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De All-New Discovery is ’s werelds meest veelzijdige SUV. Hij biedt ruim
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Zowel het vorig seizoen als het nu voor ons liggend
seizoen zijn getekend door de zorg over de gezondheid van Gert Lourens. Wij leven allen intens met de
familie Lourens mee.
Zoals al eerder aangegeven heeft Master Saurens het
pack in het afgelopen seizoen snel naar zijn hand
weten te zetten, en jagen wij met een voor zijn taak
toegeruste meute. De zorg en aandacht die de Master
deze zomer aan de jonge honden heeft besteed, is in
het veld goed te zien. Ze maken deel uit van de meute, en de meeste hebben inmiddels begrepen waar
ons spel om gaat. Daarnaast hebben we versterking
op de kennels in de vorm van Chevon Vos. Fabian
Kolkman en Donate hebben de taken van Monique
van der Hoeven overgenomen ter plaatse. Met Pascal
van Moort als nieuwe Whipper-in heeft de equipage
een sterke uitbreiding ondergaan. Het zou mij niet
verbazen als Pascal dit seizoen al in staat zou moeten
zijn om, indien nodig, Master Saurens een keer te
vervangen. Bij het exercisen heeft hij laten zien het
pack naar zijn hand te kunnen zetten.
De belangrijkste taken van Gert zijn natuurlijk overgenomen door Hester Klein Wilbrink, die bij aanvang mompelde ‘het zijn wel grote schoenen om te
vullen”. Inmiddels kunnen we vaststellen dat ze daar
toch in geslaagd is. Wij weten ons van goede contacten met de lokale comités verzekerd dankzij haar diplomatieke talenten. Ook het whippen heeft Hester
inmiddels goed opgepikt.
Mijn tweede seizoen ingaand wil ik een paar observaties maken die ik heb opgedaan tijdens het eerste
seizoen:
Om te beginnen dat het een aangenaam genoegen is

Joint Master te zijn van deze Vereeniging, waar zoveel mensen bereid zijn het jachtbedrijf goed te laten verlopen, zodat alle leden met plezier onze sport
kunnen bedrijven. De discipline in het veld is over
het algemeen goed te noemen. Toch valt het mij op
dat een aantal leden het genot van het hondenwerk
niet altijd op waarde weet te schatten, en wel erg veel
praten als we een kort oponthoud hebben. Juist dan
is het goed om eens beter te kijken waar de honden
mee bezig zijn, en de Master zijn werk te zien doen
met meute en equipage. Verder valt het mij op dat er
soms wat leden achterblijven die zodoende het veld
wel erg uit elkaar trekken, hetgeen bij oversteken en
het sluiten van hekken tot verwarring kan leiden.
Het verzoek aan alle leden is dan ook om meer één
veld te vormen.
Dan is het nog niet iedereen duidelijk dat er altijd
een goede reden kan zijn om de jacht vroegtijdig te
verlaten, maar dat dat wel gemeld moet worden aan
de Joint Master, die zich in het veld bevindt, zodat
er ook geen misverstand kan zijn of we een lid kwijt
zijn geraakt onderweg of niet. De gebruikelijke wijze
waarop men dat doet, is met de wens “good night”
zich bij de Joint Master af te melden.
Het komt toch nog te vaak voor dat er paarden of
pony’s in het veld zijn, die naar de honden slaan.
Het hoeft geen betoog, dat dat niet getolereerd kan
worden.
Met de inzet van de hiervoor genoemde mensen
maar ook vele anderen weet ik zeker dat wij een mooi
seizoen tegemoet kunnen gaan. Ik wens iedereen namens de Joint Masters veel genoegen bij het volgen
van onze honden.
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zaterdag 26 augustus 2017

door Willem van Vliet

27 Puppyshow KNJV 2017
e

Een puppyshow is in principe een sociaal samenzijn
van liefhebbers van “Horse and Hound” om met
elkaar te praten over de jacht achter de meute (en
het aankomende seizoen). Om moverende redenen
waren dit jaar geen puppywalkers. Een gemis, want
voor de opvoeding zijn puppywalkers van groot
belang is. Ook dit is een vak apart en menig puppywalker kan met het consequent opvoeden van
een puppy hoge ogen gooien tijdens de show. Het
spreekt voor zich dat een goede evenwichtige opvoe-

ding en het scheppen van vertrouwen tussen mens
en dier derhalve veel profijt tijdens de jacht zullen
opleveren.
Bij het beoordelen van meutehonden wordt vooral
naar twee aspecten gekeken en dat is “movement en
conformation”. Het gaat om een makkelijke balans
in de beweging, waarbij snelheid zeker niet aan de
orde is. Natuurlijk zal alleen een correct gebouwde
hond deze aspecten ondersteunen. Net als bij paarden zijn de voeten van groot belang en dienen de

Beste Dog Hound:
Cardigan geb. 2016
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27e Puppyshow KNJV 2017

tenen kort en dicht bij elkaar (kattenvoeten) en dus
niet uit elkaar te staan. In de regel ontstaan door
een verkeerde stand van de ellenboog duivenvoeten (naar binnen gekeerd) of eendenvoeten (naar
buiten gekeerd), wat weer een negatief effect heeft
op de beweging. Eigenlijk is het beoordelen van
het exterieur van honden hetzelfde als bij paarden,
want een mooie schuine schouder met een goede
ellenboog geeft een goede beweging en is een dieBoven: Altijd charmant
Claudia van Doorn
Rechts: Klaas van Santen
Still going Strong
Onder Midden:
Albert Lebon
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pe borst van belang voor het geven van voldoende
ruimte voor hart en longen. De achterhand moet
een lange schenkel hebben voor de aanhechting van
voldoende spiermassa. Een dag jagen hoeft dan geen
probleem meer te zijn. Het spreekt voor zich dat
de rug sterk moet zijn en iets aflopend, maar niet
teveel. De staart moet recht gedragen worden om
evenwicht te houden in de beweging.
Op de kennels zijn in totaal 5,5 koppel foxhounds
(4 koppel Dogs en 1,5 koppel Bitches) gepresenteerd ter beoordeling door J.E. Lichtenvoort
Cats en schrijver dezes. De weersomstandigheden
waren buitengewoon fraai, waardoor de honden zich
in het algemeen goed en met de nodige alertheid
lieten zien. Een handicap in het beoordelen waren
de verschillende jaargangen (2016/2017), zodat een
vergelijking in ontwikkeling eigenlijk niet te echt
maken was. De honden werden eerst per koppel beoordeeld op een harde ondergrond (on the flags).
Na deze beoordeling werden alle Dogs en later alle
Bitches bijeengebracht ter finale keuring en in snel
tempo werd telkens de minder hoog gekwalificeerde
eruit te gehaald, zodat respectievelijkde beste Dog
Hound en de beste Bitch overbleven. Uiteindelijk
werd de strijd tussen de beste Dog Hound en de
beste Bitch beslecht.

De moeilijkheid van het keuren bij dit systeem zit
voornamelijk in de snelheid, waarmee tot een beslissing moest worden gekomen. Naast beweging
en hardheid is vooral individueel gekeken naar hals
(voor een ruime schouder), borstkas (volume voor
hart en longen), hakken (dicht bij de grond voor
de snelheid), voorbeen (niet steil) en voet ( kattenvoeten).
Voor de beste Dog Hound is gekozen voor Cardigan
(geboren in 2016: sire KNJV Cullum ’12 x dame
The Meath Strawberry ’11) en de beste Bitch is
Celery (geboren in 2017: sire KNJV Cynical ’12 x
dame Kilkenny Dorcas ’11).

De uiteindelijke kampioen is Cardigan geworden,
een hond met uitstraling en mooi in zijn type met
ruime makkelijke bewegingen en voorzien van een
mooie schuine schouder en vooral een goede neus,
maar ook één van de weinige met goede voeten.
Rest schrijver dezes een speciaal woord van dank uit
te spreken aan de Jointmasters KNJV en aan alle direct-betrokkenen van de kennel voor het organiseren van deze puppyshow, die in een bijzonder amicale sfeer verliep. Een mooie traditie geheel in de
zo eigen kenmerkende stijl van de KNJV dat zeker
doorgegeven moet worden en dus instandhouding
behoeft! Nogmaals hartelijk dank aan al diegenen,
die dit mogelijk hebben gemaakt.
Boven: Madeleine van
der Wijck en Teun van Es
Linksboven: Beste Bitch:
Celery geb. 2017
Rechtsboven:
Keurmeesters Lichtenvoorde Cats en Van Vliet.

