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In deze uitgave,

Wijziging van show inschrijfformulier en startvolgorde
Clinic voor de Paint jeugdruiters
Uitreiking 						
award
Weekendje Texel, geschreven door het jeugdteam
Haaksbergen, 24 augustus 2008
HELP WANTED

Wijziging van show inschrijfformulier
en startvolgorde
De voorbereiding van de show van 19 oktober is al in volle gang. Het
inschrijfformulier voor de show zit achteraan deze Paint Post. De inschrijfdatum sluit op 10 oktober 2008. Wij willen jullie er op wijzen dat
het inschrijfformulier is gewijzigd. Let dus goed op bij de invulling van het
formulier.Ook de startvolgorde op de show is gewijzigd. Wij houden de
startvolgorde aan zoals die op het inschrijfformulier staat. De grootste
wijziging is de Reining die nu voor de Hunter under Saddle is geplaatst.
Namens het bestuur, Martin Lalesse

2008 Champion buckles
,Laatste kansen om mooie prijzen te winnen!!!!!
Hier een geschreven stukje vanaf de Eagles Ranch op Texel
Soms moet het zo zijn…..
Judith, Linda en Rachelle in the USA
Dutch Paint Horse Club Colofon van Bestuur

2008 Champion buckles
Hier zien jullie de Champion buckles die op het NK 2008 te winnen zijn.

De buckles zijn gesponsord door:
Westernspul, Arthur’s Westernstore en Eurohorse.
Hartelijk dank voor het sponsoren van deze buckles.

In de vorige PP stonden alle foto´s
van de jeugd ruiters die naar Amerika zijn geweest, behalve Nikki India,
vandaar deze foto omdat ze dit toch
ook verdient heeft.

Clinic voor de Paint jeugdruiters
Op zaterdag 18 oktober zal er op stal Bunschoten een clinic worden gegeven door judge Karen Banister uit USA. Aanvang van de clinic is om
18.00 uur. Vooraf willen we graag weten hoe groot de groep is die de
clinic wil volgen. Je kan je voor de clinic opgeven bij Ria Bloemert, email:
r.bloemert@hetnet.nl
Toeschouwers zijn van harte welkom. Het kost niets.

Laatste kansen om mooie
prijzen te winnen!!!!!

Zoals jullie weten, hebben de jeugd ruiters een loterij met erg mooie
prijzen. Het zijn de laatste weken, dus als U zin hebt om een gokje te
wagen, koop dan bij een van onze jeugd ruiters een lot. De loten kosten
maar één euro en U helpt er het DPHC jeugd team mee.De trekking vind
op 19 oktober plaats bij de laatste wedstrijd in Bunschoten.Dus als U
kans wil maken op die mooie prijzen, koop een lot voor het te laat is!!!!

Martin Lalesse
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Uitreiking award

Vrijdag 27 juni was voor Aline de Jong een dag om niet snel te vergeten. Op een feestavond op de stockyards in Fort Worth (Texas) ter ere
van alle APHA high point winnaars kreeg Aline een award uitgereikt
door President-Elect van de APHA, John Corbin. Omdat de uitreiking
samen viel met de World Show was voor ons een reden te meer om de
plas over te steken. Naast het aanmoedigen van ons jeugd-team konden we ook zo een indruk krijgen van de APHA World Show.Aline heeft
haar award te danken aan een zeer succes vol jaar 2007. Zij is in zone
12, waar geheel Europa onder valt, met 65 punten op een derde plaats
geëindigd bij de amateurs. De eerste plaats was er voor Annika Muller
Hansen uit Zweden en de tweede plaats ging naar Nicole Beschonner
uit Duitsland.
Paul de Jong
Op de foto rechts, Lex Smurthwaite, Executive Director van de
APHA met Aline en Paul

foto door Saskia Eijkelkamp

Hier een geschreven stukje vanaf de Eagles Ranch op Texel.

