
door Bettine van Harselaar

Ongeveer een jaar heeft Verweij

Four Seasons nu op stal, nadat ze de

teugels overnam van Diederik van

Silfhout. Ze merkt dat ze echt

steeds meer een combinatie begint

te vormen met het voormalig EK-

paard van Van Silfhout: “We gaan

steeds beter, ik merk dat we nu

steeds minder fouten krijgen.” De

21-jarige Verweij zou gezien haar

leeftijd ook nog bij de young riders

mogen uitkomen, maar koos toch –

ondanks dat ze het niveau nooit eer-

der reed en de oefeningen nog niet

echt kende – voor de U25. “Dat heb

ik goed met de familie Van Silfhout

overlegd, maar ik heb wel getwij-

feld om niet eerst young riders te

rijden. Alex raadde me toen aan te

focussen op de U25, zodat we daar

ervaring in kunnen opdoen.”

Pirouettes moeilijk
Nu Verweij een jaar verder is, merkt

ze dat ze steeds meer routine krijgt

in de proeven, hoewel de scores

volgens haar nog steeds omhoog

kunnen. “De scores van dit week-

end zijn de hoogste die we tot nu

toe hebben gereden, we komen

steeds dichter bij de zeventig pro-

cent, dus we hebben de stijgende

lijn te pakken.” Om ervaring op te

doen reed Verweij de afgelopen tijd

veel wedstrijden. “Dan kan ik in het

wedstrijdritme komen en weet ik

steeds beter hoe ik de proeven moet

rijden. De pirouettes bijvoorbeeld

waren een ‘dingetje’ voor mij. Dat

kan Four super goed, maar op wed-

strijd was het een paar keer misge-

gaan. Daardoor durfde ik ze een

tijdje niet zo klein te rijden als ik

zou willen. Maar langzaam komen

we er steeds beter in.”

Goed beeld
In Waregem vond Verweij de Inter-

mediaire II en de GP 16-25 de beste

proeven. “In de Kür op de laatste

dag voelde hij wat leeg en hadden

we kleine rommeltjes. Maar de

score was nog steeds goed, dus ik

ben blij dat ondanks dat het minder

voelde, het beeld toch nog goed

was.” De komende tijd wil Verweij

de focus gaan leggen op wat meer

expressie in de proeven. “Hij kan

bijvoorbeeld nog beter passageren

en kan wat mooier aan elkaar blij-

ven.” Verweij krijgt daarbij hulp

van haar vaste trainer, Yessin Rah-

mouni, die ook het hele weekend

mee was naar Waregem. Rahmouni

had in Jeanine Nekeman nog een

andere leerling succesvol in de

U25: Nekeman werd met Vlingh

twee keer derde, en in de Kür

tweede.

Nieuwe stal
Sinds afgelopen mei heeft Verweij

ook een nieuwe stal, die ze samen

met haar bijna achttienjarige nichtje

Romy – die deels nog op school zit

– runt. Mercedes is fulltime met de

paarden bezig, en haalde onlangs

haar orun niveau 4-diploma, waar-

mee ze zich vanaf nu ook op het

lesgeven wil gaan richten. “We

waren al een paar jaar bezig met de

gemeente om een eigen stal te bou-

wen, maar dat liep niet soepel. Toen

kwam deze stal in Hem vrij, maar

een paar minuten bij ons vandaan.

Dus toen hebben we besloten hier-

voor te gaan, en alles op te knap-

pen. We hopen dat voor de winter

het meeste klaar is, zodat ik me

goed op het lesgeven kan gaan fo-

cussen, dat wil ik alle dagen gaan

doen.”

Louws tweede in Kür
In de Grand Prix Kür was het beste

Nederlandse resultaat voor Lucie

Louws en Evito (v. Sir Oldenburg),

die met 73,78% tweede werd. San-

der Marijnissen en DSM Cool 2

Johnson (v. Johnson) werden met

70,44% derde. In de Grand Prix en

de Special was Lynne Maas met

Elektra (v. Jazz) de beste Neder-

landse, met twee keer scores net

onder de 70%. Lara van Nek was

zowel bij de pony’s (met Brouwers-

havens Nairobi) als junioren (met

Amazing Comeback) succesvol.

