heerlijk
gejaagd in Zwillbrock. Daarna brak de echte vorstperiode aan met temperaturen tot -10. De jacht
De Wijk, Westerbork en Hardenberg konden om
die reden geen doorgang vinden. De vorst begon
zich terug te trekken op zondag 4 maart. Dan sta
je voor de vraag wat te doen met 7 maart. Ik heb
direct contact opgenomen met Toon van Raaij of
de jacht Groesbeek doorgang zou kunnen vinden
op 7 maart. Zelfs bij Van Raaij klonk er enige twijfel, terwijl hij eigenlijk altijd positief gestemd is.
Hij ging desalniettemin op pad. Ik zou later die dag
meer horen. In de loop van de middag kwam de
witte rook: het kan doorgaan met de nodige aanpassingen maar er zitten veel mooie weilanden in en de
landeigenaren werken allemaal mee, aldus Toon. Ik
heb direct Rick Saurens en Hester Klein Willink en
uiteraard de secretaris bericht.

naast de paal aan beide zijden van de doorgang).
Het openmaken ging voorspoedig. Onderweg
hier en daar nog even de laatste toestemming gevraagd aan een boer. Dat verliep zonder problemen. Iedereen werkt graag mee in Groesbeek.
Na afloop rond 13.30 uur waren we klaar. Met
een hartelijke ontvangst bij Els van Raaij met
verse Duitse broodjes en uiteraard de huisgemaakte Irish koffie sloten we het openmaken af.
De meet woensdag 7 maart was bij boscafé Merlijn.
Die term ‘boscafe’ had ik nog niet eerder gehoord,
maar is wel een zeer toepasselijk omschrijving voor
dit etablissement. Parkeren kon voor de deur. Daar
was ook de meet. Er verschenen zo’n 18 jachtruiters aan start. De afwezigen hadden kennelijk nog
wat werk te verzetten na de voorjaarsvakantie, maar
zij hebben wel wat gemist. Wij ook; de Sonneurs
waren er helaas niet. Dat maakt een meet toch wat
kaal, maar de jacht niet minder mooi.

Van links naar rechts:
Eddy Kolkman, Wim
Heiwegen, Peter Harts en
Jean Louis van Meteren.

De volgende ochtend was ik om 9.00 uur in Groesbeek. Hester en de sliptrekkers Gijs Lourens en
Harrie Kwakkel waren al present. Een belangrijk
deel van de jacht hebben we onderweg vanuit de
auto open kunnen maken. Met Gijs en Harrie werd
uitvoerig het te trekken slip, de lussen, het ophalen van het slip, het hacken en de kill besproken.
Toon had al veel voorwerk verricht. De Veluwe
Hunt had een week of drie daarvoor de Jacht al
gereden. De Veluwse maakt een jacht toch wat
anders open dan wij zo viel mij op. Minder lintjes en een andere wijze van aanduiding van de
doorgangen (niet consequent aan het nog vastzittende deel van het draad zo’n 30 centimeter
5

Na een kleine kilometer hacken werd de jacht ingezet in het prachtige glooiende landschap rond
Groesbeek op de grens met het Reichswald in
Duitsland. Veel uitgestrekte heuvelachtige weiden
waar de hounds full cry joegen en wij het hondenspel ook mooi konden aanschouwen. Naar de eerste
stop toe was er nog een grande finale met vier behoorlijke sloten. De vos had die (letterlijk) links laten liggen. Na de stop weer een stukje hacken waar-
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na de jacht voortging over uitgestrekte weilanden
richting het dorp Bredeweg. Daar was de tweede
stop. Vandaaruit door het dorp Bredeweg ruim een
kilometer gehackt. Daarna direct het natuurgebied
in via een wijngaard, uiteraard de aspergevelden en
een nieuw ingezaaid land vermijdend , afgezet met
laag stroomdraad om de wilde zwijnen op afstand
te houden. Daar ging het even mis. Het paard van
Rick schrok ergens van en sprong opzij en kwam

in het stroomdraad en trok het stroomdraad mee
het aspergeveld in. Enkele paarden waren behoorlijk
van slag waaronder die van mij. Dat draad werd snel
weer gesteld door de volgers.
De jacht werd vervolgd langs een bosrand uitkijkend op een kaal stuk land naar het Reichswald in
Duitsland. In dat gebied zijn op 8 februari 1945
2600 geallieerde strijdkrachten in anderhalf uur tijd
neergeschoten door de Duitse Wehrmacht. “Van de
bomen bleven kale stompen over, een lieflijk woud
veranderde binnen 1,5 uur in een slachthuis. Het
Reichswald kleurde rood van het bloed.”, aldus een
emotionele observatie in een soldatendagboek over
dit onderdeel van de Observation Veritable, een
vergeten slag, maar in de ogen van de geallieerden
een beslissende. Ter nagedachtenis is daar op Klein
Amerika als oorlogsmonument een replica geplaatst
van een WACO glider, een zweefvliegtuig dat bevestigd werd aan de militaire vliegtuigen en werd
losgekoppeld zodra de plaats van bestemming was
bereikt. Zo’n WACO bracht munitie en materieel
voor de grondtroepen. Dat realiseer je je niet allemaal als je in volle galop een dergelijke replica passeert, maar toch goed om daar eens bij stil te staan.
Dat heb ik met enkele leden ook even gedaan.
Daarna gingen we verder het natuurgebied in met
tal van uitdagende hagen, die je toch links moest
laten liggen omdat deze beschermd zijn. Dat schrijf

ik nu wel maar eigenlijk zijn ze ook gewoon veel te
breed om te springen.
Na een stuk natuurgebied komen we uit op de Sint
Jansberg, een on-Nederlands stuk natuur met cultuur, beboste hellingen, moeras en akkers. Op die
berg was ook de kill; de honden kregen hun welverdiende pens.
We hacken nog een klein stukje naar het boscafé.
We zijn weer bij de vrachtwagen. Familie van Raaij
hartelijk dank voor de organisatie. De landeigenaren hartelijk dank voor het wederom ter beschikking stellen van uw terreinen.
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zaterdag 10 maart 2018

