
Hier een van dag tot dag verslag van het EK in Hongarije. 

Zondag 28 juni 2009. 

Ik zal proberen een verslag te maken van de voorvallen en gebeurtenissen voor en tijdens de Europese 
Kampioenschappen voor Landelijke Ruiters in het Hongaarse Nagykanizsa van 28 juni t/m 5 juli 2009. 

We verzamelen met een groep deelnemers (Florinoor Hoogland, Jiska Ros, Arjan Morssink, Sabine Franken 
en Linda Smulders, allemaal met hun supporters) bij de snelweg in Horst bij oprit 10 op zondagmorgen om 
6.00 uur.  De overige 3 (Judith Ansems, Edith Tuytelaars en Ilonka Kluitmans) vertrekken pas op 
zondagavond, omdat die de reis in 1 keer willen maken. Vanaf Horst rijden we richting Enns in Oostenrijk 
waar een rustplaats is gereserveerd, voor degenen die  de reis niet in een keer willen maken. Het is in 
totaal een tocht van 1250 km, of als we over Budapest gaan rijden zo ongeveer 1430 km. Vol goede moed 
gaat  de colonne op weg. Alles verloopt redelijk goed, helaas moeten wij echter na een half uurtje nog een 
keer terug naar huis omdat ik het pak van Fried ben vergeten. En ja dan moet hij een keer pak aan, dan 
moet je het ook zeker meenemen! De rest had allemaal de reis vervolgt, met de familie Smulders aan kop. 
Het ging voorspoedig, alleen raakte Florinoor de rest even kwijt, en daardoor miste ze een afslag. Na een 
rondrit door Keulen kwamen ze gelukkig toch weer op de goede weg uit. Wij moesten ter hoogte van 
Frankfurt nog een band van de auto verwisselen, ook nog aan de linkerkant waar het verkeer echt voorbij 
raast! Gelukkig was het snel verholpen en konden we de weg vervolgen. De overige auto’s en 
vrachtwagens hebben allemaal prima gereisd, de paarden hebben onderweg een paar keer een beetje rust 
gekregen en hebben ook alles prima doorstaan. We hebben in totaal vanaf Horst 850 km gereden, we 
kwamen rond 18.00 uur in aan. 

De halteplaats in Enns is een riant oud gebouw, je moet je een beetje een voorstelling maken van de 
Spaanse rijschool gebouwen. Heel groot en hoog, mooie stallen en veel ruimte. De paarden worden nog 
even aan de hand gestapt, en dan fijn verzorgd op stal gezet. 

     

De sfeer in de groep is heel goed, iedereen is blij dat het nu eindelijk gaat gebeuren na alle 
voorbereidingen en spanning of een combinatie wel of niet mee kon om welke reden dan ook.We gaan 
met z’n allen eten in een restaurant vlakbij de stallen, en daarna gaat iedereen op tijd naar bed om morgen 
de reis weer te hervatten.   

Maandag 29 juni 2009. 

Vanmorgen waren de ruiters al vroeg op om de paarden te verzorgen die overnacht hebben in Enns. De 
overige 3 deelnemers die pas gisteren vertrokken zijn, hebben voorspoedig gereisd, en zijn al gevorderd tot 
bijna in Passau (dit is de grens van Duitsland en Oostenrijk). Iedereen is uitgerust, en Dirk en Ger (Litjens) 
zijn op zoek gegaan naar een bandenhandel: de band van de vrachtwagen van de familie Smulders heeft 
een “buil” , en de band van de auto van Fried zou dan ook gelijk gerepareerd kunnen worden. Florinoor en 
Jisca gaan al om 8.30 uur vertrekken, omdat zij de route over Budapest gaan volgen. Dirk heeft overleg 
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gehad met een Sloveense klant, en die heeft gemeld dat er een nieuwe autoweg is van Maribor (in 
Slovenië) naar de grens met Hongarije. We beslissen dan ook om via de kortste route te gaan: de autoweg 
naar Graz, en dan via Slovenië naar Hongarije. Alles gaat prima, Dirk en Ger zijn om ongeveer 9.30 uur 
weer terug, waarna de paarden geladen kunnen worden. We vertrekken om 10.00 uur richting de 
autoweg. Het zijn wel heel veel tunnels in de richting van Graz: de langste zijn ongeveer 9 en 10 km lang, 
en zijn niet leuk om te passeren als je met een vrachtwagen of caravan rijdt. Als je hier een klapband of 
een kapotte auto zou krijgen….. 

Alles gaat goed, het weer is alles behalve goed: flinke hoosbuien, bliksem en tussendoor toch ook wel weer 
een stuk met zon. Het is allemaal aanwezig, en we hopen maar dat het op het terrein van de wedstrijd niet 
zo nat is als we hier langs deze weg allemaal zien: hele overstroomde stukken land, met op de radio alleen 
maar berichten over modder die naar beneden schuift en huizen die ontruimt moeten worden in de buurt 
van de grens met Oostenrijk en Slovenië. 