Vele dames met mooie
hoeden; Sytske Kolkman,
Chimene van Oosterhout,
Eva Muller.
Heren zijn ook goed
gemutst.
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zaterdag 7 oktober 2017

Kenneljacht
Exclusief stukje Nederland

door Fabian Kolkman

Zaterdag 7 oktober, een heiige, mooie nazomerdag.
De dag dat de kenneljacht plaats zou vinden. Vandaag mogen de aanwezigen van een van de meest
exclusieve stukjes van Nederland genieten. Er zijn
immers niet veel mensen die kunnen zeggen dat ze
te paard een kijkje hebben kunnen nemen op het
militair oefenterrein de Leusderheide met haar uitgestrekte zandvlaktes, prachtige heidelandschappen
en mooie bospercelen. Voor de honden bekend ter-

Joint Master

rein. Hier is het pack in de zomermaanden klaargestoomd voor het jachtseizoen en hier mogen ze nu
ook, net als wij, genieten van het echte werk.
De eerste run pakten de honden de scent op de
tankbaan al snel op en ging de “vos” , deze keer in
de vorm van Chevon als sliptrekker, de heide op.
In de verte sprongen een paar reeën op en zochten
ze dekking in het dichte bos. Het pack bleef onverstoord doorjagen en bij de “Hut van Klaas” was de
eerste kill.
De tweede run, getrokken door Lucas, liep wat meer
door de bospercelen, waar het de honden nog wel
lastig werd gemaakt. Op de grote zandvlakte, die
kort daarvoor nog was geprepareerd tot landingsbaan voor een groot militair vrachtvliegtuig, werd
de vos ingehaald en viel de tweede kill.
Nadat de honden even hadden gedronken
en weer wat waren afgekoeld, kon het pack
zich opmaken voor de derde en laatste run.
De scent werd al snel weer opgepakt bij het
“Radarbosje”, waarna de honden luid richting de
eindstreep joegen, waar Erik ze op stond te wachten. Master Rick Saurens gaf het pack de laatste,
welverdiende pens van deze dag en de rit huiswaarts
kon weer worden ingezet.
Eenmaal op de kennels aangekomen, werden de
paarden weer netjes afgezadeld, afgespoten en op de
trailer gezet. Tenslotte werd er nog van een hapje en
een drankje genoten bij “De Gezelligheid” om deze
mooie dag af te sluiten.

mr. H. Rottinghuis
R. Saurens
Equipage

F. Kolkman
Leden

A.J. van Es
T. de Haan
W. Heiwegen
A. Jansen
Mr. F. Kolkman
C.R.C. Nelis
Mw. C. van Oosterhout
Mw. K. Teengs Gerritsen
Mw. M.I. van der Wijck
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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

28-11-2017 12:10:37

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 14 oktober 2017

Jacht Wezup

Enthousiast ontvangen bij Café Hegen
door Rick Schoonderbeek

Joint Master

R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
F. Kolkman
Fieldmaster

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

F. Coenen
F.H. van Cooten
M. Fijen
P.M. Harts
W. Heiwegen
A. Jansen
Mr. F. Kolkman
Mw. E. Mellegers
W. Minnen
C.R.C. Nelis
J.W. Pleijsier
M. de Rooij
Mw. M.P. de Rooij
J.P.J. van Roon
R. Schoonderbeek
J.R. van de Veen
Mw. C.M. van de Velde
W. Wielheesen
M. Wijngaarden

De zomer is weer voorbij waarmee een nieuw jachtseizoen voor de deur staat. Na de hele zomer hard
getraind te hebben met mijn nieuwe paard, uitkijkend naar de eerste jacht, werd het voor mij op het
laatste moment toch nog spannend of ik aan de

jacht in Wezup deel zou kunnen nemen. Een hoefzweer kwam om de hoek kijken. Gelukkig bood
mijn mentor (Willem Minnen) zijn paard aan. In
eerste instantie reageerde ik daar terughoudend op
omdat mijn ervaring met het lenen van een paard
van een ‘Minnen’ mij slecht was bevallen. Ca. 2 jaar
geleden belde Bernhard Minnen mij of ik het leuk
vond om te jagen met zijn paard. Enthousiast, niet
geremd door enige angst, reageerde ik daar positief
op. Het enthousiasme verdween snel na de eerste
run en de rest is geschiedenis.

Boven: Onder leiding van
Fieldmasters Ger, Cecile
Stein
Links:
Maaike de Rooij
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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

Terug naar de Jacht Wezup. Daar werden wij zeer
enthousiast ontvangen bij Café Hegen. Heerlijk
in de zon genoten wij van een koffie en natuurlijk
een Jägermeister, wat is jagen in het begin van het
seizoen een genot. Maar er moest gezadeld worden en eindelijk kon ook voor mij het jachtseizoen
beginnen. Met enige spanning in de benen stapte
iedereen naar ‘de meet’ waar wij welkom werden geheten door de fieldmaster, Charlotte Stein.
Onder leiding van de Master werden de honden op
het spoor gezet en kon de jacht beginnen. De runs
gingen over uitgestrekte weilanden met af en toe
een slootje en door bossen die in herfstkleuren stonden. Een betere start om de paarden te laten wennen aan het nieuwe seizoen kan volgens mij niet.
Voor een aantal ruiters, ik moet toegeven inclusief
mijzelf, bleek het ook een goede training. Een enkeling betrapte ik bij de afterhunt erop gebukt te gaan
onder flinke spierpijn.

Charlotte, dank voor de goed georganiseerde jacht
en een gezellige afterhunt met heerlijke saucijzenbroodjes. Willem, nogmaals dank om een keer te
mogen jagen op een echt paard. De lat voor komend seizoen ligt hoog.

Boven rechts:
Rick Schoonderbeek
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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

17_adv_ALG_210x148mm-A.indd 1

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 18 oktober 2017

Joint Master

R. Trooster
R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster

B.R. Trooster
R.R. Trooster
Leden

Jacht Hoekelum
Ieder jaar een verrassing

door Ben Trooster

J.J.P. Bakker
C.H.H. van Doorn
Mw. S. Frederiks
J.A.G. de Groot
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
W. Heiwegen
Mw. M.D.J. van den
Hoeven
H. Holswilder
F.C.H. van Kerkhoff
Mr. F. Kolkman
H. Kuipers
Mw. P.B. van Motman
Mw. C. van Oosterhout
W.E. Pieters
Mw. M.P. de Rooij
Mr. H.Th.E.M. Rottinghuis
R.W. Swart
R. Swetselaar
Mw. K. Teengs Gerritsen
J.R. van de Veen
Mw. C.M. van de Velde
Mw. B. Vonk
Jeugdleden

Pieter Bakker
Caresse Kolkman
Candice van Motman
Introduce

Jan Sinnige

De organisatie van de jacht Hoekelum heeft dit jaar
zelf de pen ter hand genomen om u verslag te doen
van deze wederom geslaagde middag. Ieder jaar
worden we wel ergens mee verrast; vorig jaar moest
de jacht verzet worden vanwege een Keltisch muziekevenement, dit jaar hadden onze tegenstanders
zoveel mogelijk lintjes getracht te verwijderen. Last
minute is alles hersteld, zodat er geen verwarring
zou ontstaan.
Half oktober kun je qua weersomstandigheden alles
verwachten. Dit jaar werden we door de weergoden
verwend met een zonnige middag. Op het terras
van de Boerderij Hoekelum was er genoeg tijd om
bij te praten en nog wat lijntjes uit te gooien voor
leden die op zoek zijn naar een nieuw paard. Een
zeepkistje dat onderdeel is van het interieur van de
koffiekamer, deed dienst als podium waar vanaf ik
samen met mijn medeorganisator Willem van Vliet
een ieder een behouden jacht kon toewensen. Na
verzameld te hebben op de kasteelweide vertrokken
we richting de eerste run, terwijl het klokje van Kasteel Hoekelum twee maal sloeg.
De eerste run vindt zijn aanvang aan de ander zijde
van de tunnel onder de A12. In de bossen van de
Stichting Jacoba van Wassenaerfonds zette het pack
zonder twijfelen in. Alsof ze het nog herkende van
de vorige jaren. Via de recent bewerkte velden van

de heer Vlastuin ‘bestormden’ we de Dikkenberg
vanaf de westflank. Hier biedt ‘t een schitterend uitkijkpunt voor de volgers. Via het afwisselende landschap van productiebossen en eeuwenoude halfopen bossen in mijn achtertuin, die zo kenmerkend
zijn voor dit deel van de Veluwe, komen we aan
bij de eerste stop. Traditiegetrouw is de stop gastvrij verzorgd door de familie Trooster en vinden de
paarden en honden verkoeling in de waterpartij.
Na een lange hack langs de Bosbeek kan worden be-