Jaarlijks organiseren Henk en Danielle van de Eagles Ranch, het Eagles Summer Event, een Western event voor groot en klein met o.a.
een ambachtelijke markt, demonstraties met paarden en honden, een
terras met Country en Western band, de Paint Horses van de ranch
zijn te zien in de stallen en op en rond de ranch staan de geiten, de
schapen en al het andere kleine vee. Tijdens het Eagles Ranch willen
we laten zien hoeveel plezier je met je dieren kunt hebben en graag
voorzien we de bezoekers van informatie over de verzorging en het
rijden in het algemeen. Om te laten zien dat ook de jeugd enorm veel
plezier heeft met de Painthorses zijn er demonstratie ponyvoetbal en
barrelracen, maar dit jaar ontstond het idee om de jeugd ruiters van
de DPHC uit te nodigen. Toen we dit idee kenbaar maakten bij het
DPHC waren ook zij direct enthousiast en de voorbereidingen werden gemaakt om het team naar Texel te laten komen voor een geheel
weekeinde. Jan-Pieter Koopman werd bereid gevonden om het jeugd
team te begeleiden met de demonstraties en Ria Bloemert en Sylva
v.d. Wal namen de taak op zich rondom het vervoer en het verblijf net
als de begeleiding rondom het rijden op de ranch. Voor de paarden
werden er stallen bijgemaakt en op het land weiden afgezet om de
paarden te kunnen laten overnachten

De sfeer bij aankomst van het jeugd team op de ranch was gelijk
goed en en na een zaterdag hard werken, hebben we samen genoten
van een gezellige BBQ, eerst buiten en na de eerste buien zijn we
snel naar de geitenstal verhuisd om de BBQ voort te zetten! Zondag
iedereen heel vroeg op om alles op de ranch klaar te maken, want
om 10 uur kwamen de eerste bezoekers binnen. De demonstraties
van het jeugd team en van alle andere demonstranten waren druk
bezocht en zagen er top uit! In totaal zijn er omstreeks 2500 bezoekers geweest en ik denk dat we ze met zijn allen heel veel hebben
kunnen laten zien op het gebied van Western rijden, de Painthorses
en lol met je paard, want dat moet altijd voorop blijven staan. Wat ons
van de Eagles Ranch betreft is dit zeker voor herhaling vatbaar en
hierom nodigen we het DPHC jeugd team uit om jaarlijks het Eagles
Summer Event bij te komen wonen en er een gezellige Paint uitje van
te maken! Tot ziens op Texel! Groeten van Henk en Danielle en alle
Eagles vrijwilligers.
the Eagles Ranch, westerboersweg 8, 1793 ER de Waal - Texel,
Tel:0222 317303, Fax:0222 327858, Gsm:06 13223058,
www.eaglesranch.com

Weekendje Texel, geschreven door het jeugdteam

De jeugd leden hebben een weekend Texel gehad, en ze hebben allemaal zelf een stukje geschreven.

Judith Essenstam,

Jaime Meeuwissen,

Ik vond het een leuk maar ook zeer leerzaam weekend.Het was een
super ervaring om verschillende vreemde paarden te rijden die nog
niet zo gevorderd waren. Ook heb ik de leden van het team beter leren kennen en hebben we leuken activiteiten gedaan. Zo zijn we met
z’n alle wezen trainen maar ook stappen, karten, naar de bios geweest en hebben veel lol gehad. De demonstratie die zondag plaats
vond ging ondanks de harde wind en mijn jonge paard best goed
vond ik en we hebben een stukje van ons jeugd team laten zien en
wat wij zoal, ook met vreemde paarden, kunnen en willen bereiken.
Ik denk dat ik voor het hele team spreek als ik zeg dat het een geslaagd weekend was en wij de Eagels Ranch, Jan Pieter, Sylva, Ria
en de rest van de organisatie van harten bedanken!