Jacht Wierden
Altijd goed voor de lachspieren

door Cees de Ridder / John van de Veen

Traditiegetrouw is de Boerenavond de avond voor
de jacht. Bij binnenkomst staat het comité: Henk
van de Kolk, Egbert Schipper, Gert Koers, Henk
Ekkelenkamp en Gé Tijhof, en de heren fieldmasters, Frans van Cooten, Gerard Kerkhof en John
van de Veen klaar om de boeren en landeigenaren
te ontvangen.
Wat opvalt zijn de serieuze gezichten van het comité, maar zeker de ondeugende gezichten van de
fieldmasters; de heren hebben weer wat hilarisch
bedacht voor morgen.,
Het werd een zeer gezellige avond met sfeer, hartigheid en nattigheid. En natuurlijk met verhalen over
het ontstaan van deze bijzondere jacht.
26 Jaar geleden (een keer niet doorgegaan).
Ontstaan na gesprekken met Hans Brugman en
Wim Mulder is deze jacht begonnen. De eerste ja-

ren ging ik met Jan Lubberink mee om te lopen en
openmaken. De sfeer was toen al duidelijk aanwezig, mede door Gé, die met humor en hapjes altijd
in de buurt was.
Al met al was het een zeer gezellige avond.
Zaterdagmorgen
Al vroeg veel drukte en begroetingen in de kantine
van de manege, gezonde spanning op de gezichten
van de deelnemers (wat heeft Wierden uitgezet?).
Wat ook opvalt, er staat een politie-Porsche voor de
deur. Wat nu weer in Wierden? Bij de meet hartelijke woorden van Europarlementariër Mevrouw
Annie Schreijer – Pierik en burgemeester de Heer
Henk Robben. Beiden wensen allen een goede jacht
toe. Twee fieldmasters met politiehelm geven uitleg
over de jacht (3 runs, 30 sloten en 24 km). Tijdens
de jacht gaat de politie toezicht houden op het naleven van de jachtwetten. Zo niet, dan volgen er bekeuringen. Vandaag gaat alles om de veiligheid. Ik
zie al wat benauwde gezichten.

Joint Master

R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster

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

T.P.E. van Baal
Mw. E. Bakker-Hulstra
Drs. L.C.L. Bijvoet
G.J. Boven
C.H.H. van Doorn
M. Fijen
J.A.G. de Groot
H.J. Groot Wassink
T. de Haan
Mw. F. Harts
P.M. Harts
P.W.R. Hazeleger
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
W. Heiwegen
Mr. B.A. van Heuveln
Mw. M.D.J. van den Hoeven
A. Jansen
F.C.H. van Kerkhoff
F. Kloppert
Mr. F. Kolkman
H. Kuipers
J.L. van Meteren
Drs. B. Minnen
W. Minnen
Drs. R.H. van Motman
Mw. E. Muller
C.R.C. Nelis
Mw. E.F. Pleijsier
J.W. Pleijsier
M. de Rooij
Mw. M.P. de Rooij
J.P.J. van Roon
Mr. H.Th.E.M. Rottinghuis
M. Schep
R. Schoonderbeek
Drs. J.L.M. Sliepenbeek
Dr. R.L.H. Sprangers
J. van der Starre
R.W. Swart
R. Swetselaar
E. van Triest
J. van Triest
B.R. Trooster
Mw. C.M. van de Velde
Mw. B. Vonk
W. Wielheesen
M. Wijngaarden
Aspirant leden

R. van Kasteren
Jeugdleden

Pieter Bakker
Gasten

Mw. I. Diepemaat
Mw. I. Eertink
Mw. M. Eertink
Mw. L. Eertink
Mw. C. Vrugteveen
Mw. A. Dannenberg
Mw. M. Stam
D. van de Kolk

De Jacht
Grooms
Mw. I. Nissing
De eerste run start vanaf de zandweg vanuit de manege rechtsaf een klein natuurgebied in met de eerste
mooie sloot. Daarna kruip- door- sluip-door rich- Fieldmasters Gerard
ting de eerste “passage de route” met veel publiek. Kerkhof, John van de Veen
De landerijen in en in de verte nog meer mensen. en Frans van Cooten.
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Europarlementarier
Mevrouw Annie Schreijer
en Burgemeester de heer
Henk Robben

Rechts: Eskil Bakker
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Daar is wat te beleven; zo voelt het veld ‘t aan. De
honden hebben door het warme weer moeite om de
scent op snelheid uit te werken. De master laat de
honden in alle rust hun werk doen. En ja daar komt
de eerste van een prachtige collectie super-sloten.
Dik, breed en diep. De vos stelt ons direct op de
proef. De fieldmasters leiden het veld vol enthousiasme over deze mooie sloten. Direct dóór valt niet
mee. De scent blijft in de eerste run een zorg en de
meute moet vol aan de bak. Na de gracht bij Jansen
Eupe de uitgestrekte weilanden in.

Een eerste stop in de boomgaard laat iedereen tot
rust komen. Aanvang tweede run brengt ons bij een
mooie variatie van toegankelijke sloten, bekende
dikke uitdagingen. Het veld heeft het ritme te pakken want de honden kunnen het spoor nu goed
uitwerken, en de snelheid van het hondenwerk gaat
omhoog. Wat een meute. Daar moeten we zeer trots
op zijn.
De tweede run brengt ons via een nieuwe lus richting de tweede stop. De beruchte sloot “de dikke
van Wierden” - een van de fieldmasters haalde vorig jaar daar nog een nat pak -, was niet mogelijk
om te rijden in verband met nieuw ingezaaid land.
De nieuwe lus was echter prachtig met verschillende
sloten op een rij en was prima te volgen voor het
publiek. De schitterende omgeving laat iedereen genieten van deze heerlijke jacht.
De tweede stop werd zoals gewoonlijk geweldig verzorgd door Ge Tijhof met heerlijke hapjes en drankjes voor ruiters en honden. Op naar de derde run.
Bepaald geen thuiskomertje. Ruim 7 kilometer aan
weiden, sloten en bosschages richting de manege.