Grooms

Iris Hoppel

Fieldmaster Ben Trooster
en mede organisator
Willem van Vliet
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gonnen aan de tweede run vanaf landgoed Quadenoord. Via de bloemrijke velden door de bossen over
de middenlaan. Wat fijn dat de familie Koker ons
welgezind blijft en ons toestaat te genieten van hun
prachtige landgoed vanaf het paard met de honden.
De in oude glorie herstelde Renkumse beek door-

14

kruist de route en is te breed om te springen, dus
over de dam en daarna snel het bos weer in om het
laatste lange stuk te kunnen galopperen. Nadeel bij
deze prachtige weersomstandigheden is dat het niet
ideale jachtweer betreft. De honden konden op de
droge en warme zandgrond maar met moeite de
scent oppakken. Door goed teamwerk van ons pack
en de equipage hebben we de weg vanaf Quadenoord naar de tweede stop weer kunnen vinden.
Na een “hacking” door de prachtige beukenlaan,
waar men zich snel nederig voelt onder de immense
bomen, kunnen we de snelweg weer onderdoor om
met de Hoekelum-run af te sluiten. Deze run hebben we nieuw elan gegeven door meer van de slingerende paden gebruik te maken en door zelfs een deel
over de zichtas te rijden. Met het prachtige parkbos
van buitenplaats Hoekelum als herfstdecor kwamen
we aan voor the kill achter het kasteel.
Tijdens de knusse samenkomst in het toegankelijke
etablissement van de kaasboerderij is er met veel

smaak gegeten, dus moeten we concluderen dat de
afterhunt een welkome beloning betekende.
Niet alleen tijdens de afterhunt maar ook in dit
verslag maak ik graag van de mogelijkheid gebruik
onze verkeersregelaars de heren Hoogkamp, Anholts en Prana wederom te danken voor hun hulp.
Ook familie de Rooij, de heer en mevrouw de Wilde
en mevrouw Casimir bedank ik hartelijk voor het
feit dat we weer hun stukken bouwland en natuur
mogen doorkruisen.
Wij danken de grondeigenaren die deze jacht mogelijk maken: het Geldersch Landschap, de familie
Koker, de stichting Jacoba van Wassenaerfonds en
familie Trooster.
Bijzondere dank gaat uit naar de heer Dunselman,
jachtopzichter bij het Geldersch Landschap. Hij is
niet allen nauw betrokken bij de organisatie en een
geweldige hulp op de dag zelf, maar een ambassadeur van onze traditie die zich hard maakt voor het
behoud van een prachtige rit in het gebied.

Het is inmiddels het zesde jaar dat wij deze oefenjacht voor u mogen verzorgen. We hopen u allen
volgend jaar wederom te begroeten en deze traditie
samen voort te zetten.

Van boven naar beneden:
Wim Pieters, Patricia van
Motman en Candice van
Motman

Links: Cindy van de Velde met
haar nieuwe paard Camelot
Onder: Ben en Bob Trooster,
jachtopzichter de heer Dunselman
en Willem van Vliet
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woensdag 25 oktober 2017

Jacht Haarmühle
Jachtdag met totaal belevenis

door Ger Stein

Om dit verslag te beginnen met: “Het was een bijzondere jacht” wordt in onze Vereeniging al gauw
een beetje afgezaagd. Want wij kunnen ons gelukkig
prijzen, dat wij bij de KNJV heel veel bijzondere
jachten hebben. Bijna iedere week denk ik weer:
“Deze staat in de top 5”. Maar dat kan helemaal
niet, want dit denk ik wel 10 keer per jaar. Deze
jacht in Haarmuehle behoort ook weer zeker tot de
betere en leukere. Deze jacht past voor mij in de categorie: “Hier moeten we heen”. Bij ons speelt dan
alles er omheen een belangrijke rol, wij vinden het
aan de jacht juist zo leuk, dat het meer is dan alleen een hippisch “gebeuren”. Je krijgt contact met
de plaatselijke bevolking in alle delen van het land
en op alle niveaus en kom je in de daarbij beho-

rende leuke plaatselijke “kroegen” (pardon! er zijn
ook vaak chique gelegenheden bij). Juist al die verschillende soorten gelegenheden is één van de leuke
aspecten van de diverse jachten. Daarom gaan wij
bijna alleen naar jachten die de meet hebben in zo’n
plaatselijk lokaal. En op dit punt kun je zonder enig
voorbehoud zeggen dat de jacht Haarmuehle met
de zaak van Clémens tot de top 3 behoort. En daarboven komt nog, dat Clémens er alles aan doet om
van een jachtdag een “totaal belevenis” te maken,
zoals men dit in modern taalgebruik tegenwoordig
noemt. De niet rijdende gasten, grooms en kennissen worden door Clémens in z’n eigen “treintje”
meegenomen om de jacht optimaal te kunnen volgen.

Joint Master

R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
F. Kolkman
Fieldmaster

P. van Moort
Leden

Drs. L.C.L. Bijvoet
F.H. van Cooten
C.H.H. van Doorn
P.M. Harts
P.W.R. Hazeleger
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
W. Heiwegen
Mw. M.D.J. van den
Hoeven
F.C.H. van Kerkhoff
Mr. F. Kolkman
H. Kuipers
J.L. van Meteren
Drs. B. Minnen
W. Minnen
C.R.C. Nelis
W.E. Pieters
J.W. Pleijsier
Mw. M.P. de Rooij
J.P.J. van Roon
R. Schoonderbeek
Mw. Drs. C. Stein
G.C.J. Stein
R.W. Swart
J.R. van de Veen
Jeugdleden

Caresse Kolkman
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Zwemmen voor
Caresse Kolkman
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En net als wij aan het eind van de dag, bijgekomen
in de fantastische ambiance, besloten hebben om te
vertrekken om ergens dicht bij huis te gaan eten in
verband met de wijn, komt Clémens binnen met 2
man, die een baar dragen waar het “wildgebraad” op
ligt, terwijl hij deze entrée begeleidt met z’n jagershoorn. Als je dan nog weggaat om ergens anders te
eten, dan ben je wel een hele botte. Dus bleven wij,

waar we geen spijt van hadden, temeer niet omdat
Charlotte, die ze - als oud corpslid - echt wel lust,
aanbood niet te drinken.
Natuurlijk gaan we het ook nog over de jacht zelf
hebben. Want ook de jacht zelf maakt dat Haarmuehle zo’n jacht is die wij (nog) niet willen overslaan.
Deze jacht is leuk, zeker als je bedenkt, dat dit een
oefenjacht is en het nog niet zo heel lang geleden is,
dat in een oefenjacht geen sprongen mochten voorkomen. Nog steeds is de regel (geloof ik) dat het
in de oefenjachten rustiger aan moet gaan. In deze
jacht zijn een paar “rustige” leuke sprongetjes (voor
mij kunnen het er nooit genoeg zijn) en het hoogtepunt vind ik het slot van de jacht, wanneer wij bij de
watermolen door het water moeten waden. En als je
daar dan niet het juiste stukje van de oever neemt
om in te dalen, bezorgen wij de toeschouwers de
grootste lol. De jacht was dus mooi, maar de tweede
run was voor mij eindeloos lang, want de jacht was
10 km langer dan gebruikelijk. Laat het duidelijk
zijn, dat dit geen kritiek is, want misschien hebben
de anderen dit niet zo ervaren en lig ik met mijn
leeftijd ver boven het gemiddelde, derhalve hoeft de
jacht niet aan mij aangepast te worden. Wel hoop ik
natuurlijk dat de lengte tot “normale” lengte wordt

gebracht, want ik hoop maar dat ik het volgend jaar
nog de conditie heb om “deze” Haarmuehle te rijden. Dit jaar kon ik het nog amper vol- houden.
Dit jaar wilde ik per se niet opgeven, zelfs niet in
die (voor mij) eindeloos lange tweede run. Omdat
ik “so wie so” niet van opgeven houd én omdat ik
de waterpartij aan het end niet wilde missen én omdat ik bang was, dat als deze jacht zo lang blijft,
dit wellicht voor mij de laatste keer zou zijn. Maar
misschien speelt nog wel de grootste rol, dat mijn
paard - dat fantastisch springt – wat ikzelf prachtig
mooi vind - maar zeer lastig en moeilijk is en nog
(?) niet zover door mij (m’n groom) is getraind, dat
het mij lukt om hem los van de groep te krijgen om
terug te keren Toen ik nog jong was en met vrienden over een vrouw praatte die wij prachtig mooi
vonden, zeiden vrouwelijke concurrenten van zo’n
prachtige vrouw steeds weer: “Van een mooi bord
kun je niet eten”. Iedere jacht moet ik daar weer
aan denken. Wat deze jacht ook zo bijzonder maakt,
is dat we feitelijk een “internationale jacht” rijden.
Het ene moment rijden we in Duitsland, het andere
moment weer in Nederland.
Formeel en beleefdheidshalve bedank en complimenteer je ergens in het begin van het verslag al