Met Nairobi won ze de landenproef

en met Amazing Comeback de Kür.

Micky Schelstraete en Grand Char-

meur pakten bij de junioren de

winst in de landenproef en indivi-

duele proef.
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“We gaan steeds
beter, ik merk dat
we nu steeds
minder fouten
krijgen”, vertelt
Mercedes Verweij
nadat ze Four
Seasons naar
haar eerste B-ka-
derscore reed. FOTO
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De jonge paarden – in de leeftijd

van drie tot en met zes jaar – wer-

den beoordeeld door Marian Dor-

resteijn en Dirk Willem Rosie, die

om en om de microfoon ter hand

namen om de toelichting te doen.

Kuup’s Kensington, gefokt uit

sportmerrie Astreya (Oscar x Ame-

thist), wordt normaal gereden door

eigenaresse Daisy Kuipers. Nu zij

echter in verwachting is van haar

eerste kindje, laat ze de training

over aan Annabel Rootveld, die de

ruin in het verleden ook al onder

het zadel had. “Vorig jaar, na de

VSN-selectie, verkochten we Ken-

sington aan de familie Kuipers en

het is heel leuk om hem nu weer te

rijden”, vertelt de amazone, die

samen met haar partner Niek Haar-

link een trainingsstal runt, enthou-

siast. Rootveld stelde de

donkerbruine met veel harmonie en

rust voor. Het leverde negens op

voor de aanleg, harmonie en draf.

Bij de driejarigen was de winst voor

Arthur Besten, die Ebony-dochter

Lady Ebony naar 80 punten stuurde.

De merrie viel op met haar fijne in-

stelling en actieve bewegingen.

Tachtig plus
In de rubriek voor vierjarigen was

sprake van veel kwaliteit en het

lukte, naast winnaar Kuup’s Ken-

sington, nog drie paarden om de

tachtig punten grens aan te tikken

of te overschrijden. Fraai tweede

werd opnieuw een dochter van

Ebony. Het betreft NMK-merrie

Kasjmir, die eerder al opviel in de

IBOP en al succesvol deelnam aan

de Pavo Cup. Jantine Slingerland

stelde haar bijzonder sympathiek

voor en er was sprake van een

mooie lichte verbinding en een

goede activiteit over de benen. De

jury beloonde haar met 84 punten.

Twee punten minder waren er voor

de elitemerrie Karinya Taonga (Go-

vernor x Lancet) gereden door

Ashley Langevoort en met precies

80 punten finishte Kunz (Ferguson

x Uphill) keurig voorgesteld door

Najama Voogd.

De rubriek voor vijf- en zesjarigen

werden in handicap verreden en de

winnares kwam uit het allerlaatste

groepje van de dag naar voren. Het

betreft de zesjarige Cupido-dochter

Isalita Roos (mv. Flemmingh) ge-

reden door Mieke Naberink. De

vosmerrie heeft bijzonder veel ex-

pressie in de benen en lijkt veel

aanleg te hebben voor de verzame-

ling. In het geheel mag ze nog iets

meer zakken in de achterhand,

maar ze liet veel potentie zien. Na-

berink stuurde haar naar 81 punten.

Femke Beljon zadelde de beste vijf-

jarige; Jacuzzi M (Dundee M x

Jazz), die 79 punten verdiende.

Twee overwinningen voor Verweij in België
‘Het valt langzaam op z’n plek, maar het blijft lastig’

De overall prijs
voor het beste
jonge dressuur-
paard ging op de
Zilveren Ster in
Haaksbergen
naar Kuup’s Ken-
sington (v. Gover-
nor), die onder
Annabel Rootveld
naar 88 punten
liep. FOTO MELANIE BRE-