Ook hier was de route aangepast aan de grondcondities en was prima om te rijden. De master hield
het veld tegen om zo in stap langs een grote melkstal
te rijden en de koeien op die manier niet teveel te
storen. Per slot zijn we te gast en dienen we zorgvuldig om te gaan met het privilege om hier te mogen rijden. De honden gingen geweldig en brachten
ons in een mooi tempo richting de manege waar we
over de heg de buitenbak in naar de laatste hindernis gingen waar als blikvanger “25 jaar jacht Wierden” aan bevestigd was
Afterhunt
Gerard Kerkhof (politie) had geconstateerd dat een
aantal leden zich in het verleden en vandaag, niet
goed gedragen heeft. De Heren, W.H, P.H , H.R,
W.M, JPvR, en Mevrouw CvdV. kregen hiervoor
een fikse boete. De fieldmasters bedankten de vrijwilligers met bloemen. Grote dank aan het comité
dat 25 jaar onveranderd is. Henk van de Kolk gaat
als voorzitter stoppen, maar zijn zoon Dian volgt

Oude foto met van
links naar rechts: Erik
de Vries, Wim Mulder,
Henk Ekkelenkamp,
Jan Lubberink, Cees de
Ridder, Ge Tijhof en
Hans Brugman

hem op. Henk wordt vol humor toegesproken. Het
Slotwoord van Henk: “Jullie zijn een stel malloten”.
Tot volgend jaar.
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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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woensdag 14 maart 2018

Joint Master

R. Saurens
Equipage

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

Mr. H.F. Heerkens Thijssen
H. Kuipers
Leden

Jacht Twickel
Vorst-elijk mooi

door Frank Heerkens-Thijssen

Traditioneel wordt om het jaar jacht Twickel gejaagd geheel verzorgd door het jachtcomité Bentelo
/ Twickel. Dit onder bezielende leiding van Harry
Kolkman en met als leden Gerrit Averdijk, Dolf
Jannink, Jan Wes, Jan Markslag, Henk Hesselink en
daarnaast Gé Tijhof en Johan Werning, die de verkeersregelaars regelt.
Zo ook dit keer, eerst Twickel op woensdag 14 en
dan Bentelo op zaterdag 17 maart.
Ontvangst was zoals gebruikelijk in restaurant ‘t
Hoogspel waar fieldmasters Harry Kuipers en ondergetekende ruiters en amazones van harte welkom
heetten. De heren jachtcomité voltallig aanwezig,
strak in het pak en natuurlijk met KNJV das om!
Om twee uur sharp werden allen verwacht op het
kasteelplein alwaar volgens traditie de Stirrup-cup
wordt aangeboden door de bewoners van het kasteel, graaf en gravin zu Castell- Rüdenhausen. Ditmaal sprak Liesbeth, de echtgenote van graaf Roderik ons toe.
De familie woont sinds enige jaren op het kasteel
met inmiddels twee kinderen.
Na enige bemoedigende woorden harerzijds en na
een dronk te hebben uitgebracht op het welslagen
van de jachtmiddag werd vervolgens gehackt naar
de insteek van de eerste run vlak achter ‘t Hoogspel.

Honden gingen meteen Full Cry achter de vos aan
en konden gelijk enkele malse Twickelse meidoornhagen worden genomen. Deze zien er vooral vanaf
de grond indrukwekkend uit, maar springen gelukkig de meeste hunters hier meestal zonder al te veel
problemen over- of doorheen . Mijn schimmel verblikte of verbloosde in ieder geval niet en sprong er
telkens met een fraaie boog overheen. Na de heggen
was het tijd voor de sloten! Deze dienden zich aan
in allerlei formaat. Na ook deze te hebben geconsumeerd gloorde Perséverance in de verte, de fraaie
havezate van Hans Brugman waar nabij de eerste
kill plaats vond.
Na een hapje en drankje en een korte toespraak van

Drs. W.M. Arnolli
T.P.E. van Baal
Drs. L.C.L. Bijvoet
F. Coenen
C.H.H. van Doorn
A.J. van Es
J.A.G. de Groot
W. Heiwegen
Mr. B.A. van Heuveln
H. Holswilder
J.A.H. Houben
F.C.H. van Kerkhoff
Mr. F. Kolkman
J.L. van Meteren
Drs. B. Minnen
W. Minnen
Mw. E. Muller
C.R.C. Nelis
Mw. E.F. Pleijsier
M. de Rooij
Mw. M.P. de Rooij
R.J. de Rooij
Mr. H.Th.E.M. Rottinghuis
R.W. Swart
R. Swetselaar
Drs. N.J.M. Trenning
J. van Triest
J.R. van de Veen
W. Wielheesen
Mw. M.I. van der Wijck
P. Zantman
Jeugdleden

Caresse Kolkman
Gasten

M. van Weede
Mw. GransbergVan Heeckeren
J. Gransberg
B. Wassenaar

Jachtcomité op het bordes
met Liesbeth Gravin zu
Castell-Rüdenhausen
van het zo mooie Kasteel
Twickel
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Bert Wassenaar voorop
met Master Saurens
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ons oudste tevens erelid Hans Brugman (volgend
voorjaar gelijk met de Vereeniging 100 jaar!!!) weer
En Route.
De tweede run voerde ons over het mooie Twentse
land via een serie sloten en een stevige beek naar het
traditionele obstakel van de tweede run : Het Talud!
Helaas was de bodem te slecht om daar zelfs maar in
de buurt te komen en kan deze hindernis weer over
twee jaar worden overmeesterd.
Vervolgens leidden honden, 20 koppel ditmaal, de
equipage en het deelnemende veld via de weilanden langs het Twentekanaal uiteindelijk richting de
boerderij van jachtcomitélid Henk Hesselink. En
vond de tweede en immer zeer gezellige kill plaats
op zijn erf direct naast zijn huis.
Na te zijn bijgekomen van de belevenissen werd vervolgens run nummer drie ingezet. Ook weer eerst
een stuk over de weilanden langs het Twentekanaal
waarna werd ingezet richting SERVO fabriek al-

waar een check. Na met honden en paarden goed
de drukke weg Goor - Delden te zijn overgestoken
en na nog een hele serie van mooie sloten en heggen
op naar de laatste kill op de Deldense Es gelegen
vlakbij vetrekpunt restaurant ‘t Hoogspel.
Hier vond de immer zeer gezellige afterhunt plaats
waar nog de recente verjaardagen van Eric de Vries,
en kenneldame Chevon werden bezongen en gememoreerd.
Rentmeester, Landeigenaren, Leden van het Jachtcomité en ook Verkeersregelaars nogmaals dank
voor deze geweldige dag !

