KNHS Brabantse Outdoor Kampioenschappen 20 en 21 juli 2019 Zijtaart
Hoe krijg je het toch steeds weer voor elkaar om zo’n fantastisch evenement te organiseren… Met die
vraag kwam een enthousiaste vader van een van de ponyruiters de tent in gelopen.
Het antwoord is simpel. We hebben in Brabant nog steeds verenigingen die er een jaar lang echt alles
aan doen om een kampioenschap te organiseren waar de rest van Nederland zijn vingers bij af likt, en
daar is het regiobestuur hartstikke trots op.

En dat het weer super was bleek direct bij aanvang in springring B waar om 9 uur de openingstune
klonk. Trots kwam de eerste combinatie binnen en zette direct een mooie ronde neer waar de jury zijn
waardering over uitsprak.
Het deelnemersveld was divers. Van ruiters en amazones die voor de allereerste keer op de
kampioenschappen kwamen tot doorgewinterde deelnemers die met dit kampioenschap afscheid
namen van de pony’s en na de vakantie de overstap maken naar de paarden.
Het mooie bij de pony’s is de grote diversiteit aan formaten. Van een A-tje tot een E-er en alles wat daar
tussen zit kwam langs in Zijtaart. Dat alleen de allerbeste naar de kampioenschappen komen bleek ook
dit keer weer. Wel leuk dat er bij de prijswinnaars zo nu en dan ook deelnemers zijn die kunnen pieken
op dit soort wedstrijden en met een medaille naar huis gaan.

Op het A terrein gingen de wedstrijden om 9.30 uur van start. In die ring werd gestreden in de klassen L
(2e manche) M, Z en ZZ. Bekende namen maar ook nieuwelingen lieten zien dat Brabant nog steeds een
grote leverancier is van aanstormend talent.

Ruiters en amazones waar we rekening mee moeten gaan houden.
Wie zien we in de toekomst terug op het internationale podium? Siebe Leemans, Sanne Kuijpers, Britt
van Berlo, Stella Heijligers of Juul van de Velde. Of komen we Evi de Bruijn, Kebie Raaijmakers, Lilly
Leeuw of Tessy Velden Jonkers misschien tegen op de Olympische spelen van de toekomst. Een ding is
zeker, ze werden allemaal gehuldigd als Brabants kampioen 2019. Elk in hun eigen klasse. Proficiat!

De zondag was traditiegetrouw voor de paarden. In alle vroegte stond er in het mooie Zijtaart een file.
Dankzij een gesmeerde vrijwilligers machine was de doorstroming snel en kwam iedereen op tijd aan
om zich te registreren en de boel in orde te maken.
Brabant is een provincie van hemelsbreed zo’n 130 kilometer en Zijtaart ligt mooi centraal. Toch moet je
vroeg uit de veren als je vanuit Bergen op Zoom of Vierlingsbeek moet komen. Op een enkeling met
autopech na was iedereen op tijd aanwezig.

Ring A en B startten tegelijk. In de ene ring klasse M de andere klasse Z. Dat zorgde ervoor dat sommige
grooms even stevig aan de bak moesten om alle paarden op tijd in de juiste ring te krijgen. Dankzij zeer
ervaren ringmeesters die ook internationaal hun sporen ruimschoots hebben verdient is er voor elk
probleem een oplossing te vinden en kon elke combinatie op tijd starten.
Naarmate de dag vorderde steeg de temperatuur naar zeer behaaglijke hoogte. Dit keer gelukkig geen
extreme weersomstandigheden. De thermometer bleef steken onder de 30 graden waardoor het voor
de paarden en ruiters aangenaam bleef om te presteren.

De parcoursen die waren ontworpen door Luuk Broos en Rens Wondergem. Ze hebben ervoor gezorgd
dat er een mooie wedstrijd kon worden gereden in alle klassen.

De kampioenen van dit jaar waren van de klasse B tot en met ZZ stuk voor stuk toppers. Voor sommigen
de eerste keer dat ze meededen op een Brabants Kampioenschap, voor anderen was het een herhaling
van een eerdere editie. Hoe dan ook, alle kampioenen gingen met een goed gevoel en vol trots naar
huis.
Ronja Dallner werd kampioen in de klasse B, Kristy Snepvangers pakte de eerste plaats in de klasse L,
Ruben Heijligers sloot de rubriek M af als kampioen. In de klasse Z kreeg Meike Helderman het
eremetaal omgehangen. Jarno van Erp is inmiddels een vaste waarde op de kampioenschappen want
mocht zich voor de 5e keer Brabants kampioen noemen. Dit keer in de klasse ZZ.