Ik vond Texel erg gezellig! Het begon nogal lachwekkend omdat er
nogal moeite was met de tent opzetten. Maar omdat er gelukkig toch
een aantal waren die wijs konden worden uit de gebruiksaanwijzing
is het uiteindelijk toch gelukt! De 1e avond gingen we met zijn alle
patat eten in de legertent, en daarna gingen we uit gaan naar een
aprés-skihut. Toen we daarvan terug waren was er een hele mooie
sterrenhemel aan de lucht, en wij (Lisanne,Vera,Isabel&ik) vonden
het wel erg mooi om te zien dus besloten we om gewoon met zijn
4e buiten te gaan slapen onder de sterrenhemel! De volgende dag
gingen we trainen voor de demonstratie,en kregen we les van JanPieter en Sylva. S’avonds hadden we een bbq van de Eagles-Ranch
maar aangezien het ging regenen moesten we met zijn alle naar
een loods verplaatsen maar dat deed te pret niet drukken. Toen we
klaar waren met eten gingen we terug naar de tent, en kwamen we
tot de conclusie dat hij toch niet helemaal waterdicht was! Dus hup
met de duk-tape in de weer! Maar toen kwamen we erachter dat het
gewoon bleef lekken! en toen kwamen de reddende engeltjes en die
hebben een stuk zijl over onze tent heen getrokken! Dus hadden we
het toch droog! Die avond zouden we eigenlijk een strandwandeling
maken maar omdat het zo deed regenen bleven we maar gewoon
op de ranch. De volgende dag hadden we de demonstratie, dat was
erg leuk om te doen! We hebben na de demonstratie nog even een
rondje op een rodeo-stier gemaakt en daarna zouden we gaan karten, dat was erg leuk om te doen. Ik ging zondagavond terug naar
huis dus ik heb het gezellige weekeind met karten afgesloten!
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Lisanne Olyhoek,

Dit is mijn belevenis van mijn wereldreis naar Texel voor de demonstratie westernriding op de Eagle Ranch. Het vertrek van mij was op
vrijdag 1 augustus om drie uur. Samen met mijn vader, die eindelijk een
reden had om zijn bedrijfsbus op te ruimen waar de spullen in moesten, gingen we richting Texel. De reis verliep spoedig en met een lekker muziekje aan zou je zeggen dat het toch niet meer stuk kan. Totdat
we bij Den Helder kwamen, daar kwamen we in een file van vier kilometer mijn vader trok zowat zijn stuur uit het stuurhuis. Zoveel mensen
die allemaal naar Texel wilden, het zal toch niet voor die demonstratie
van Zondag zijn? Na lang wachten en veel geduld konden we eindelijk
aan boord daar zag ik dat ook Ria, Silva en JP aan boord waren ook
zij hadden de file getrotseerd. De overtocht verliep voorspoedig en
ik kan zelfs zeggen dat, buiten het paard van Sinterklaas, ook mijn
paard zeebenen heeft. Op de Eagle Ranch aangekomen hebben wij
de paarden op stal gezet en de tent opgebouwd waar de overnachting
in plaats vond. De zaterdag hebben wij gebruikt voor het oefenen van
de demonstratieproef die wij zondag zouden presenteren. JP heeft
zijn ziel en zaligheid in de strijd gegooid om een goed resultaat neer te
zetten. Zondag de dag van de demonstratie. Er waren al veel mensen
aanwezig, er stonden verschillende stands, er was een hoefsmid aanwezig en er was een honden show. De opkomst voor onze shows was
erg goed te noemen. Op de wind en de hoefsmid langs de bakrand na,
waar sommige paarden toch wel hyper van werden, verliep het wel
goed.Na een lange drukke dag zijn wij gaan eten wat klaar gemaakt
werd door enkele ouders die mee waren. Na de goddelijke maaltijd
mochten de oudere van het jeugdteam naar de film, de jongere hebben zich vermaakt op de trampoline. Maandag na een toch wel te korte
nacht moesten wij (vroeg 10 uur) opstaan, de tent moest opgeruimd
worden en dat viel voor ons niet mee. Gelukkig waren enkele ouders
aanwezig om ons bij te staan bij het opruimen, nog even koffie gedronken bij de eigenaren van de Eagle Ranch de paarden geladen en op
weg naar huis. De terugtocht verliep iets minder, het paard van Issabel
was wat onrustig. Silva en mijn vader hebben tijdens de overtocht het
paard op zijn gemak gesteld door de hele overtocht achter op de trailer
te hangen. In Den Helder aangekomen is ieder zijn eigen weg gegaan.
Het weekend was weer voorbij waar ik toch wel met tevredenheid op
terug kijk. Ik wil Ria, Silva en JP bedanken voor de begeleiding en
natuurlijk ook de ouders die geholpen hebben.
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even met zijn allen koffie gedronken, paarden geladen afscheid genomen en vertrokken. Alsnog allemaal bedankt voor alles, eagles ranch
op texel maar ook iedereen van en bij het team