Links:
Gastvrij ontvangst bij
Hans Brugman
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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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zaterdag 17 maart 2018

Joint Master

R. Saurens

Jacht Bronkhorst
De maart jachten worden steeds mooier!

door Frank Kloppert

Zaterdag 24 maart een mooie zonnige dag, de uiterwaarden lagen er prachtig bij en de sloten waren
goed gevuld. De IJssel stroomde vlot door, hazen
deden hun rondjes en de ganzen bleven op gepaste
afstand. Een van de laatste jachten van een tamelijk nat jachtseizoen. Daar was in Bronkhorst niets
van te merken, alles lag er optimaal bij. Het terras
van het Wapen van Bronkhorst stroomde langzaam
vol met deelnemers aan de jacht maar ook veel publiek dat in deze historische omgeving nu wel eens
een traditionele slipjacht wilde aanschouwen. Door
het PR werk van Mira Samberg die meerdere keren
publiciteit had gegeneerd in de plaatselijke pers waren plaats en tijdstip goed bekend. Om twee uur
stipt presenteerde Master Saurens zijn honden en
equipage aan het publiek en de leden van de KNJV.
Voorzitter van het Jachtcommittee Bronkhorst Jan

Geurt Vleemingh heette de aanwezigen hartelijk
welkom waarna Fieldmaster Frank Kloppert en
Wethouder Paul Seesing de jachtruiters een veilig en
mooie jacht toewenste en bevestigde dat het gehele
gezelschap zo prachtig paste in het fraaie dorpsgezicht en IJssellandschap rond Bronkhorst.
De jacht verliep uitstekend, de bodem was zeer
goed, hoewel de waterstand van de IJssel hoog was,
en sloten en hagen waren in uitstekende conditie.
De eerste run was dit maal anders dan gebruikelijk uitgezet wat weer nieuwe vergezichten opleverde. Zoals gewend in Bronkhorst verlopen de runs
prachtig langs de rivier en dit jaar kon de gehele
jacht verreden worden zonder gebruik te hoeven
maken van bouwland of asfalt. Traditioneel passeerden voor de inzet van de eerste run de ruiters
de Bronkhorster molen die weer even werd stilge-

Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster
F. Kloppert
Leden

G.J. Boven
F.H. van Cooten
C.H.H. van Doorn
A.J. van Es
H.J. Groot Wassink
Mw. F. Harts
P.M. Harts
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
Mr. B.A. van Heuveln
H. Holswilder
A. Jansen
Drs. J. Kartman
Mr. F. Kolkman
H. Kuipers
Mw. D. Lamme
Drs. B. Minnen
P. van Moort
Mw. P.B. van Motman
Drs. R.H. van Motman
Mw. E. Muller
C.R.C. Nelis
W.E. Pieters
M. de Rooij
Mw. M.P. de Rooij
J.P.J. van Roon
Mr. H.Th.E.M. Rottinghuis
M. Schep
R. Schoonderbeek
R.W. Swart
R. Swetselaar
Drs. N.J.M. Trenning
B.R. Trooster
J.R. van de Veen
Mw. C.M. van de Velde
W. Wielheesen
M. Wijngaarden
Mw. M.I. van der Wijck
J.H. Zwerus
Aspirant leden

R. van Kasteren
Jeugdleden

Candice van Motman
Mathilde de Rooij
Grooms

Mw. I. Niessing

17

Boven: Fieldmaster Frank
Kloppert geflankeerd door
Kees Rottinghuis
Onder: Mathilde de Rooij
wordt toegezongen voor
haar 18e verjaardag.
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zet om de paarden en honden geen
angst aan te jagen. Daarna ging het
richting Rha. Mede door de zon en
droge grond hadden de honden duidelijk moeite om de scent te volgen .
Vooral rond de Forellenvijver zorgde
dit voor het nodige oponthoud. Het
laatste gedeelte van de eerste run verliep weer prima en zo kon de eerste
kill plaatsvinden bij de Emmerweg
waar de honden beloond werden met
de traditionele pens.
De hack naar de tweede run liep
traditioneel door de oude kern van
Bronkhorst, altijd goed voor een
mooi plaatje. Daarna over de Bakerwaardsedijk in de richting van de
Bonte Koeweg door de weilanden.
De tweede run waar volop sloten inzaten werd in een beduidend hoger
tempo gejaagd. Het laatste deel over
het weggetje naar de Bonte Koeweg gaf een ander aanzien doordat
alle bomen gekapt waren. Na een
stop van een klein half uurtje ging
het verder naar de aanvang van de
derde run. Voor de deelnemers van
de jacht maar ook voor de toeschouwers heeft de derde run een zekere

reputatie. De sloten zijn zondermeer fors te noemen
maar de kanten waren uitstekend waardoor de paarden makkelijk een goede afzet konden vinden en dit
jaar alle jachtruiters droog naar de overkanten kwamen. Deze derde run langs de IJssel kent een drietal
imposante hagen. Waarvan er één bij de inzet op de
uiterwaarde en twee over de Veerweg vlak voor de
kill. Het grootste gedeelte van het veld onder aanvoering van Fieldmaster Kloppert kwam er goed overheen en een aantal ruiters haakte af. Niet iedere jacht
kent zulke prachtige sloten, en Bronkhorst kan er
terecht trots op zijn. Vooral bij het “landje van Gerrit
Meutstege” is de brede sloot gevolgd door de mooie
wal een waardig obstakel ter nagedachtenis aan de
oud Voorzitter van het Jachtcommittee.