Op de weg naar Nagykanizsa raakt de colonne elkaar nog heel even kwijt, maar al snel staan alle neuzen de 
goede kant op en de reis verloopt verder spoedig. In de stad zelf is het even zoeken waar we precies 
moeten zijn, en we komen nog in buurten waar we van denken: als je hier toch zou wonen, wat een 
armoede. Na een paar telefoontjes naar Gert (Naber) die al op het terrein is, komen we aan. We hebben 
onderweg al bericht gehad dat de stallen niet klaar zijn, de vrachtwagen met de demontabele stallen staat 
ergens vast in de modder.  Na aankomst wordt er gewandeld met de paarden, en als dan toch vast een 
aantal stallen bijna in orde zijn kunnen ze daar in en komen ook de ruiters wat tot rust. De fans en familie 
ruimen in tussen de camping in en zetten caravans en tenten op hun plek, zodat we echt een Nederlands 
kamp krijgen. Fried maakt de entree, zodat er ook echt geen twijfel over bestaat wie hier voorlopig 
huizen….    

Gert in gedachten      De fans….        Het opbouwen van de camping       en het opzetten van de ingang. 

Iedereen is een beetje op z’n gemak aan het eten en wat aan het drinken en het is nu al een gezellige boel. 
Nu onze Holland House tent nog in het midden………… We zijn al een keer terug gereden om iets op te 
halen, maar om nu nog terug te rijden om de tent op te halen. De buizen en alles hebben we bij, maar 
helaas het tentdoek zijn we vergeten. Jammer!! Maar gelukkig biedt Sabine uitkomst: haar vriend Bart 
komt morgen deze kant op, en hij zou het doek mee kunnen brengen. Het thuisfront wordt gebeld, en alles 
word geregeld zodat het Holland House (of zoals op het spandoek staat: Het Holland Hinniken House) toch 
nog kan worden opgebouwd. Hierover morgen of overmorgen meer! 

   De ingang is compleet!  Met dank aan Sabine en familie voor het mooie Holland Hinniken spandoek.  
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Judith, Edith en Ilonka komen rechtstreeks zonder te overnachten, en helaas heeft de vrachtwagen van 
Edith onderweg problemen met de lucht (remmen) en kan van daar niet meteen verder. Het duurt even 
voordat de reparateur arriveert, en dan nog een keer moet hij weg om nog wat meer op te halen. Een uur 
is dan zo voorbij. Ze heeft zojuist (om 23.00 uur) gebeld dat ze weer aan het rijden is en ook of ze dan 
a.u.b. opgehaald kan worden aan de snelweg zodat ze niet hoeven te zoeken in het donker. Fried en 
Simonne (de zus van Edith die mee is gereden met Judith) gaan haar ophalen aan de snelweg.  We 
vertrouwen erop dat het goed gaat komen, en melden morgen verder.  Gr Lia   

Dag 3 dinsdag. 

Vandaag was een dag die als rust was ingepland. Dat hebben we er dan ook van gemaakt, de paarden zijn 
vandaag in de morgen een beetje gestapt, en tegen de avond pas gereden. Het zestal oefenen kwam weer 
aan de orde, en het terrein is een beetje verkend.  

                 

Oefenen…….   Is een serieuze zaak….    Nog een teamfoto.                   

Verder geen spectaculaire dingen, de 1e briefing met alle chefs de mission en chefs d’equipes is ook goed 
verlopen. Bij de loting voor de startvolgorde heeft Nederland heeft nummer 3 geloot. Dat is niet echt 
gunstig maar als 1e was nog slechter. We gaan morgen eerst de keuring proberen tot een goed einde te 
brengen, en alle paarden fit aan de wedstrijd laten beginnen. Morgen is ook voor de deelnemers een 
spannende dag, dan wordt na de keuring bepaald wie voor het team zullen gaan rijden (dwz in het zestal 
en voor het land) en wie er gaan deelnemen aan de individuele wedstrijd. Ze kunnen dan nog wel 
individueel Europees kampioen worden , maar niet meer voor Nederland. 

De officiële opening is morgenavond, en het is nog maar de vraag of dat allemaal hier op het terrein kan 
plaatsvinden, het is allemaal nog niet echt in orde. Het weer heeft de afgelopen weken hier toch wel echt 
parten gespeeld, en ze lopen een beetje achter met alles. Er wordt echt hard gewerkt om alles voor elkaar 
te krijgen, en we verwachten toch dat het met het warme weer van nu allemaal toch nog in orde gaat 
komen. 