Chelsea van den Berg,

We zijn maandag op Texel gekomen daar hebben we zelf een paar dagen vakantie gehad, lekker een beetje op het strand liggen, zwemmen
en natuurlijk paardrijden en dan vrijdag wachten op het telefoontje
van Ria. Toen Ria had gebeld moesten we naar Eagles ranch.Toen
iedereen er dan eindelijk was gingen we even met elkaar kletsen en
daarna proberen de tent op te zetten. Gelukkig waren er een paar begeleiders die de plattegrond van de tent konden lezen anders moesten
we buiten slapen. Zaterdag moesten we trainen voor de demonstratie
de we zondag moesten geven. We hebben veel moeten oefenen en ’s
avonds met zijn allen barbecuen, dit kregen wij samen met een buidel
tasje en een t’shirt van Eagles ranch.
Maar het begon te regenen dus we moesten naar binnen. De begeleiders gingen pizza eten in de Koog, wat waren wij blij dat ze terug waren want onze tent was heeeeeeel erg lek, zij hebben een heel groot
zeil over de tent gespannen. Wij blij en zij verzopen katjes. Hahaha. En
dan zondag de demonstratie er waren ongeveer 2500 mensen. Eerst
moesten we de pleasure dan horsemanship reining en trail, gelukkig
ging alles goed. Ik heb voor de eerste keer reining gedaan in de demo.
Het ging super vond ik, nu ga ik ook reining rijden op de wedstrijden en
de NK. Na de demo zijn we nog naar de Koog gegaan om te karten. Dit
was echt vet.De laatste dag ’s ochtens rustig wakker worden, ontbijten
en dan de tent afbreken paarden laden en op naar huis. Ik wil iedereen
bedanken die dit voor alle jeugdleden mogelijk maken.
Het was een leuk en gezellig weekend.

Vera Houweling,

31-7-08 Om 6 uur opgestaan en 6:45 vertrokken met eagle, en om
half 1 hadden we eagle op de eagles ranch staan en waren we uitgeput in ons hotel, hup naar het strand. Vrijdag lekker getoerd en geshopt op het eiland en later in de middag was heel het team er, na de
tent opzetten en het eten zijn we nog ff met zijn alle op stap gegaan.
Zaterdag opgestaan met veel tegenzin gevoerd en gezadeld en toen
voor de demo geoefend, het jeugd team was uitgenodigd om te bbqen en toen kwam de regen , heeeeeeeeeel de tent lek !!!!Gelukkig kon
dat opgelost worden. Eindelijk tijd voor de demo, het ging super eagle
liep alsof hij het ieder dag deed, hij gaf helemaal niks van al die drukte
en herrie, na de demo lekker naar het zwembad... mooi niet was al
dicht toen na het eten naar de bios geweest. Maandag met veel moeite
wakker geworden , stallen gemest tent en spullen opgeruimd en toen
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Soms moet het zo zijn….

Een titel met een dubbele betekenis. Het is immers ter nagedachtenis aan Claudia Vermee dat ik dit mag en kan schrijven. Haar naam
is verbonden aan de Claudia Vermee Trofee, een prachtige pleasure
class die jaarlijks tijdens een paint wedstrijd gehouden wordt. Soms
moet het zo zijn, in de moeilijke, verdrietige, niet altijd te begrijpen zin
van het woord.

Soms moet het zo zijn…, in de andere betekenis. Elite Bo Jack is onze
eerste paint horse, gekocht op 3 jarige leeftijd en inmiddels 11 jaar oud.
Bo maakte voor mij de eerste kennismaking met de westernsport mogelijk. Vanaf het begin begeleid door Jan Pieter Koopman maakten we
onze entree in de pleasure en horsemanship. Met veel plezier en veel
succes. Stan en ik reden samen op Bo, maar toen hij ook de kriebels
kreeg om wedstrijden te gaan rijden, heb ik gezocht naar een paard
erbij. Dit werd Play Crow, mijn superknol waar ik inmiddels ook trail,
reining, teampenning en cattlepenning mee rijd, naast de horsemanship en pleasure.