“de jachtheren” (één daarvan is dé master, dus wat
doe je dan nog met de titel: “fieldmaster”?) plus het
jachtcomité voor alle inzet die zij verrichtten om de
jacht zo geslaagd te laten zijn mede dankzij het weer
dat zo prachtig was…. maar daar kunnen zij zich
niet op beroemen.
En van het jachtcomité dacht ik begrepen te hebben, dat dit bestaat uit één lid: de heer Clémens,
Clemens heel veel dank. En ik verdenk hem ervan,
dat hij niet veel aan een ander overlaat, zodat ik mij
wat betreft de jachtheren kan beperken - weliswaar
met de meeste égards -, tot Patrick en Rick om die
van harte te bedanken voor het aanbieden van deze
jacht, want door hen konden wij deze dag genieten,
derhalve: “ Rick en Patrick, hartelijk bedankt voor
deze prachtige dag en ik hoop tot volgend jaar.

Links: Master Saurens en
Fieldmaster Pascal van
Moort bedanken de heer
Clemens
Rechsboven: Mooie sprong
van Frank van Kerkhoff
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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
20

zaterdag 28 oktober 2017

Jacht Almen
Veld vol Amerigo’s

Joint Master

mr. H. Rottinghuis
R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
Pieter Bakker
Fieldmaster

F. Coenen
Mw. B. Vonk
Leden

Drs. W.M. Arnolli
Mw. E. Bakker-Hulstra
Drs. L.C.L. Bijvoet
F.H. van Cooten
C.H.H. van Doorn
Mw. F. Harts
P.M. Harts
W. Heiwegen
Mr. B.A. van Heuveln
H. Holswilder
A. Jansen
F. Kloppert
Mr. F. Kolkman
J.L. van Meteren
Mw. E. Mellegers
W. Minnen
Mw. P.B. van Motman
Mw. E. Muller
C.R.C. Nelis
Mw. M. Nelis-Koster
W.E. Pieters
J.W. Pleijsier
M. de Rooij
J.P.J. van Roon
M. Schep
Drs. J.L.M. Sliepenbeek
J. van der Starre
R. Swetselaar
Mw. K. Teengs Gerritsen
J.R. van de Veen
W. Wielheesen
M. Wijngaarden

door Brigitte Vonk

“Alweer een jaar voorbij” denk ik, wanneer Eshmee
Mellegers, Frans Coenen en ik de dag voor jacht Almen mede de route uitzetten.
Anders dan het verkennen van de route is dit een
koud kunstje, vanwege het geweldige jachtcomité
onder leiding van Dhr. Henk Roekevis.
Zaterdagochtend worden we wederom warm ont-

vangen bij Hotel Ehzerwold . Vele jachtruiters en
-amazones verzamelen voor de laatste oefenjacht
van dit seizoen. Rond 14:00 uur blazen de Sonneurs
“de begroeting” en verschijnen Master en Huntsman op het prachtige voorterrein onder het bordes.
Het welkomstwoord wordt gevolgd door een stirrup-cup, aangeboden door Dhr. Richard Ottenschot, directeur/mede-eigenaar van het hotel.
De meet trekt veel publiek. Een aantal kinderen uit
de gemeente is erg verbaasd, want ze hebben nog
nooit zoveel “Amerigo’s” bij elkaar gezien. “Hoe kan
dat nou?”, zullen ze zich hebben afgevraagd.
Het is tijd om te gaan en ik stap op mijn vertrouwde
Guinness.
We hacken richting de weilanden van de familie
Smallegoor, waar de eerste run wordt ingezet. Er
volgt een fantastisch droog en breed weiland, zodat
alle ervaren paarden even stoom kunnen afblazen en
de onervaren jachtpaarden flink de ruimte hebben.
De “vos” kiest er vandaag voor om op de grote velden rechtdoor te rennen. Dat houdt het tempo er
goed in en iedereen geniet van de fijne bodem, het

Aspirant leden

R. van Kasteren
Jeugdleden

Caresse Kolkman
Floor van Roon

Boven: Pieter Bakkker als
whipper-in
Links: Jean-Louis van
Meeteren
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schouwspel van de meute en de prachtige herfstkleuren. Vervolgens stappen we langs de Staringkoepel
op weg naar het Twentekanaal. De Staringkoepel is
een 19e-eeuwse theekoepel aan de oever van riviertje de Berkel tussen Almen en Lochem. Normaliter
is de theekoepel alleen te bereiken via een voetveer.
Met een touw trek je jezelf op de kleine pont naar
de overkant.
Rechts: Boudewijn
van Heuveln
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We steken het Twentekanaal over en de eerste “kill”
is een feit. Een goed begin!
De tweede run begint over het Kanaalpad richting
de Zutphenseweg. Omdat een aantal lager gelegen
weilanden niet bruikbaar was, koos de “vos” voor de
hoger gelegen weilanden, waardoor helaas een aantal mooie sloten vermeden werd.
Na vele kilometers door het prachtige landschap arriveren wij na de derde run uiteindelijk bij het hol
van de “vos” op een weiland net buiten Almen.
Een hond maakt een vergissing en belandt hierdoor
in het water en kan hier niet uit. Zonder erover na

worden verzorgd en stappen vervolgens tevreden de
wagen op. In de Bailey Bar, die speciaal voor ons
geopend is, kan de dorst al vlug worden gelest.
Mijn mede-Fieldmaster Frans bedankt het jachtcomité voor haar inzet en grote mate van bereidwilligheid. Ook bedankt hij de sliptrekkers, vrijwilligers
en de medewerkers van Hotel Ehzerwold. En last,
but not least, onze Master. Het hondenwerk zag er
vandaag weer piekfijn uit, waarvoor respect!
Links: Rob van Kasteren
Woorden waar ik me graag bij aansluit.

te hoeven denken springt Marco van Wijngaarden
van zijn paard, helpt Hester en redden samen de
hond. In de hectiek is zijn paard er vandoor, waardoor Marco kortstondig te voet verder moet. Mede
dankzij behulpzame leden worden zij al snel weer
herenigd. De honden ontvangen na de kill hun verdiende beloning. Eind goed, al goed.
We hacken achter de equipage aan terug naar de
start. De paarden zijn daardoor uitgestapt, kunnen
23

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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woensdag 1 november 2017