Na afloop waren de jachtruiters opgetogen en volBoven: Machtige sprong
daan. Het seizoen liep met nog één jacht te gaan al van Hans Holswilder
weer bijna ten einde en na de uitstekende maaltijd
in het Wapen van Bronkhorst keerde iedereen weer Links: Harry Zwerus
huiswaarts. Het Jachtcommittee: Gert Vleemingh,
Herman Meutstege, Benny Boesveld en voorzitter
Jan Geurt Vleemingh, kon weer tevreden terugkijken
op een prachtige middag.
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zaterdag 21 maart 2018

Jacht Nijkerk
GRAND FINAL

door Max Trenning

Joint Master

R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. Bakker
Fieldmaster

A.J. van Es
J.R. van de Veen
Mw. M.I. van der Wijck
Leden

T.P.E. van Baal
Mw. E. Bakker-Hulstra
J.J.P. Bakker
F.H. van Cooten
C.H.H. van Doorn
Mw. S. Frederiks
Mw. F. Harts
P.M. Harts
P.W.R. Hazeleger
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
W. Heiwegen
Mr. B.A. van Heuveln
H. Holswilder
J.A.H. Houben
A. Jansen
Drs. J. Kartman
F.C.H. van Kerkhoff
F. Kloppert
Mr. F. Kolkman
F.B.J. Kolkman
Mw. D. Lamme
Drs. B. Minnen
W. Minnen
Mw. P.B. van Motman
Drs. R.H. van Motman
Mw. E. Muller
C.R.C. Nelis
Mw. M. Nelis-Koster
W.E. Pieters
J.W. Pleijsier
M. de Rooij
Mw. M.P. de Rooij
R.J. de Rooij
J.P.J. van Roon
Mr. H.Th.E.M. Rottinghuis
M. Schep
R. Schoonderbeek
Drs. J.L.M. Sliepenbeek
Dr. R.L.H. Sprangers
J. van der Starre
Mw. Drs. C. Stein
R. Swetselaar
Drs. N.J.M. Trenning
E. van Triest
J. van Triest
Mw. C.M. van de Velde
Drs.ing. A.C. de Vries
W. Wielheesen
M. Wijngaarden
P. Zantman
Jeugdleden

Zo kunnen we de laatste jacht van het seizoen zonder twijfel benoemen in Nijkerk. Zowel gezien het
enthousiaste aantal rijdende leden: een record aantal van 70!
Niet in het minst evenzeer een geslaagde jacht door
de charismatische wijze waarop we over de schitterende landerijen werden gevoerd door fieldmaster
John van de Veen, met overtuigende ondersteuning
van fieldmaster Madeleine.
Alvorens te vertrekken konden we luisteren naar de
inspirerende woorden van Liesbeth Mekkering, die
weer gesoigneerd te paard was. Zij kon ons vertellen dat we een jubileum gingen meemaken na 24
jaar!
Eveneens werden we door de lokale burgemeester
gemotiveerd een top jacht te rijden!
Een bemoedigende stirr-up werd ons aangereikt
door de visueel aanwezige Covebo-boys! Met deze
actie werd het ceremonieel gecompleteerd!

Cecile Jaspers Stein
Philippine Jaspers Stein
Caresse Kolkman
Candice van Motman
Mathilde de Rooij
Floor van Roon
Introducé

S. Hazeleger
Gasten

W. de Haan
B. Lebbink
J. Singe Snigge
H. Kruis
Mw. D. Bijker
D. Appelman
M. van Weede
Mw. I. Niessing
H.J. Lozeman
G. Lozeman
K. Lodewijk

Links: Met bravoure
Fabian en Eddy Kolkman
over de heg van Salentein
Linksonder: Joost Kartman
begeleidt dappere en trotse
Liesbeth Mekkering te
paard.
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Eerste run van circa 10 kilometer verliep tussen
monumentale boerderijen van Putten, welke deze
jacht een historische beleving gaven.
Als finale van deze run waren er facultatieve hindernissen opgesteld, die eerlijk en instructief waren
gesitueerd, alvorens het schitterende landgoed te
bereiken van Teun & Madeleine.
Aldaar wederom gefêteerd door de Covebo-boys.
Tweede run door John(ny) als een veldheer geleid,
als ware hij Napoleon. Een potentiële master heeft
zich aangediend met immer uitbundig enthousiasme met masterpaard High King of Ireland.
Derde run was een uitdaging voor de conditioneel
sterkste paarden met als laatste test de Haag van
Salentein. Deze is inmiddels legendarisch, evenals
de Muur van Dwingeloo, waarvoor ook onze John
zich heeft ingezet als fieldmaster!
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De afterparty werd als conferencier opgeluisterd
door wederom Liesbeth Mekkering met spannende
teksten.
Hoogtepunt natuurlijk de uitreiking van de rode
jas aan ons grote/kleine jachttalent Pieter Bakker!
Een speech van hem zullen we wellicht krijgen als
hij te zijner tijd master wordt!
Muzikaal kon iedereen vervolgens los gaan op de
disco van Marc van de Veen, broer van....... Een
sterk broederschap!
Wordt vervolgd. Max Trenning
Links: Wouter de Haan heeft de smaak te pakken.
Onder: Sylvia Frederiks, Gert Lozeman, Madeleine
van der Wijck, Candice van Motman, Teun van Es,
Jos Houben
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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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zaterdag 14 april 2018

Joint Master

R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. Bakker
Fieldmaster

Caresse Kolkman
Daniel Swart
Leden

Mw. F. Harts
Mw. M.D.J. van den
Hoeven
F. Kloppert
Mr. F. Kolkman
Mw. P.B. van Motman
M. van Wijngaarden
Aspirant leden

R. van Kasteren
Jeugdleden

Candice van Motman

door Julia Swart

Gasten

Kinderjacht
Een mooi spektakel

Op 14 April was de kinderjacht in Haarmühle.
Omdat ik al 2 keer had meegereden had ik nog
meer zin om mee te doen. Dit jaar reed ik op het
paard van papa, Cacey. Ze heeft zoveel ervaring
in het jachtveld dat ik er zeker van was dat het een
fijne jacht zou worden!
We waren al vroeg op pad. Daniël, mijn broer, was
samen met Caresse Kolkman fieldmaster. Daarom
wilden we er vroeg zijn. Ook andere deelnemers

wilden zeker weten dat ze op tijd waren, dus al snel
waren er veel kinderen.
Om 14.00 uur was de meet. Daniël en Caresse heetten ons welkom en daarna gingen we op pad. Het
begin was een beetje hectisch, maar dat hoort er
ook wel bij, denk ik. De meeste paarden en pony’s
van kinderen jagen natuurlijk niet zo vaak, maar
Cacey loodste mij mooi door de 1e run en ook de
sloot deed ze fijn!
In de tweede run had iedereen zijn plekje wel ge-