Stan startte Bo in de trail, pleasure en horsemanship. Alleen de laatste
tijd liep het niet even lekker in de wedstrijden. Om de cirkel te doorbreken spraken we af dat ik Bo weer wat zou trainen en oppakken en zou
scholen in Haaksbergen.
Dit heeft super uitgepakt, het oude gevoel was weer terug en het resultaat mocht er zijn. 3 eerste plaatsen, in de pleasure amateur, pleasure
open senior en het mooie moment van het veroveren van de Claudia
Vermee Trofee 2008. Waarom het zo moest zijn?... Natuurlijk train je
ervoor en probeer je je helemaal te focussen tijdens het losrijden en
in de arena. Maar dan is er nog dat beetje extra, dat maakt dat het net
allemaal lukt op zo’n dag, waar het ook vandaan mag komen, die ongrijpbare factor, geluk?, het lot? Soms moet het zo zijn….. Soms mag
het zo zijn.
Bennie, bedankt dat ik deze mooie bokaal een jaartje mag ‘bezitten’,
onlosmakelijk verbonden met de herinnering aan Claudia. Ik ben er trots
op!!
Gerda Vis

Haaksbergen, 24 augustus 2008.

De tweede paint wedstrijd van dit seizoen is weer achter de rug.We
werden wederom hartelijk ontvangen bij Western Training Stable Kolderhoeve in Haaksbergen. De weersvoorspellingen waren goed dus het
kon al niet meer stuk. Sommigen waren er zaterdag al die sliepen in
trailers of gezellig in tenten.Zondag morgen rond half 9 begonnen de
eerste deelnemers, in de halter en de showmanship klasse.We hadden
170 deelnemers aan de start, maar vanwege het kleine aantal deelnemers in sommige klasse werden er een aantal samen gevoegd, hierdoor
werd er snel in gelopen in tijd. De rest van de dag verliep volgens planning. S´middags is er weer gestreden in de western pleasure klasse
om de Claudia Vermee bokaal, hier mogen alle deelnemers aan meedoen, en de eerste, de derde en de zesde plaats vallen in de prijzen,
de overige deelnemers kregen een DPHC t´shirt of een cap cadeau. De
winnaar van de Claudia Vermee Bokaal is deze keer Gerda Vis geworden met Elite Bo Jack.Alle onderdelen, pleasure, horsemanship, trail,
reining waren goed bezocht in alle klasse, ook de jeugd was weer van
de partij, zij mochten weer aan alle onderdelen deelnemen. Ook was er
een jackpot trail en een jackpot reining hiervoor was er een bedrag van
€250.—ter beschikking. De jackpot trail is gewonnen door Ellen Welten,
en de jackpot reining is gewonnen door Jan Pieter Koopman.We kunnen weer spreken van een geslaagde wedstrijd, we hopen iedereen
weer te zien op de NK in Marienheem.
Angela van de Berg
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Judith in the USA