Brabantse Kampioenschappen Outdoor 2019 Dressuur Pony’s zaterdag 20 juli 2019
Stipt om 9 uur gingen alle startnummers 1 van de individuele dressuur van start op het mooie terrein
van de Brabantse Kampioenschappen in Zijtaart. Ondanks dat er voor het hele land code geel gold, was
het prachtig weer. In de middag begon het wat te rommelen in de verte en de weerapps werden over en
weer geraadpleegd. Er dreigde serieus onweer te komen rond een uur of vier en uiteindelijk is de
overkamping van de dressuur daardoor een uur uitgesteld, veiligheid boven alles!
Dressuur Categorie DE Klasse Z2; Sam Cuppen wint overtuigend!
De voor ponyclub Sint Jan uit Lierop rijdende Sam Cuppen wint met haar mooie vos de allerhoogste
klasse bij de pony’s, het Z2.
Dressuur Categorie DE Klasse Z1; Nicole Kimenai was de allerbeste
De dames die streden om de Brabantse titel in de klasse Z1 moesten zich met één proef bewijzen, deze
klasse had geen overkamping, en dat deed Nicole Kimenai met haar mooie hengst Tongerenhof Aramis.
Dressuur Categorie C Klasse Z1/Z2; close finish voor Jill van Hooff
Brabants Kampioene in deze klasse werd Jill van Hooff met haar pony Dajo uit het Brabantse Drunen.
Dressuur Categorie DE Klasse M2; overtuigend gewonnen door Sophie van der Steen met Yellow Boy
De pas 10-jarige Sophie van der Steen pakte wederom het Brabants goud met haar mooie palomino
Yellow. Sophie vertelde dat ze heel hard getraind had om vooral foutloos en geconcentreerd te rijden en
ze was superblij dat dat gelukt was en daardoor een mooie score van meer dan 70% wist te behalen!
Dressuur Categorie DE Klasse M1; Claire Vermaes met Matcho 'D' van Prinsenhof’s wint beide proeven
Een sterke top drie in deze klasse waarbij Claire Vermaes zowel de eerste als de tweede proef wint en
daarmee tot Brabants Kampioene werd bekroond!
Dressuur Categorie C Klasse M1/M2; Britt Buijzen de beste!

Britt Buijzen kreeg het eremetaal en de Brabantse sjerp omgehangen omdat zij in de klasse de beste was
met haar pony Hoppenhof’s Nick!
Dressuur Categorie AB Klasse M1/M2; Winst voor Maud Lintsen!
De hoogste klasse bij de kleinste pony’s werd gewonnen door Maud Lintsen die met haar knappe pony
Snelsstable Gameboy door beide jury’s op nummer 1 werd geplaatst!
Dressuur Categorie DE Klasse L2; Palomino Power voor Senna van de Gevel!
Wederom een podiumplaats voor Senna van de Gevel en dit keer de bovenste! Met haar prachtige
palomino hengst Davinci won zij zowel de 1e als de 2e proef
Dressuur Categorie C Klasse L2; Dana Maas met Golden Dream DM wint!
Dana’s proef werd beloond met een mooie score van 70% en daarmee werd zij Brabants Kampioene in
deze klasse!
Dressuur Categorie AB Klasse L2; de ervaren Devon Dh doet het weer!
Lisanne Backbier met haar mooie zwarte pony Devon Dh wint met ruim 3% deze klasse.
Dressuur Categorie DE Klasse L1; jonge combinatie Nina en Nando III doen het gewoon!
Nina van Rooij met haar pony Nando III worden Brabants Kampioen in deze klasse! Nina had niet
verwacht dat dit zou gebeuren want zij rijdt Nando III pas één seizoen!

Dressuur Categorie C Klasse L1; Sofie van Rooij wint met meer dan 6% los op de nummer 2!
Sofie vertelde trots nadat zij bekroond werd tot Brabants Kampioen dat zij het geweldig vond om
kampioen te worden, omdat ze Pablo pas 1 seizoen rijdt.