Jacht Haaksbergen
Top geregeld

Joint Master

mr. H. Rottinghuis
R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster
F.H. van Cooten
H.J. Groot Wassink
J.L. van Meteren
Leden

door Frans van Cooten

Het is dinsdagochtend 31 oktober en ik vertrek om
half acht naar manege de Sterruiters om de jacht
open te maken. De reis verloopt voorspoedig want
de A1 is minder druk dan verwacht. Het is grauw,
koud en nat, dus lijkt het erop dat men massaal nog
iets langer onder de wol is blijven liggen. Om iets
voor negen kom ik bij de manege aan en daar staat
het plaatselijke comité al op ons te wachten. Gerard
Momberg heeft de koffie al lopen dus gauw naar
binnen. Even later arriveren Henk Groot Wassink
en Hester. Jean Louis belt dat hij toch wel last van
de verkeersdrukte heeft en dus wat verlaat is. Volgens Henk Nijhuis, de voorzitter van het plaatselijk
comité, is dat niet zo erg want we hebben alle tijd,
de route is al helemaal helder en dus verwacht hij
dat het openmaken redelijk vlot zal gaan.
We nemen nog maar een kop koffie en hebben wat

tijd om gezellig wat bij te praten maar dan tegen tienen wordt het toch wel tijd om te vertrekken. Buiten staat er al een mooi trekkertje klaar met een kar
waar we precies met 8 man in passen. Top geregeld
maar helaas regent het fiks
Jean Louis komt om 10.15 uur gehaast het terrein
op rijden, we drukken hem snel nog een koffie in de
hand, hup op de kar en wat denk je … ? de zon begint te schijnen. Wat een zondagskinderen zijn we
toch. Anders dan anders zit nu Martin Noordink
i.p.v. Johan Heemink op de trekker. Het is dit keer
het kleine trekkertje van de manege met extra brede
banden. Een geweldig handige combinatie want we
kunnen werkelijk overal komen. We hebben het gezellig op de kar. Marcel Keizers kent de streek goed
en deelt bij verschillende boerderijen nog want
spannende jeugdherinneringen met ons. Af en toe
worden we door een landeigenaar opgewacht om
nog even de route aan te geven en bij een paar boeren spreken we zelfs af dat waar wij de lintjes hangen zij daar het draad losmaken en zodra wij er door
zijn, zij het ook weer dicht doen om vervolgens dan
pas het vee naar buiten te laten. Kortom we zijn

A.J. van Es
J.A.G. de Groot
P.M. Harts
W. Heiwegen
Mr. B.A. van Heuveln
Mw. M.D.J. van den
Hoeven
H. Holswilder
F.C.H. van Kerkhoff
Mr. F. Kolkman
H. Kuipers
Drs. B. Minnen
W. Minnen
C.R.C. Nelis
Mw. C. van Oosterhout
M. de Rooij
Mw. M.P. de Rooij
R. Swetselaar
J. van Triest
J.R. van de Veen
Mw. C.M. van de Velde
Mw. M.I. van der Wijck
Grooms

Tessa van de Bedum

Frans van Cooten voorop
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welkom en de landeigenaren werken allemaal mee.
Het loopt bijzonder voorspoedig. We zijn om kwart
over drie terug op de manege. Inmiddels is de zon
weer verdreven en begint het wederom iets te regenen. Onder het genot van een bockbiertje en een
paar warme kroketten bespreken we aan de bar nog
wat aandachtspunten voor de volgende dag en kunnen we mooi voor de files uit naar huis.
Woensdag 1 oktober is de meet om 13.00 uur maar
omdat we de Hubertus jacht nog in het verschiet
hebben, jagen we wel in ratcatcher tenue. Het is be-

Ga jij maar eerst zei de
ene schimmel tegen de
ander
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wolkt maar gelukkig regent het de hele dag niet. In
de kantine heerst een gezellige drukte. Jacht Haaksbergen staat bekend als een eerlijke jacht met een
paar leuke sloten en een goede bodem. Men heeft er
zin in en iedereen is dan ook mooi op tijd te paard.
In de buitenbak heet Jean Louis iedereen welkom en
vraagt de ruiters om de aanwijzingen van de fieldmasters daar waar nodig te volgen. Na de stirrupcup vertrekken we op tijd. We verlaten de manege
linksom en zetten net over de brug de jacht naast de
vaart in. De scent is goed en het tempo ligt redelijk
hoog. Halverwege de eerste run ligt er een redelijk
dikke sloot op ons te wachten waar je direct na de
landing rechtsaf moet. Hier blijken toch nog al wat
paarden te aarzelen dus hoewel ik aanvankelijk van
plan was het alternatieve paadje te nemen, spring
ik toch maar over de sloot in de verwachting dat
dit misschien anderen helpt. De meeste ruiters volgen, slechts een klein aantal zoekt alsnog de uitgang
langs het water. Het veld blijft mooi gesloten en we
vervolgen redelijk aaneen gesloten richting een uitloper van de Dinkel die we rustig indalen om over
te steken.
In de tweede run wederom een paar keer door het
water en een mooie doorgang door een veld met
mosterdzaad, waar de boer voor ons een pad had
gemaaid. Prachtig gezicht. Aan het einde over een
slootje er weer uit met daarachter nog een klein walletje. In de derde run nog een paar kleine slootjes en
net voor we bij de manege terug komen kunnen we

mooi nog een paar crosshindernissen nemen.
De paarden verzorgd en op de auto gezet en dan op
naar de kantine. Het is er gezellig druk en in ongedwongen sfeer mengen ruiters zich met de vaste
groep vrijwilligers die voor ons het verkeer regelen
en waarvan sommigen ook nog de volgende dag helpen het draad dicht te maken.
Als iedereen binnen lijkt te zijn mag ik de bende
nog een keer toespreken en bedank ik alle landeigenaren, vrijwilligers en het plaatselijke comité die
deze jacht voor ons mogelijk hebben gemaakt. In
het bijzonder een woord van dank voor de huidige
voorzitter van het plaatselijk comité Henk Nijhuis.
Die heeft aangegeven zijn voorzittersfunctie neer
te leggen en Martin Noordink voordraagt als zijn
opvolger. Henk was er van meet af aan bij. Samen
met Henk Bokdam was hij één van de initiatiefnemers voor jacht Haaksbergen. Wij zijn Henk zeer
dankbaar voor al zijn inspanningen voor deze mooie
jacht en hopen hem nog vaak in goede gezondheid
aan de meet te mogen begroeten. We zijn zeer verheugd dat Martin deze taak wil overnemen en zijn
ervan overtuigd dat hij dit met vol enthousiasme zal
invullen.
Enfin dan genoeg gepraat en werd het tijd voor de
wereldberoemde erwtensoep volgens oud Haaksbergens recept, speciaal voor ons KNJV’ers gemaakt
door Margriet en Elly. Volgens kenners de beste
soep van Nederlandse bodem en deze ging er dan
ook goed in. Ook deze dames hartelijk dank en

wij hopen dat we volgend jaar wederom van jullie
kookkunsten mogen genieten.
Mocht ik nog iemand vergeten zijn om te noemen
of te bedanken dan bij deze alsnog: iedereen hartelijk dank voor deze mooie jacht. We komen graag
volgend jaar terug.

Boven: Jachtcomite
Haaksbergen
Rechts:
Helpende hand van
Chevon
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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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zaterdag 4 november 2017

Hubertus Jacht
Officiele opening van het jachtseizoen

Op dezelfde locatie is als voorheen het verzamelen bij
restaurant de Gezelligheid te Leusden. Om mee te
rijden vandaag dient u over enig organisatietalent te
beschikken. De parkeergelegenheid met de trailers en
vrachtwagens is wat verder dan u zou wensen. Maar
onder de noemer van: dan hebben we een runnetje
extra en als bijkomende aanbeveling de naam van het
restaurant die iedere twijfel die men zou hebben gehad, doet verdwijnen. Eenmaal beiden ingeschreven
in het restaurant worden we welkom geheten met een
heerlijk glaasje bubbels. In ontspannen “Gezellige”
sfeer heffen we het glas op het 99 ste jachtseizoen.

Equipage

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

R.J. de Rooij
J.P.J. van Roon
Leden

door Arjan de Jong

Op gepaste wijze werd mij verzocht voor u een
stuk te schrijven over het wel en wee van de Hubertusjacht. Geheel vrijwillig heb ik mij daartoe natuurlijk bereid verklaard, nee zeggen was geen optie!
Deze jacht mag je natuurlijk niet missen, de viering
van Sint Hubertus en de opening van het officiële
jachtseizoen. Zijn grote voorliefde voor de jacht in
gedachte en zijn heiligverklaring op 3 november
geeft deze jacht een speciaal tintje.

Joint Master

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

Komt u om welke reden dan ook zonder paard naar
de jacht, dan is het zeker de moeite waard om de zeer
vermakelijke speech aan te horen van Robert Jan de
Rooij….Op gepaste wijze wordt even stilgestaan bij
de niet betaalde contributie. Deze dient toch echt
voor de Hubertusjacht voldaan te zijn. Dit jaar was
helaas de fieldmaster zelf te laat met zijn overboeking. Vandaar dat een ieder die niet betaald zou hebben vandaag toch mag volgen.