Ik ben Judith en ik startte de Showmanship at Halter!
Mijn paard hete Paraguns Tuff Kid en zijn roepnaam
was Tucker.Na de verloting dacht ik misschien heb ik
wel mazzel en staat er een foto van hem op internet!
Dus in het hotel vloog ik direct naar de computer toe,
tikte zijn naam in, en kom op een site terecht..met
foto!! Daar stond dan een foto van mijn toekomstige
maatje!Ik was helemaal verkocht! Hij zag er super
mooi en lief uit! Nou toen kwam de dag van de ontmoeting..ik liep de hele tijd heen en weer en hield de ingang nauwlettend
in de gaten..en toen zag ik hem, een mooie grote ruin met een bruine vlek
om zijn oog, ha dat kan niet missen dat moet hem zijn! Dus ik vloog van de
oranje tribune af ..stelde me voor aan de eigenaresse en daarna aan Tucker,
ik was verkocht hij was echt leuk! Gelukkig zag Tucker in mij ook een leuk
maatje dus we waren al snel dikke vriendjes. Tucker en ik waren de allerlaatste van de hele show die zou gaan starten, aangezien showmanship het
laatste onderdeel was en ze mij als laatste start hadden neergezet..maar ik
dacht bij mijzelf : Nou Tuck, Last but not least! Dankzij de trainingen van JP
en hulp van de eigenaresse ( die zelf een tegenstander was,want ze zat in
het Canadese jeugdteam en zou de reining startte ) was ik er helemaal klaar
voor! Voordat we de arena in moesten heb ik Tucker nog beloofd dat ik hem
na de show zou gaan vertroetelen, Gelijk daarna hebben Tucker en ik al onze
charmes in de strijd gegooid en zijn zelfverzekerd onze proef gaan lopen,
goh wat heb ik ervan genoten zeg en Tucker deed het zo super! Hij luisterde
perfect en besefte maar al te goed dat het nu niet het moment was om te
gaan knuffelen.Toen kwam de uitreiking..5e plaats! Jeetje!! En dan maar 1.5
punt lager dan de 1e plaats! Nou mijn dag kon niet meer stuk, ik kon niet meer
van Tucker afblijven ik moest hem steeds knuffelen, en toen ik eenmaal mijn
lintje kreeg,kwamen de tranen toch naar boven,ik was zo blij! Tucker heeft
maar al te goed zijn beloning onthouden die ik hem had beloofd!Toen we de
bak uit waren deed hij gelijk zijn neus in mijn gezicht duwen en vet blij met
zijn oortjes naar voren naar mij kijken van : Heey niet huilen we hebben het
goed gedaan! En ik heb nog wat van je te goed! En toen zag ik ineenkeer dat
zijn baasje heel geschrokken eraan kwam lopen en ze zei : Je hebt het echt
super goed gedaan hoor!! Toen heb ik haar nog net kunnen vertellen dat ik
huilde omdat ik zo blij/trots was. Nou toen kwam het afscheid, wat was dat
moeilijk zeg, ik had zoveel moois met mijn nieuwe maatje beleefd,en dan
afscheid nemen…dat is niet leuk en makkelijk , dus daar kwamen de tranen
weer..dit keer stak ik de andere ook aan! S’avonds was de uitreiking van de
landenteams,we waren allemaal nogal vrolijk en we hebben de hele boel bij
elkaar gezongen en gelachen voor de uitreiking , en toen we eenmaal doorhadden dat we BRONS hadden waren We al helemaal niet meer te stoppen!!
In Texas hebben ze geweten wat voor prestatie wij hebben geleverd! Ik wil
graag iedereen bedanken die mij heeft geholpen om zo ver te komen en om
zo mooie herinnering aan mij te geven! In het speciaal wil ik deze mensen
heel graag bedanken :
Mijn ouders, Aline & Paul , Trees & Pieter en natuurlijk de Coach!!

Rachelle in the USA

Graag wil ik jullie ook wat vertellen over mijn ervaring in Amerika! Natuurlijk was
het alleen al gaaf om naar Amerika te gaan. Het is daar allemaal zo indrukwekkend en groot, eigenlijk net als op televisie.Voor dat de wedstrijd er was heb ik
nog les gehad van Cyndi en Brandon Brown, twee bekende trainers en jury’s in
Amerika. De training heeft me veel geholpen en “geamerikaniseerd” zoals Cyndi
dat noemde. Het was erg handig om te weten wat jury’s graag wilde zien in Amerika en wat juist niet! Cyndi heeft mij daar dus erg mee geholpen. Erg leuk vond ik
de trekking van de paarden voor de wedstrijd. Mijn paard heette “TheRules HaveChanged”, en het enige gegeven wat ik mee kreeg van het paard was dat hij 1.72
was (Ik ben 1.63)! Iedereen vond het dus ook erg grappig, en Jan Pieter heeft me
er dan ook letterlijk op moeten tillen. Het inrijden van de paarden was heel apart,
omdat je maar zo kort tijd had. In totaal heb ik 50 min op het paardje gezeten
en moest ik de wedstrijd op. Dat is heel erg raar kan ik je vertellen! De wedstrijd
zelf was heel erg ontspannen voor mij. Het Nederlandse team was echt super en
steunde me enorm. Van JP moest ik gewoon goed in me bel blijven en dan kwam
alles goed. Dan was het dan eenmaal zover, toch een beetje zenuwachtig maar
eenmaal in de show gingen we er samen voor. Het paardje en ik voelden zo 1 met
elkaar, ik had echt een klik met hem. Het resultaat was er dan ook naar, 2de. Toen
ik weg reed uit de arena zag ik dan ook niks meer, ik was een en al in tranen. Zo’n
mooi gevoel was dat, dat is echt niet te beschrijven.Deze beleving zal niemand
me meer afpakken en ik zal het dan ook nooit vergeten! Ik heb zoveel geleerd in
Amerika, wat ik wel en niet zo wil aanpakken als daar. Helemaal super! En als
laatste, heb ik me natuurlijk helemaal suf geshopt in paarden spullen
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Linda in the USA