Dressuur Categorie AB Klasse L1; dikke winst voor Tessy Velden Jonkers met Tiësto
Overtuigend Brabants Kampioene in deze klasse werd Tessy Velden Jonkers met haar mooie pony
Tiësto!
Dressuur Categorie DE Klasse B; Kiki van de Wiel wint twee proeven met meer dan 70%
Zowel de eerste als de tweede proef winnen met meer dan 70% maakt Kiki van de Wiel tot Brabants
Kampioen in deze klasse.
Dressuur Categorie C Klasse B; Rubi van Huijgevoort duidelijke winnares!
Rubi was in deze klasse duidelijk te sterk voor de nummer 2 Suus Berkers
Dressuur Categorie AB Klasse B; Jolien Duijts is Brabants Kampioen!
Jolien Duijts die met haar knappe schimmeltje Krien’s Dion nog maar kort een combinatie is, rijdt zowel
in de eerste als tweede proef een mooie score van meer dan 70% bij elkaar en dat maakt haar tot een
heuse Brabants Kampioene!
Brabantse Kampioenschappen Outdoor 2019 Dressuur Paarden op zondag 21 juli 2019
De tweede dag van de Brabantse Kampioenschappen Dressuur was gereserveerd voor de paarden! We
kunnen wel vaststellen dat Joyce van Opbergen de koningin was van dit evenement. Zij werd maar liefst
in drie klasses Brabants Kampioen, wat ongelooflijk knap!

Klasse ZZL
Joyce van Opbergen won hier de Brabantse titel door zowel in de eerste als in de kür een 2 e plaats te
bemachtigen. Zij reed met haar grote vos een erg mooie foutloze kür, keurig op de muziek!

Ilse van Cranenbroek met haar zwarte Ivar werd twee keer derde, wat haar een zilveren medaille in de
totaaluitslag opleverde. Chiel van Bedaf won de eerste proef overtuigend met een mooie score van bijna
71%, maar hij moest er in de kür vier voor laten gaan waardoor hij uiteindelijk op een mooie derde
plaats eindigde. Koning van het herpakken in deze klasse mogen we toch wel Lars Op ’t Hoog noemen;
hij eindigde ’s morgens met zijn proef op een 10e plaats, maar wist de kür op muziek te winnen! Helaas
niet genoeg voor een podiumplek.
Klasse Z2
Judith van Gennip met Romek-w werd door beide juryleden in de eerste proef beloond met een eerste
plaats en door alle drie de juryleden in de kür eveneens beloond met een eerste plaats; dan is het niet
moeilijk: het Brabants Kampioenschap is voor Judith van Gennip,
Klasse Z1
Anouk Ivits met haar mooie zwarte merrie Iris won zowel de eerste als tweede proef in deze klasse en
werd daarmee Brabants Kampioen
Klasse M2
Joyce van Opbergen met haar Desperado-afstammeling Ibiza mag zich ook in deze klasse Brabants
Kampioen noemen! Zij won beide proeven.
Klasse M1
Ook hier weer Girls On Top! Sanne Vos stond op de hoogste plaats op het erepodium met sjerp en
gouden medaille om en deken in de hand
Klasse L2
Tjakkaaa; derde keer Brabants Kampioen voor Joyce van Opbergen! Met haar donkere lichtvoetige
paard Jenna-Verina (v Frenklin) behaalde zij zowel in de eerste als in de tweede proef een score van
meer dan 71%.
Klasse L1
Al in het eerste seizoen bij de paarden heeft Jasmijn Schapendonk het Brabants Kampioenschap in deze
klasse weten te bemachtigen door samen met haar paard Jacharel Vz (v Desperado) een score van bijna
71% bij elkaar te rijden!
Klasse B
Dat startnummer 13 geen ongeluk hoeft te betekenen, bewees Ingrid Pouwelse met haar paard J-Lo
Platinum! Zij wonnen beide proeven met veel overtuiging en dat resulteerde in het Brabants
Kampioenschap!
Iedereen van harte gefeliciteerd en veel succes op de Hippiade!!

Wij hopen dat jullie ook uitkijken naar het volgend jaar als we de volgende editie van de Brabantse
kampioenschappen 2020 organiseren in Udenhout.