E. van Arkel
J.J.P. Bakker
Drs. L.C.L. Bijvoet
F.H. van Cooten
C.H.H. van Doorn
M. Fijen
Mw. S. Frederiks
T. de Haan
P.M. Harts
P.W.R. Hazeleger
W. Heiwegen
H. Holswilder
A.N. de Jong
Drs. J. Kartman
F. Kloppert
Mr. F. Kolkman
Mw. D. Lamme
W. Minnen
Mw. P.B. van Motman
Mw. E. Muller
C.R.C. Nelis
W.E. Pieters
Mw. E.F. Pleijsier
J.W. Pleijsier
M. de Rooij
R. Schoonderbeek
Drs. J.L.M. Sliepenbeek
Mw. K. Teengs Gerritsen
Drs. N.J.M. Trenning
E. vann Triest
J.R. van de Veen
Mw. C.M. van de Velde
Drs.ing. A.C. de Vries
Drs. E.K. Welling
M. Wijngaarden
P. Zantman
Aspirant leden

R. van Kasteren
Jeugdleden

Candice van Motman
Mathilde de Rooij
Floor van Roon
Gasten

Mw. R. de Rooij
Merel de Rooij

Arjen de Jong en
Dura Lamme
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Boven rechts:
Karin Teengs Gerritsen
doet weer volop mee
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Vervolgens wordt de organisatie onder leiding van
Kees de Ridder in het zonnetje gezet en wordt de
waardering uitgesproken voor alle jaren inzet voor
deze jacht. En omdat hij vandaag jarig is….ook
nog door allen uit volle borst toegezongen, bij deze
Kees, nogmaals van harte gefeliciteerd.
De organisatie is in professionele handen. De regels en wetgeving opgelegd door de overheid worden met eenvoud vervuld ….dit jaar zelfs een 7– tal
landingsplaatsen voor de helikopter wanneer dat
nodig blijkt te zijn. Dat geeft vertrouwen voor de
komende jacht.
De bouwploeg is vervolgens ook nog eens uitgebreid en heeft zelfs de parcoursbouwer van het NKJ,
Dirk Stuip, toegevoegd aan de al zo professionele
ploeg. We zijn benieuwd…..zadelen…..
Rond 13 uur is de meet als vanouds voor het
koetshuis van Buitenplaats Den Treek. Onder be-

geleiding van de sonneurs stappen wij rond in het
weiland totdat de master de jacht aanblaast….inzet
eerste run…
Deze eerste run begint met de inzet in de weilanden
gelegen achter de Buitenplaats. Op de eerste slootjes
blijken er voor een aantal onder ons wat opstartproblemen, de druk van Sint Hubertus is voelbaar.
De meute doet waar die goed in is, en werkt het
spoor uit. Wij volgen door de weilanden en duiken
vervolgens de bossen van Den Treek in. De eerste
hindernissen doemen op in het goudgeel gekleurde
herfstlandschap. Prachtige lanen met serieus gebouwde hindernissen, houtstapels, triple-bars en
natuurlijk de hooiruif geflankeerd door menig op
de fiets volgende toeschouwer geven voldoening.
De eerste run eindigt naast de geparkeerde trailers
en vrachtwagens op de Leusderheide. Einde eerste
run…de kop is eraf….

Inzet tweede run…van de Leusderheide jagen wij
richting Woudenberg. De honden hebben in deze
bossen vele verleidingen te weerstaan, maar blijven
het spoor met enige correctie van de equipage uitwerken. Zij loodsen ons door een bosrijk heuvellandschap. De tweede run eindigt in een akker. Het
vele publiek heeft zich bij de insprong over de sloot
verzameld en vormt een haag over de weg voor de
ruiters en paarden.
De inwendige mens wordt blij gemaakt met de altijd weer gepelde mandarijntjes van Ans van Merkestijn. Waar wij in de ochtend paarden toiletteren
en onszelf toonbaar maken, moet Ans in de weer
zijn om voor ieder mandarijnen te pellen. Altijd lekker. Helaas wordt tijdens het uitstappen het prachtige zonnetje ingeruild voor werkelijk herfstweer.
Een druilerige regen kondigt nu toch echt het jachtseizoen aan.
Inzet derde run, Door een kleine bospassage wederom richting de weilanden. Vele sloten en passages
de route voeren ons door een mooi open, nat land-

Master Saurens
bedankt Jan Piet van
Roon voor deze mooie
jachtdag

schap en eindigen we daar waar we begonnen zijn.
Nadat de Hubertus-corsages, als symbool van The
Brush, zijn uitgedeeld en de meute weer compleet
is, stappen we voldaan terug naar de vervoersmiddelen. Iedereen neemt de tijd om zijn paard te verzorgen.
Velen van ons keren daarna terug naar restaurant
de Gezelligheid. Genoeg om over na te praten. Altijd leuk om alvast wat Oh’s en Ah’s te horen en
beluisteren bij het zien van de eerste foto’s op het
fototoestel van Wybrich. Een heerlijk diner en wat
drankjes volgen, met recht Gezellig te noemen. Net
als voorgaande jaren kwamen ook dit jaar de beentjes weer los van de vloer. Bij deze nogmaals dank
aan fieldmasters Jan Piet van Roon en Robert Jan de
Rooij, Landgoed Den Treek, Bouwploeg, sliptrekkers en een ieder die ik vergeten ben.

The Brush traditie
getrouw uitgedeeld door
Floor van Roon

Voor hen die deze jacht gemist hebben….reden genoeg om volgend jaar toch te proberen om erbij te
zijn….

Sprongen van:
Candice van Motman
Teun de Haan
Marc de Rooij
Robert Jan de Rooij
Rob van Kasteren
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Fieldmaster
Wim Wielheesen luistert
naar Burgemeester
Haverkamp
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woensdag 8 november 2017

Jacht Vasse
As good as it gets

Joint Master

mr. H. Rottinghuis
R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster
Mr. F. Kolkman
W. Wielheesen
Leden

door Maaike de Rooij

Na een lange maar bijzonder mooie rit kwam ik
aan bij de watermolen Bels. Daar was voor vandaag
door het enthousiaste jachtcommittee een mooie
jacht uitgezet. Eén van mijn persoonlijke favorieten.
De meet vond als voorgaande jaren plaats tussen de
oude bebouwing op de deel. Hier hadden zich al
aardig wat mensen verzameld om de jacht te aanschouwen. De paarden met hun berijders en de
honden vormden een vrolijke bonte stoet.
Wim Wielheesen , een van de fieldmasters nam het
woord en heette iedereen van harte welkom. Ook
verzekerde hij ons dat de jacht er erg mooi bij lag en
de bodem top zou zijn.
Mevrouw Haverkamp, de nieuwe burgemeester
sprak hierna. Zij wenste ons allemaal een plezierige
en behouden jacht en vertelde onder de indruk te

zijn van de mooi verzorgde paarden en alle ruiters
en amazones in jachtkledij. Het gaf haar een trots
gevoel dat dit plaats vond in haar Gemeente. Zij
was nog nooit eerder bij een slipjacht aanwezig geweest, maar heeft wel affiniteit met paarden. Wim
Wielheesen nodigde haar uit een volgende mee te
rijden.
Na het nuttigen van de traditionele stirrup-cup,
stapten wij achter elkaar de heuvel op achter de watermolen. Daarboven op de heuvel werd de eerste
run ingezet. Huntsman Rick Saurens jaagde de honden geassisteerd door Whippers-inn Hester Klein
Willink en Pascal van Moort. Als jachtruiter is het
fijn om al hun passie en inzet te zien en vooral ook
het grote plezier, waarmee zij aan hun taak invulling
geven.