Rego Korthals Altes
Maria te Kluse
Yasmie Lupé
Julia Swart
Eline Mekenkamp
Jolie van Wijngaarden
Noortje Harts
Delphie van Panhuys
Iza Verhouen
Sandra Vugts
Senna Andringa
Lois Wilschut
Ronde Wilschut
Fien Kloppert
Noor Kloppert
Reza Berg
Tessel Kromp

Rechts: Fieldmasters
Caress Kolkman en
Daniel Swart
Links: Jolie en Marco van
Wijngaarden
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vonden en daardoor kon ook ik wat meer om me
heen kijken. Een paar van mijn vriendinnen, Lila
en Reza hadden de reis ook gemaakt en het was
gezellig om zo met z’n 3-en achter de honden te
rijden.
Wat is het toch een cadeautje om met je paard op
zo’n mooi plekje te kijken naar het jagen van de
honden. Ik snap helemaal waarom papa het zo leuk

26

vindt om te doen. Nadat we mochten genieten van
een drankje startten we met de derde run. Ik weet
ondertussen dat we aan het einde van die run door
de stroom bij de molen gaan en dat is echt zo leuk
om te doen!
Ook dit jaar was het geweldig. De meeste pony’s
gingen er meteen in en als je dan een beetje rechts
aanhoudt kun je er echt van genieten!

Links: Frank Kloppert met Fien
Onder: Noor Kloppert mooi over de sloot
Rechts onder: Lois Wilschut
Daar onder: Delphie van Panhuys

Wat was het een geweldige dag! Gelukkig was het
prachtig weer. De afsluiting van de dag, een maaltijd, voor de kinderen aangeboden door de fieldmasters, was enorm gezellig. Graag wil ik Rick
Saurens, Hester Klein Willink en Pieter Bakker
bedanken voor de begeleiding en Clemens, Daniël
en Caresse voor de organisatie. Volgend jaar ben ik
er zeker weer!
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Gesprek

Brigit Vonk

door Boudewijn van Heuveln

“ Finnegan heeft de X-factor. Er is geen paard met een wegligging zoals hij…
Hij doet alles gewoon op zijn Finnegans”
“In 1987/88 heb ik op een meisjeskostschool in Kent
(Zuid Engeland) gezeten. Op vrijdagmiddag kon je
vlieglessen volgen bij de iets verder gelegen Aeroclub
en…op die school was ook een manège. Ook kon je er
de cursus British Horse Society volgen. Ik deed dat. Tijdens de cursus werd iedere cursist een paard toegewezen.
Je moest het paard (24/7) zelf verzorgen en het stalonderhoud doen. Voordat de school begon was ik dagelijks bezig met voeren en uitmesten. Na schooltijd (soms
ook tijdens schooltijd) moest er gepoetst en getoiletteerd
worden. Naast rijles kreeg je lessen in anatomie en les
over het-gedrag-van-paarden. Opzadelen moest met
handschoenen aan en met je cap op. En… je rijlaarzen
moesten als een spiegel glimmen voordat je überhaupt
mocht opstijgen. Mij werd een Irish Cob, een merrie,
toegewezen. Met haar zou ik dus gaan lessen, springen,
crossen en dressuurproefjes rijden. In het begin was ik
niet onder de indruk van mijn Cob. Zij was een totaal
ander type paard dan ik in Nederland gewend was. Maar
na verloop van tijd ging zij mij meer en meer verbazen…
en ik heb met haar deelgenomen aan een fox-hunt in
Kent. Het was mijn kennismaking met de jacht, echter die eerste keer wist mij niet te raken. Ik vond die
jacht eigenlijk te statisch.” Met een ingehouden verontschuldigend lachje: “ het was vaak eigenlijk een hele tijd
28

niets…..Wachten, wachten, dan een hek open maken,
daarna het hek dicht maken en weer wachten .. Ik had
geen geluk. Jammer want ik heb geen kill meegemaakt,
of dat er een vos werd opgedaan …gevolgd door een
snelle run, of iets anders spannends zoals een kill of zo ”.
Brigitte is nu bijna 20 jaar lid van de KNJV. “In 1999
werd ik lid. Mijn toenmalige vriend Hans Holswilder
was enthousiast jachtruiter. Ik ging op zekere dag met
hem mee toen hij deel nam aan de jacht Markelo. Ik
volgde die jacht en was meteen verkocht. Enige weken
later kocht ik de KWPN-er Kalando, afkomstig uit
de Achterhoek. Een 8-jarige, stevige ruin, Burggraaf x
Zandman. Hij was L- springen en L- dressuur. Als introducée reed ik mijn eerste 2 KNJV jachten op Bas,
een grote KWPN-er van Hans. Vrijwel direct daarna
meldde ik mij aan als lid. Ton van Ginkel en Hans waren mijn mentoren. Na afloop van dat jachtseizoen, in
2000, schreef ik mij met mijn hunter Kalando in voor
deelname aan het Nederlands Kampioenschap Jachtpaarden Soestdijk …Kalando werd meteen Kampioen
in de Membersklasse. ”
Brigitte en ik kijken vanaf de veranda van haar huis naar
de 3 mooie hunters die, op een afstand van zo’n 20 meter, in hun groene, strak met hout omheinde wei staan
te relaxen. Sinds Brigitte in de functie als Captain 737