Amerika, een super ervaring. Met een grote club
daar in Fort Worth, iets wat ik nooit meer zal
vergeten. Mijn ouders die zijn komen kijken, de
oranje tribune, supercoach Jan-Pieter en super
supporters. Als ik alles moet gaan beschrijven
kan ik de hele Paint Post wel volkalken, daarom
begin ik maar op de dag voor de wedstrijd. Na een
vermoeiende dag met een vol programma van de
APHA, mochten we ’s avonds een half uurtje de
paarden uitproberen. Nikki en ik deelden een
paard, Honestly Sacred, ik had haar voor het gemak Bonnie gedoopt. Het
klikte heel goed met haar. Ze was 15 jaar en eigenlijk een beetje kinderpony.
Ze deed op de World Show mee in de walk & trot onderdelen met een meisje
van zes jaar oud. In haar jonge jaren heeft ze veel wedstrijden gelopen, ze
was zelfs superior trail. Dat kwam dus mooi uit, aangezien ik de trail met
haar zou starten. Het rijden was de eerste dag nog een beetje uitproberen,
maar met hulp van Jan-Pieter zag ik het wel zitten. De volgende dag mochten
we voor de wedstrijd ook nog een half uurtje trainen. Ik kon nu ook flink wat
balkjes lopen, Bonnie kreeg er ook steeds meer lol in. Ze moest het zich weer
even herinneren volgens mij, maar langzaam ging het lampje weer branden.
Eigenlijk zou ik als laatste starten, maar het programma werd zo aangepast
dat de trail als eerste gereden zou worden. Ik moest als tweede starten. Snel
maar even omkleden dus. Ik had mijn proefje al wel honderd keer gelopen op
de parkeerplaats naast het motel, dus dat zat wel goed. De minuten voor mijn
proef was ik helemaal in mijn ‘zone’. Geconcentreerd, niets bestond meer.
We liepen de bak ik, Bonnie werd een beetje zenuwachtig. Vreemd genoeg
was ik best wel rustig. We moesten even wachten totdat we het startsein
kregen. Even voelde ik mijn hart kloppen in mijn keel. Daar gingen we. Hek,
goed er doorheen. Jog-over was moeilijker dan ik dacht, ook Bonnie had er
moeite mee, ik moest haar erg ondersteunen. Scherpe bocht joggen in een
vierkant om een pion. Is net zo moeilijk als het klinkt. Slalom met balkjes,
ging net goed. Bij het aanspringen in galop voelde ik het: Pling! Bonnie wist
al weer helemaal hoe het moest. De lope-over ging perfect, ik hoefde alleen maar te zitten. In de chute, L achteruit en vooruit over de zogenaamde
brug. Klaar waren we. Gejuig door onze door de dagen heen sterk gegroeide
aanhang, ons deel van de tribune oranje. Ik durfde niet eens naar de rest te
kijken. In de line-up kwamen de hartkloppingen weer terug. Toen ik bij de
vierde plaats nog niet geroepen was, was ik al zielsgelukkig. Ik stond daar
gewoon op een WK in de top drie! Wow. Toen werd de derde geroepen, ik
weet niet eens meer wie het was. Er werd wat omgeroepen, er was een gedeelde eerste plaats voor Nederland en Duitsland. De tye judge was in het
voordeel van Duitsland, net jammer. Maar gewoon een tweede plaats, echt
super! De toon was gezet, Nederland was op de kaart. Helemaal na wat de
rest gepresteerd had. Complimenten van Amerikanen en Duitsers, gejuich
ook van de andere landen. Het was een geweldige dag met een geweldig
team. De APHA had iets leuks voor ons geregeld, ze waren erg blij dat al die
landen naar Fort Worth waren gekomen, en dat wilden ze niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Alle teams moesten in een rij de grote arena binnen gaan.
In die rij kwamen we erachter dat we op volgorde stonden. Na logischerwijs
te tellen bleek dat we een bronzen hadden gewonnen. Stonden we daar te
juichen en te springen, volgens mij konden ze het in de arena horen. Wij helema al uitgelaten met Nederlandse vlaggen de arena binnen, zagen we aan
onze linkerkant een erepodium! Daar mochten we dus op, en het volkslied
werd gespeeld. Dit was een ultieme ervaring, ook voor de Nederlandse crew
op de tribune. ’s Avonds zijn we nog met zijn allen uit eten geweest, de week
erna hebben we lekker vakantie gevierd en vooral veel gewinkeld. Al met al
een ervaring om nooit meer te vergeten.
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Maar als jullie iemand weten, bijvoorbeeld iemand die het leuk vindt om
omroeper te zijn (een DJ of iemand die aan radio doet) of sponsoren kan
binnen halen, dan horen we dat graag.
Je kan je reactie sturen naar info@dutchpainthorseclub.com. Wil je meer
informatie dan kan je ook mailen of je vraagt het aan Paul of mij op het
NK of op de oktober show.

