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‘Mijn paard is
ontzettend scherp
en let zelf heel
goed op’De verwachtingen rond Hoekstra

waren vooraf hooggespannen om-
dat ze vorig jaar in Oosterwolde al
zo’n beetje alles won wat er te win-
nen viel. Ook dit jaar boekte ze dus
succes.

Naast de winst in het eerste Z-par-
cours bemachtigde de amazone ook
ook in het tweede parcours een podi-
umplaats. Met de zevenjarige Wimp-
hof’s Da Vinci werd ze tweede. Een
succesvolle dag na een wat minder
geslaagd weekeinde.

Hoekstra was op vrijdag naar het

OOSTERWOLDE Met vosmerrie
Wimphof’s Cheeky M streefde Mar-
riët Hoekstra uit Mildam zondag
als laatste starter in de Z/ZZ-ru-
briek van CH Oosterwolde haar
concurrentie voorbij.

temin nog altijd zeer te spreken over
de organisatie, die voor het concours
350 vrijwilligers op de been had.

,,Het is alleen jammer dat hier bij-
na elk jaar zoveel regen valt”, vertel-
de Hoekstra. ,,Gelukkig was het van-
daag droog. De Z-rubriek, die aan het
einde van de dag verreden werd, was
echt goed te doen. Wietse van der
Velde heeft rekening gehouden met
de omstandigheden door het par-

cours iets minder hoog en delicaat te
bouwen en door de hindernissen re-
gelmatig te verplaatsen. Toch bleef
het een proef op niveau.”

De amazone pakte in de barrage
tijdwinst door haar merrie scherp de
dubbelsprong in te sturen. ,,Mijn
paard is ontzettend scherp en let zelf
heel goed op. Als ik thuis train, is het
voor deze merrie dan ook al snel te
simpel. Maar, zoals hier op concours
is die instelling haar sterke punt.
Hoe meer moeilijkheden, des te be-
ter ze oplet.”

Wimphof’s Da Vinci, waarmee ze
in het tweede parcours succesvol
was, is ook zeer voorzichtig van zich-
zelf, maar werd op dit terrein nog
even scherper en zette een tandje ex-
tra bij. Dit leverde Hoekstra in de
tweede proef, die werd verreden als
zogeheten tweefasen-parcours, een
mooie tweede plek op.

oreert
concours in Rouveen gereden, maar
kreeg bij aankomst te horen dat de
wedstrijd was afgelast wegens extre-
me regenval. Op zaterdag was de ta-
lentvolle amazone wederom op con-
cours te vinden, ditmaal in Steen-
wijk, maar daar kreeg haar vriend tij-
dens het inrijden een trap van een
paard tegen zijn scheenbeen.

Na twee van zulke dagen kon de
iets tegenvallende bodem in Ooster-
wolde de pret zondag niet drukken,
hoewel verschillende ruiters beslo-
ten op het laatste moment niet naar
het concours te komen vanwege de
buien die de bodem op zaterdag wei-
nig goeds hadden gedaan.

Voor Hoekstra vroeg de natte on-
dergrond het nodige aanpassings-
vermogen, aangezien de grote gaten
in de startlijst tot gevolg had dat ze
haar drie paarden vlot achter elkaar
moest rijden. De amazone was niet-
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