afscheid heeft genomen van onze nationale (blauwe)
trots kan zij meer tijd vrijmaken voor haar hobby’s,
te weten: met-paarden-bezig-zijn, rijden en….(privé)
vliegen natuurlijk. “Ik kan dat laatste niet laten. Het is
zo een deel van mijn leven geworden.. “
Wij komen, hoe kan het anders, te spreken over het
aantal keren (6) dat zij, te weten haar paarden, een
Nederlands Kampioenstitel Jachtpaarden in de wacht
hebben gesleept. Brigitte heeft niet onmiddellijk paraat
welk paard wánneer wèlk kampioenschap heeft gewonnen, maar tegen de tijd dat het eb is in de gekoelde fles
witte wijn, komen wij tot het navolgende en indrukwekkende lijstje kampioenstitels :
2000 Kalando Kampioen Members
2002 Finnegan Reserve Nederlands Kampioen Members/Masters.
2007, 2010, 2011 Finnegan Nederlands Kampioen
Masters.
2012, 2016, 2018 Guiness Nederlands Kampioen Masters
2015 en 2017 Guiness Reserve Kampioen Masters.
“In de aanloop naar wedstrijden als de Hunter Trials en
het NK ben ik al tijdig bezig om ervoor te zorgen dat
mijn paard en ik op de juiste dag pieken. Dat is iedere
keer weer een hele klus hoor, maar daar gá ik voor, want
dat is de uitdaging.”
Vertel eens wat van Finnegan?
“ Finnegan is een Irish Sport Horse, een schimmelruin
met stokmaat 1.70. Hij werd op 4 jarige leeftijd door
Rob van Ruitenbeek naar Nederland gehaald. Sabine,
Robs vrouw, maakte hem zadelmak. Ik had toen alleen
Kalando, die de jachten niet zo goed aankon omdat de
kwaliteit van zijn hoeven niet goed genoeg was. Ik heb
Kalando daarom verkocht. Als allrounder aan een studente in Deurne. Oh ja, Finnegan dus. Weet je, Finnegan is gewoon gemáákt voor de jacht. Vanaf het eerste
moment pakte hij alles gewoon aan”. Brigitte grinnikt.
“Eigenlijk doet hij het altijd gewoon- op -zijn -Finnigans weet je..Hij doet even een pasje erbij of, eh, juist

even geen extra pasje, begrijp je? Kijk, op Maarsbergen,
tijdens de Hunter Trials, was er een combinatiesprong…
een hooiruif met daarna een hoge waterbak…. Bij het
lopen van het parcours bespraken mijn trainer en ik wat
te doen. Wij besloten dat ik Finnigan na de sprong zou
terugnemen en dan 2 galopsprongen zou maken...weet
je. Nou, het werd dus één galopsprong! Finnegan vond
dat hij er maar één nodig had …..” Brigitte lacht van oor
tot oor. “Hij is zoó bijzonder.. Met zijn enorme galop
en lieve karakter. Geweldig grote sprongen maakt hij en
hij zit nog als een leunstoel ook. Finnegan heeft gewoon
de X-factor.. ! Ook al is hij al even de 20 gepasseerd..
het gaat heel goed met hem, hij is altijd fit en ready to
go. Ik had nooit gedacht dat ik na Finnegan nog eens
zo’n goede hunter zou kunnen vinden. Maar toen kon
ik Guiness overnemen van Karin Teengs Gerritsen. Guiness, ook een Irish Sport Horse, is het meest geschikt
voor de jacht, denk ik.
Jagen is voor mij het summum van ontspanning. Je ontmoet een gemêleerd gezelschap… Het leukste vind ik
dat het allesbehalve een wedstrijd is. Geen competitie,
niets moet….. Frans Coenen en ik zijn Fieldmaster van
de jachten Almen en Zwillbrock. Met onbegrip zie ik
soms dat er te hard en meedogenloos wordt gereden op
een minder vaste bodem maar gelukkig doen de meesten
dat niet ..
Ik rijd maar 2 wedstrijden per jaar. De Hunter Trials en
het NK. “ Wil je méér gaan doen? “ Ja, via Patricia Motman ben ik in contact gekomen met Hunter, Jumper en
Equitation (HJE), een tak van paardensport die uit de
USA komt. Het is gebaseerd op het jachtrijden. In verlichte zit en met een constant tempo naar de sprong. In
de USA rijdt de meerderheid van de ruiters en amazones
mee met deze disciplines. Motto is “Vergeet de tijd, onthoud de rit”. In februari van dit jaar zijn wij, enkele amazones - waaronder van de KNJV - naar Florida gegaan.
Wij hebben daar een cursus jureren gevolgd en wedstrijden gezien. Ik ben erg enthousiast geworden want ….ik
rij maar die 2 wedstrijden per jaar. Aangezien ik niet met
mijn jachtpaarden plat door de bocht wil om de snelste
tijd te halen kan ik binnenkort ook hier aan deelnemen.
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Trails Maarsbergen
zaterdag 7 april 2018

PRINS BERNHARD BEKER, voor de hoogst geplaatste
deelnemer overall: Caresse Kolkman met Diamonds are Forever

MASTERS

DAAN MODDERMAN TROFFEE, voor de hoogst geplaatste
deelnemer in de terrein proef: Caresse Kolkman met Diamonds
are Forever
Masters eindklassement:
Caresse Kolkman
Mw. B.M.A. Vonk
Dhr. J. Van Triest
Dhr. J. Kartman
Dhr. R. van Swetselaar

Diamonds are Forever
Guiness
My Boy
Arlin
Milestone Harry

782,9
776,5
772,5
768,5
757
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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

Trails Maarsbergen
zaterdag 7 april 2018

PERSEVERANCE CUP, voor de hoogst geplaatste deelnemer:
Mw. D. Lamme met Sir Walenstein’s Big Friend

MEMBERS

SCULPTUUR, voor de hoogst geplaatste deelnemers in de terreinproef:
Mw. D. Lamme met Sir Walenstein’s Big Friend
Members eindklassement:
Mw. D. Lamme
Sir Walenstein’s Big Friend
Dhr. M. Fijen
August
Dhr. M. van Wijngaarden Flanagan
Mw. M. van der Wijck Harvest Moon
Camelot
Mw. C. van de Velde

468
464
455,5
451
447
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vervolg Trails Maarsbergen

zaterdag 7 april 2018 MEMBERS
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NK Jachtpaarden
De Valouwe 2018

Eind klassement Masters
Mw. B. Vonk
Guinness
Valentino
Dhr. P. Zantman
Dhr. Q.J.H. Kalkman
Galopin
Dhr. J.H. van Triest
My Boy
Sun Rich Kid
Dhr. B. Minnen

57,8
57,05
56,42
54,40
53,35

Eind klassement Members
De Members klasse is gewonnen door Mw. P. van Motman-Bade
Eervolle 5e plaats voor Mw. C.M. van de Velde, 6e plaats voor
Mw. D. Lamme, 7e plaats voor Dhr. M. Fijen, 9e plaats voor
Candice van Motman.
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vervolg NK Jachtpaarden
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vervolg NK Jachtpaarden
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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

Lustrum
Ter gelegenheid van 25 jaar Jacht- en Kennel Nieuws hebben redacteuren en oud-redacteuren dit gevierd
tijdens een mooi diner in Café Restaurant De Lage Vuursche, al vele jaren het clubhuis van de redactie.