Drs. W.M. Arnolli
F.H. van Cooten
P.M. Harts
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
W. Heiwegen
Mr. B.A. van Heuveln
A. Jansen
F.C.H. van Kerkhoff
H. Kuipers
J.L. van Meteren
Drs. B. Minnen
W. Minnen
Drs. R.H. van Motman
C.R.C. Nelis
Mw. C. van Oosterhout
J.W. Pleijsier
Mw. M.P. de Rooij
K. Rottinghuis
M. Schep
Mw. Drs. C. Stein
G.C.J. Stein
R.W. Swart
Drs. N.J.M. Trenning
J.R. van de Veen
Mw. B. Vonk
Introduce

Dhr. J. Molenkamp
Mw. T. van den Bedem
Gasten

Mw. F. ten Tije
Dhr. B. van Cooten
Mw. L. Wielheesen
Dhr. J. van Beek
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De fieldmasters Eddy Kolkman en Wim Wielheesen voerden het veld aan. Wim werd vandaag ook
vergezeld door zijn dochter, die op een mooi pittig
paardje reed. Daarmee kon zij goed uit de voeten.
Het veld bestond uit ca 35 combinaties. Na een
korte hack kwamen we bij een akker aan en de
honden zaten gelijk goed op de scent. In hoog
tempo passeerden wij kleine weiden omzoomd
door geelgouden bosschages; het zogenaamde
coulisselandschap. Landbouwgrond werd afgewisseld met mooi grasland, waarop het heerlijk galopperen was. Onderweg waren er ook nog enkele
mooie sprongen over houten hekken.
En zo kwamen wij na een heerlijke eerste run aan
bij de kill in een zandafgraving vlakbij de Duitse
grens. Daar konden wij onze dorst lessen met de
aangeboden flesjes water. Iedereen kreeg de tijd
om weer even op adem te komen. De equipage
deed wat oefeningen met de honden en verzamelde hen weer voor de tweede run.
Links onder:
Kees Rottinghuis
Rechts boven:
Loes Wielheesen
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Deze begon met een korte hack, richting een
mooi groot grasland. De honden gingen met veel
enthousiasme en plezier weer aan het werk. Hun
geluid klonk als muziek in de oren van de jachtruiters en hun paarden. Al gauw werd de achtervolging ingezet.
Richting Duitsland bereikten we al snel, een van
mijn favoriete heuvels. Met een fantastisch uitzicht op de mooie natuur. Dit jaar werden we
getrakteerd op een schitterend schouwspel van de
honden, die beneden de scent uitwerkten.
De sloten, greppels en wallen die we tegenkwamen, werden met veel plezier en flair gesprongen
door eenieder.
Even later zijn wij alweer aangekomen bij de
tweede kill. Waar een grote groep volgers al op ons
staat te wachten. Het is dan ook een fantastisch
schouwspel, de rode jassen steken mooi af tegen
de gele gloed van de bomen en het heiige licht.
De honden duiken tevreden een waterplas in om
af te koelen en wij stappen de paarden wat op
adem.

Dan nemen wij de teugels weer op en de laatste run
begint.
Waar je ook kijkt deze jacht, na elke wending lijkt
weer een nieuw stuk park te beginnen. Met het toevoegen van enkele lussen is de rit van vandaag langer en nog mooier dan voorheen.
Het tempo ligt weer hoog, de scent is goed en voor
in het veld begeleiden de Whippers-inn met grote
snelheid de honden aan de horizon. Ook hier weer
mooie uitdagingen in de vorm van sloten en greppels. Samen met mijn trouwe ervaren Ierse schimmel Whenever heb ik weer erg genoten.
Voor mijn gevoel ga je met deze jacht altijd weer
even terug in de tijd.
Nog steeds vol van kracht en plezier gaan de paarden in galop de heuvel op bij de watermolen de
wachtende menigte tegemoet.
Daar krijgen wij een glas champagne aangeboden.
Na het bedanken van de fieldmasters en de equipage
stappen wij de paarden terug naar de vrachtwagens.
De afterhunt in het restaurant van de watermolen is
als vanouds volgepakt met mensen en erg gezellig.
Overal klinken vrolijke verhalen over deze dag!
Filedmaster Eddy Kolkman bedankt iedereen die er
voor gezorgd heeft om deze dag mogelijk te maken
en zo goed te doen verlopen. Zoals onder andere
de verkeersbrigade en de parkeerhulpen. En ook
de leden van het jachtcommittee te weten: Martin
Bels, Ben Damhuis, Jan Nijhuis, Martin en Harry
Nijmeyer, Alfons Geers en Alfons Ensink, die allen
verantwoordelijk waren voor de mooie runs. Karin

ontvangt nog een leuke bos bloemen. De voorzitter van het jachtcommittee, Pieter van der Vinne
neemt het woord en vertelt dat er goed wordt samengewerkt en de sfeer ook prima is. Wanneer er
zich problemen voor doen, wordt er zo snel mogelijk op gereageerd. Ook licht hij een tipje van de
sluier op, wat betreft de jubileumjacht in 2019.
Deze zal in deze contreien plaatsvinden. Dit wordt
met veel gejuich begroet. Hierna wordt het stampotbuffet geopend.
Met een voldaan gevoel en met dit mooie vooruitzicht in gedachten ga ik met mijn paard weer tevreden op huis aan.
Harry Kuipers en
te gast Bert van Cooten
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Gesprek

Rick Saurens
“De honden hebben áltijd voorrang! Geen excuus mogelijk. Stel je toch eens voor: een jonge
hond is hard bezig om het spoor uit te werken en
dan dendert daar opeens een stelletje jachtruiters
overheen. Die hond kan daar behóórlijk overstuur van raken en voor langere tijd niet meer
inzetbaar blijken.”
Rick Saurens, sinds 2016 Joint Master & Huntsman van de KNJV, schuift naar het puntje van zijn
stoel als wij komen te spreken over “zijn” honden,
de meute Engelse foxhounds die eigendom is van
onze Vereeniging. “ Kijk, weet je, voor mij is het
niet alleen een must dat ik iedere hond bij naam
ken maar ook dat ik weet hoe zij of hij is. Ik spreek
dus liever niet over “die met dat bruine linker oor”
of iets dergelijks. Alle meutehonden zijn individuen
die ik dus bij naam en toenaam probeer te leren
kennen. Daarvoor doe ik mijn uiterste best. Voor
mij is het niet alleen een feest om met hen te mogen jagen maar ook om met hen te gaan fietsen of
te gaan (hard-)lopen. Dat laatste is niet alleen goed
voor de honden maar ook goed voor mij - haha - als
er geen jachten zijn of als wij niet te paard kunnen
of willen exercisen.” Rick raakt enthousiast. “ Het
is fantastisch om van zo dichtbij te zien hoe zij (de
honden ) mij precies in de gaten houden, voortdurend naar mij kijken, contact met mij proberen te
houden en duidelijk plezier hebben in dat exercisen. Ik denk dat zij ervan genieten. Ook ik doe dat.
Stuk voor stuk letten ze op me. Als ik plotseling,
pats boem, stilsta dan staan zij ook onmiddellijk
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door Boudewijn van Heuveln

stil. ” Een soort twee-eenheid bedoel je? “Nou, dat
niet, maar ik voel het wel als een wederzijds innige
band en ik ervaar een werkelijke wisselwerking met
vrijwel iedere hond als ik haar of hem bij de naam
noem en aanspreek.”
Bij voorkeur jaag ik met zo’n 20 koppel (“40 honden”) omdat ik dat een mooi en handelbaar aantal
vind. Het blijkt goed te werken. Jong en ervaren
probeer ik te mixen en tot nog toe werkt dat prima .
In totaal hebben wij nu zo’n 100 honden, tenminste
als ik de 2 nestjes van de afgelopen weken buiten
beschouwing laat. Erik, onze kennelman, geassisteerd door Chevon, zij zijn degenen die de meute
verzorgen. Zij vormen volgens mij een goed team
met Fabian Kolkman en diens vriendin Donate, die
Monique van der Hoeven opgevolgd zijn als bewoners van het huis bij de kennels. Zij studeren beiden
Diergeneeskunde in Utrecht. ”
Wij komen te spreken over “hoe het zo gekomen is”.
Rick is op zijn 6e begonnen met paardrijden. “Ik
heb dat tot mijn 16e gedaan. Maar toen kwamen
er allerlei zaken die ik eigenlijk spannender vond,
snelle brommers en zo meer. Ik ben toen gestopt
met paardrijden totdat ik vele jaren later eens met
Robert Jan de Rooij - ik kende hem via golfsociëteit “de Lage Vuursche” – over jachtrijden kwam te
praten. Ik had hele positieve verhalen over de jacht
achter de meute gehoord van mijn overbuurvrouw
Phiel Pleijnaar. Robert Jan had zijn paarden staan
bij Laseur in Soest. Ik nodigde mezelf uit om te kijken of ik kon jagen. En hij vroeg mij snel eens een
ritje te komen maken. Ik weet het nog goed. Zo