VINK-VAN DIJK

door Ferry Hollander

Gustafson tilde zijn jaarwinsom

daarmee boven de 60.000 euro. Op

advies van Jeroen Engwerda

vormde Jan Knipscheer een eigena-

rengroep om te voorkomen dat de

groeibriljant naar het buitenland

verkocht zou worden. Samen met

Herman Visser, de familie De Jong

en Patrick Davidson kocht hij Gus-

tafson en die beslissing heeft hen al

veel plezier opgeleverd. Nu moest

de zoon van Quick Wood tot het

gaatje om Hambo Transs R van

zich af te houden. Samen liepen ze

de laatste vijfhonderd meter in een

gemiddelde kilometertijd van 1 mi-

nuut en 8,4 seconden. Dat is bijna

53 kilometer per uur! Van de ove-

rige acht koersen werden er nog

vier gewonnen door Rick Ebbinge.

De Wereldkampioen sloeg bijvoor-

beeld toe met twee Italiaanse vier-

jarigen. Zion Font keerde

messcherp terug na een korte rust-

pauze en Zachary Font was bij zijn

debuut onklopbaar. Verder ontwik-

kelt de vosruin Indigo zich tot een

seriewinnaar. Hij liep voor het eerst

op aluminiumijzers en snoepte bij

zijn derde zege op rij ruim twee se-

conden van zijn record af. De meest

lucratieve overwinning behaalde

Ebbinge met Clopin du Boulay die

vóór de koers verkocht was aan

amateurrijder John Maurix. Het be-

trof een finale van de instapklasse

voor Franse dravers.

On Track Mixed Sale
Direct na afloop van de laatste

koers vond voor de tribune de eer-

ste editie plaats van de On Track

Mixed Sale. In totaal werden er

veertig dravers geveild, waaronder:

koerspaarden, jaarlingen, fokmer-

ries en een dekhengst. Veilingtop-

per werd Frosted. Deze driejarige

merrie werd voor 50.000 euro ver-

kocht aan John Bootsman van de

Boko Stables. Inbrenger Stable

Why Not, van onder meer Cees-

Jan Faber, kocht haar als jaarling in

Amerika voor 75.000 dollar. Haar

excellente pedigree heeft ze tot

dusver nog niet waar kunnen

maken, maar haar restwaarde als

fokmerrie is gegarandeerd. De ge-

middelde verkoopprijs was 6.000

euro, 4.000 euro lager dan de jaar-

lingenveiling die op 31 augustus

werd georganiseerd op Victoria

Park.

Draver Gustafson tilt
 jaarwinsom boven 60.000 euroTopscore voor gelegenheidscombinatie 

Annabel Rootveld/Kensington
WOLVEGA – Aan de Breeders Crown voor vijf-, zes- en zeven-

jarigen hengsten en ruinen deden afgelopen vrijdag maar zes dra-

vers deel. Vanwege de kwaliteit van deze zes pareltjes keek toch

menig drafsportliefhebber uit naar deze confrontatie. Gustafson

won dit jaar al de Grote Prijs van Waregem, de Bild-Pokal in Gel-

senkirchen en een belangrijk nummer in Parijs. Vrijdag mocht

de zesjarige ruin weer schitteren in eigen land. Hij won van start

tot finish met Rick Ebbinge. 

WAREGEM – U25-amazone Mercedes Verweij heeft met Four

Seasons (v. Fürst Piccolo) de stijgende lijn te pakken. Dit weekend

in Waregem wonnen ze de U25 Intermediaire II en Kür, en wer-

den ze nipt tweede in de GP 16-25. Ze zette een persoonlijk record

neer en reed haar eerste B-kaderscore. “Maar het blijft lastig”,

zegt ze lachend. “Het begint langzaam op zijn plek te vallen, maar

het is echt niet zo dat je dit met een nieuw paard zo even doet.”

HAAKSBERGEN – Met een

absolute topscore van 88 punten

en bijna alleen negens op het

protocol won de vierjarige

Kuup’s Kensington afgelopen

zaterdag de overall prijs voor

het beste jonge dressuurpaard

op de Zilveren Ster in Haaksber-

gen. De Governor-zoon liet zich

heel constant zien onder gelegen-

heidsamazone Annabel Root-

veld, die sowieso een goede dag

had in Haaksbergen en meer-

dere keren in de prijzen viel.
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