Restaurant de Lage Vuursche - Dorpstraat 2 - 3749 AD Lage Vuursche - 035-6668351 - info@vuursche.nl
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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
l e s vo o r i

ne

Al

n

qua
l
pro
duicty
ts
o

m

de stal

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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Equipage bedankt!
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Pasievo rengi e ring

Passie voor engineering

Productie
opengineering
maat
Passie
voor
Passie voor engineering

Excellenteop
service
Productie
maat

Productie
op-maat
EPP - EPS
EPE - ETPU

Excellente service
Excellente
Piocelan -service
Neopor

EPP
EPS- EPE
- EPE
- ETPU
EPP
--EPS
- ETPU
Assemblage
Piocelan
- Neopor
Piocelan - Neopor
Assemblage
Assemblage
HSV UK

GLASGOW

HSV UK

HSV POLSKA

GLASGOW

LODZ

HSV UK

GLASGOW

HSV POLSKA
LODZ

HSV POLSKA
LODZ

HSV PACKAGING
& INSULATION

HSV POLSKA

EDE

RADOMSKO

HSV PACKAGING
& INSULATION

HSV CZECH HSV POLSKA
HSV
EDE
CHEB
RADOMSKO
HSV POLSKA
KUNSTSTOFFE GMBH

KLEVE
HSV
HSV PACKAGING
KUNSTSTOFFE GMBH
& INSULATION

EDE

HSV CZECH
CHEB

WROCLAW

HSV POLSKA
WROCLAW

KLEVE

HSV POLSKA
RADOMSKO

HSV
KUNSTSTOFFE GMBH
KLEVE

HSV CZECH
CHEB

HSV POLSKA
WROCLAW

ISO
9001		 PPAP		
PPAP		FMEA		
FMEA		
HACCP
ISO 9001		
HACCP
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The Hunthorseman’s Horse
The Galloping seasons have slackened his space,
And stone wall and timber have battered his knees
It is many a year since he gave up his place
To live out his life in comparative ease.
No more does he stand with his scarlet and white
Like a statue of marble grith deep in the gorse;
No more does he carry the Horn of Delight
That called us to follow the Huntsman’s old horse.
How many will pass him and not unstand,
As he trots down the road going cramped in his stride,
That he once set the pace to the best in the land
Ere they tightened his curb for a lady to ride!
When the music begins and a right one’s away,
When hoof-strokes are thudding like drums on the ground,
The old spirit wakes in the worn-looking grey
And the pride of his youth comes to life at a bound
He leans on the bit and he lays to his speed,
To the winds of the open his stiffness he throws,
And if spirit were all he’d be up with the lead
Where the horse that supplants him so easily goes.
No double can daunt him, no ditch can deceive,
No bank can beguile him to set a foot wrong,
But the years that have passed him no power can retrieve
To the best of us all comes a day and a day
When the pace of the leaders shall leave us forlorn,
So we’ll give him a cheer – the old galloping grey –
As he labours along to the lure of the Horn
By William Henry Ogilvie

47

Met dank aan

Allspan
AMCO Compressoren
Athos
BMC Advies & Management
Covebo Uitzendburo
Directpayrolling
Directteleservice
EE-Accommodations
Electrotechnischburo W. Heiwegen
Eureka Vastgoed
Friso Woudstra Architecten
Horsefriend Products B.V.
HSV
Jachtruiter.nl
Kolkman Advocaten
Landrover
TMX
het NIC
Peter Harts
Rejoko Beheer
Restaurant De Lage Vuursche
Stadswaarde Vastgoedontwikkeling
Stamcelbank Nederland
Stollenberg Groep
Trooster Vastgoed
Voermeesters
Wybrich.nl
ZJHT
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Ereleden:

Joint-masters:

Sonneurs:

Master:

J.J.P. Bakker
H. Brugman
Jhr. mr. A.A. Loudon
Ing. W.E. Pieters

J.A.H. Houben
Mr. H. Rottinghuis
R. Saurens
R.R. Trooster

R. Saurens

Bestuur:

Whippers-in:

M. de Rooij, voorzitter
Mr. H.F. Heerkens Thijssen,
vice voorzitter
J.P.J. van Roon, secretaris
J.W. Pleijsier, penningmeester
Mw. C.M. van de Velde, lid
Mr. F. Kolkman
Mr. H. Rottinghuis

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

T.J.P. van Ginkel
W. Heiwegen
Mr. F. Kolkman
J.W. Pleijsier
J.P.J. van Roon
J.R. van de Veen
Drs. J.H. Werner
M. van Wijngaarden

Huntcommittee:

Mr. F. Kolkman
W. Wielheesen

Kennels:

Doornseweg 12a,
Leusden
033-4610494

Kennelman:

E. de Vries

Jachtsecretariaat:

E.F. Pleijsier-Krijger
Secretariaat KNJV:

Traa 14
3881 RN Putten
tel: 0341-266305
gsm: 06-53411099
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J A C H T- E N K E N N E L N I E U W S

Was het zijn elegante en prachtige design waarmee
de New Range Rover Velar de jury wist te overtuigen?
Zijn strakke, doorlopende taillelijn en zwevende dak?
Of was het zijn onmiskenbaar indrukwekkende uitstraling?
landrover.nl

Was het zijn elegante en prachtige design waarmee
de New Range Rover Velar de jury wist te overtuigen?
Min./max.
gecombineerd
verbruik: 5,4-9,4
l/100en
km,zwevende
resp. 18,5-10,6
km/l, CO2-uitstoot resp. 142-214 g/km. Consumentenprijs vanaf € 74.200 incl. BTW, BPM,
Zijn
strakke,
doorlopende
taillelijn
dak?
registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 975 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Fleet & Business Leasing, full operational lease,
Of
was
het
zijn
onmiskenbaar
indrukwekkende
uitstraling?
60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.
landrover.nl
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Min./max. gecombineerd verbruik: 5,4-9,4 l/100 km, resp. 18,5-10,6 km/l, CO2-uitstoot resp. 142-214 g/km. Consumentenprijs vanaf € 74.200 incl. BTW, BPM,
registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 975 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Fleet & Business Leasing, full operational lease,
60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.
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