gezegd zo gedaan, ik nam zijn uitnodiging aan en
stapte op, na ruim 15 jaar niet meer op een paard te
hebben gezeten. Amper waren wij een paar honderd
meter de manège uit toen Robert Jan zei: “jij moet
maar eens mee gaan jagen man!”. Wij reden verder, sprongen vervolgens een paar slootjes en hekjes
en…. enige dagen later kocht ik Silver bij Annenieke Plas. Later kocht ik van André van Leeuwen de
bonte hunter waar ik ook nog steeds mee jaag ook
al is hij nu wat ouder. Ik raakte vervolgens aan het
jachtrijden en aan de honden verknocht en nadat
ik 4 jaar had gejaagd aarzelde ik geen moment toen
Joris Lichtenvoort Cats mij polste of ik whipper-in
wilde worden net zo min als ik ook geen seconde geaarzeld heb toen diens opvolger André van Leeuwen
mij vroeg of ik bij ontstentenis van Gert Lourens
eens de honden wilde gaan jagen”.
Alleen bij de KNJV gejaagd? Een keer bij de Veluwe
Hunt voordat ik lid werd bij de KNJV . Echter pas
bij de KNJV heb ik niet alleen ervaren hoe goed
en plezierig het is dat er vele jachttradities en - gewoonten zijn die in ere worden gehouden maar ook
dat men niet alleen gedurende de jacht maar ook
tijdens de pre- en afterhunt goed gemanierd met elkaar omgaat. Ik voel mij door de oude tradities aangetrokken en stel er prijs op dat wij die koesteren.
Niét toegeven dus. Niet alleen tijdens de jacht maar
ook vóór en na de jacht hoor je de KNJVmores en
-tradities in acht te nemen, je volgens die geschreven en ongeschreven regels te gedragen. Ik erger mij
als dit soms wordt nagelaten en wil graag het mogelijke doen om dat te voorkomen of zo nodig te
corrigeren.”
Terug naar de honden. “ Kijk, ik heb er geen bezwaar tegen als er vrij dicht op de honden wordt

gereden, zolang de honden maar volstrekt ongehinderd hun werk kunnen doen. Dat betekent dus
ook dat het veld tijdens het drawen (“de honden
zoeken naarstig naar het spoor”) van de meute stil
moet zijn. Liefst muisstil. De honden worden afgeleid door gepraat en gelach. Zij zijn serieus aan het
werk, moeten niet worden afgeleid en moeten kunnen reageren op aanwijzingen (packhorn of stem)
van mij of van de équipage. Dus niet op de hielen
gezeten worden of in hun opperste concentratie gestoord worden door een luidruchtige ruiter. Iedere
deelnemer behoort te begrijpen wat de meute of een
individuele hond aan het doen is. Helaas schort het
daar wel eens aan of wordt het niet begrepen. Aandacht en voorrang voor de honden, dat is een must.
Soms doe ik bij een kill met de meute een oefening
gehoorzaamheid. Gewoon training dus. Dan moeten de deelnemers even opletten. Dat ze niet in de
weg staan op het moment dat ik de honden naar
mij toe roep. Zo niet…, het maakt je immers wel
scherp want als je wél in de weg staat rent er opeens
20 koppel honden aan alle kanten langs je paard..”.
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Anouk van Schaardenburg
1965 – 2017

Een top vrouw
Met hart en ziel leefde Anouk het leven. Deze zeer energieke vrouw leerden we kennen in Rotterdam. Geboren in een paardenfamilie leerde ze rijden op de Rotterdamsche Manege, tevens was ze
host van het jaarlijkse CHIO te Rotterdam.
Getrouwd met Wilco Huizing intensiveerde onze
Het duurde 2 seizoenen, voordat ze zich aanmeldvriendschap toen zij naar Amersfoort verhuisden.
de bij de KNJV. Ze wilde zich immers wel goed
In die tijd stonden onze paarden op Manege
oriënteren welke jachtvereniging bij haar zou pasMaarn en kwamen Anouk en
sen. Haar netwerk stelde haar in
Wilco daar ook met hun eerste
staat kennis te nemen van elke
paard Lennox, een prachtvos
jachtvereniging.
met grote bles en 4 witte benen.
Ik zei ‘Anouk, als je bij de
Wilco steeg met een gerust hart
KNJV bent, ben je daar ook lid
op …. zag gelukkig de risico’s
en verder dan geen gedonder bij
van de sport niet in en leerde
andere verenigingen’ ;-).
paardrijden.
En zo geschiedde, Madeleine
De eerste winter kan ik me goed
van der Wyck en Frank Heerherinneren. Anouk vroeg of we
kens Thijssen introduceerden
wilden helpen met het scheren
haar bij de KNJV.
van Lennox. Dat ging echter
Ze genoot met volle teugen van
niet zo makkelijk. Maar 3 grote
elke jacht. Maaike reed vaak
kerels die we waren, wij zouden
met haar mee en al enthousiast
hoe dan ook dat paard scheren
pratende werd geregeld de afslag
en zo geschiedde….. niet. De
naar de jacht gemist ‘ ach dan
mannen wilden zich niet laten
nemen we de volgende ‘ .
kennen, maar vlogen met paard
Gallway bleek een fijn jachten al door de stal. Opgeven werd het devies, na
paard en zo genoot ze van haar vrijheid en vrije
door Anouk uitgelachen te zijn. 2 dagen later,
tijd.
paard binnen 30 minuten geschoren door een
Begin van dit jaar is ze ziek geworden. Er werd
dame nog wel, stonden we erbij als een boer met
eierstokkanker vastgesteld. Ook deze hobbel wilde
kiespijn.
ze overwinnen, ze had nog zoveel kans …
Een tweeling werd geboren. De zorg voor Tim
Na de zomer bleek het een moeilijke strijd te woren Zoé alsmede de opstart van haar eigen bedrijf
den. Haar wens om nog een keer met ons vieren op
“goed gemerkt.nl” zorgden ervoor dat er een enorm de Veluwe te rijden, was haar niet vergund.
zwaar programma gedraaid diende te worden.
Het bedrijf moest dan ook dichtbij zijn; en zo
Op vrijdagmorgen 17 november overleed ze thuis
begon ze uit haar eigen garage. De paardensport
omgeven door haar dierbaren.
verdween naar de achtergrond. Dat is zeker geen
Op haar herdenkingsdienst te Rotterdam op 24
gemakkelijke tijd geweest. Toch wist Anouk met
november werd even zozeer duidelijk wat voor
de juiste kwinkslag hier een draai aan te geven,
topvrouw Anouk was.
zodat het belangrijkste vol in de aandacht stond,
ik durf te stellen dat dit een bewonderenswaardige
prestatie is geweest.
Eenmaal de kinderen klaar op school en naar een
vervolgstudie, en haar bedrijf succesvol verkocht
gaf dat haar de tijd om haar prachtige bonte paard
Gallway te kopen; en daar stond ze ineens weer.
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Ereleden:B E N :
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J.J.P. Bakker
H. Brugman
Jhr. mr. A.A. Loudon
Ing. W.E. Pieters

Bestuur:

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
40

Joint-masters:

Sonneurs:

Master:

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

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

R. Saurens

ALENA: 06-277 465 15

Whippers-in:

Mw. H. Klein Willink
F. Kolkman
P. van Moort
Huntcommittee:

Kennels:

Mr. F. Kolkman
W. Wielheesen

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

ALL-NEW DISCOVERY
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landrover.nl
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NEW RANGE ROVER VELAR

/
december 2017

J A C H T- E N K E N N E L N I E U W S

De All-New Discovery is ’s werelds meest veelzijdige SUV. Hij biedt ruim
plaats aan maximaal 7 volwassenen of aan een bagageruimte tot 2.406 liter.
Bovendien brengt hij u overal, dankzij zijn legendarische offroad-capaciteiten.
In het interieur geniet iedereen van perfecte connectivity en comfortabele
luxe. Aantrekkelijk, ruim en doordacht flexibel: dit is de enige auto die u
nodig heeft. Er is een All-New Discovery vanaf € 74.360.
landrover.nl

Min./max. gecombineerd verbruik: 6,0-10,9 l/100 km, resp. 16,7-9,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 159-254 g/km. Consumentenprijs vanaf € 74.360 incl. BTW, BPM, registratiekosten,
recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 1.179 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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