Nee, dit is geen oproep voor een huishoudelijke hulp. De DPHC heeft
meer ‘handen’ nodig.
Het gaat goed met de DPHC. Zo goed zelfs dat we een beetje in de knoei
komen met de werkzaamheden binnen de club. Het bestuur en de vrijwilligers die nu hun tijd en energie in de club steken kunnen niet meer op
zich nemen. Daarnaast hebben Marloes en Saskia aangegeven dat ze
met hun werkzaamheden willen stoppen.
Zoals bij iedere club ‘draait’ de club op een aantal vrijwilligers. Deze personen besteden een deel van hun vrije tijd aan de club. Maar na een
aantal jaren stoppen deze personen. Dit jaar stoppen zowel Saskia als
Marloes met hun werk voor de DPHC. Dat vinden Paul en ik erg jammer.
Daarom is het belangrijk dat nieuwe vrijwilligers zich aanmelden. Nu is
zo’n moment.
Dus, wij zoeken leden, maar ook personen die (nog) geen lid zijn van de
DPHC, die wat voor de club willen doen. Je bent geen uren per dag of
week aan kwijt, soms maar 6 tot 8 uurtjes in de maand. En de kosten kan
je declareren. Dit moet geen belemmering zijn om ‘iets’ voor de DPHC
te doen.
Hieronder staan een aantal ‘vacatures’ die we op korte termijn willen invullen:
-Omroeper voor onze shows
-Journalist/redacteur die stukjes schrijft voor de Paint Post en de WHW
-PR en marketing: wie kan de DPHC promoten maar ook kan verkopen
aan sponsoren.
Als je het leuk vindt om wat voor de DPHC te doen, laat het ons weten.

Namens het Bestuur, Martin Lalesse
Voorzitter

Dutch Paint Horse Club Colofon van Bestuur & Vrijwilligers
De Paint Post is een uitgave van de Dutch Paint Horse Club
Adres. Haarweg 45, 6709 PL Wageningen
email. info@ dutchpainthorseclub.com
website. www.dutchpainthorseclub.com
Postbank: 5086164
Bestuur
Voorzitter: Paul de Jong/Martin Lalesse
Secretaris: Alistair Tomkinson
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Maaike Essenstam
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Jeugd: Ria Bloemert
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Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december van het lopende jaar. Wanneer niet tijdig is opgezegd wordt het nieuwe
jaar volledig in rekening gebracht.
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