Allemaal heel veel groeten van iedereen hier, ik krijg al commentaar omdat ik nu nog zit te schrijven, het is 
inmiddels al bijna 24.00 uur op de dinsdagavond. Tot lezens, de groeten ook namens Fried.   

Dag 4, woensdag, in Nagykanizsa. 

Vandaag begint de wedstrijd officieel, de keuring van de paarden zal vandaag zijn, de 1e verkenning van de 
cross en de officiële opening .  De indeling om te oefenen is gisteren bekend gemaakt, en wij zijn gelijk met 
de duitsers aan de beurt om 9.15 uur. Iedereen is paraat, en de laatste loodjes worden gelegd. 

Na deze training worden de paarden verzorgd, en tip top in orde gemaakt voor de keuring van vanmiddag. 
Alles moet er dan glimmend uitzien: de paarden helemaal in de lak, vlechtjes en de staart heel deftig 
gevlochten, het is heel mooi. Ook de ruiter en amazones zien er dankzij sponsoring heel mooi en netjes 
uit!!  
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De keuring zou om 15.30 uur zijn, maar er is vanmiddag een meeting geweest van dierenartsen en Chefs 
de mission en daarin is afgesproken dat er weer op alfabetische volgorde zal worden gelopen/gerend. 
Nederland is nu om 16.30 uur aan de beurt, en aansluitend worden nog foto’s gemaakt van de kleding en 
de dekens voor de sponsor bedankjes die ingepland staan. Alle paarden komen goed door de keuring, al 
maakt Oneil van Linda het nog even spannend, hij moet een 2e keer opdraven, maar krijgt dan toch groen 
licht voor de verdere wedstrijd. 

Teamfoto      1e keuring. 

Er is afgesproken dat direct na de keuring de cross met de hele groep verkend zal gaan worden, dat is dan 
nu ook later dan gepland stond. Het is een mooi gezicht zoals die oranje groep met elkaar de cross in gaan, 
compleet met oranje pet.  Aansluitend wordt er dan gegeten, en om 19.00 uur is de officiële opening: te 
paard! Dat hebben we nog nooit meegemaakt, en de discussie brandt los of het in tenue of in de kleding 
van de KNHS moet worden gedaan. Opwinding over niets, want na de vergadering van de chefs de mission 
wordt weer bepaald dat het zonder paarden moet gebeuren. De paarden zouden teveel belast worden 
door dit ceremonieel, en het wordt dan ook weer afgeblazen. 

De opening is een parade van de deelnemers per land, compleet met vlag of vaandel van het betreffende 
land. Een aantal toespraken van de organisatie, en een toespraak van Sjef van Roovert die de voorzitter is 
van het organisatie comité. Daarna is er een ontvangst in de grote tent met hapjes en muziek, en het is een 
gezellige boel. 

      

De opening te voet             Nog een galafoto….              De ontvangst in de tent na de opening. 

De deelnemers en oranje supporters zijn in grote getale aanwezig, en er worden vele foto’s gemaakt van 
de vele oranje outfits. Als we weer terug zijn in het kamp wordt de grote tent opgezet die Bart van Sabine 
heeft meegebracht. 

Ook niet het minst belangrijke: het team is na de keuring bekend gemaakt: Linda en Sabine zijn reserve, de 
overige 6 vormen het team dat ook de afdelingsdressuur moet gaan doen. Morgen om 10.00 begint de 
wedstrijd met de zestallen, en Nederland moet als 3e in de ring. We hopen er het best van en duimen dat 
alles goed gaat aflopen. 
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 Dag 5, donderdag   

Vandaag is de dag van de afdelingsdressuur. Nederland moet als 3e land om 10.30 uur in de ring, en al 
vroeg om 7.00 uur heeft Fried iedereen te paard om de laatste puntjes op de i te zetten. Het allerlaatste 
trainmoment van het definitieve team! Daarna  is iedereen aan het wassen, poetsen, vlechten en nog een 
keer een stukje wassen. Iedereen is druk, en de grooms zorgen ervoor dat iedereen, ook de ruiters, er 
prima opstaan. De fans stromen in grote getale naar het hoofdterrein en proberen een beetje schaduw te 
vinden, het is al weer heel erg warm. 

De Hongaren bijten het spits af, de proef ziet er een beetje rommelig uit met al die volbloeds. Daarna is 
Engeland aan de beurt, die rijden een prima proef! Zo hebben we ze nog nooit zien rijden, klasse! Nu is het 
de beurt aan onze groep. Een klein beetje spanning bij het binnenkomen, en in de eerste paar onderdelen 
maken het even iets minder mooi. Het 2e gedeelte van de proef is weer prima in orde, de galop is heel 
goed.   

    

Binnenkomen en groeten bij de afdelingsproef.                                     Het laatste oprijden naar het afgroeten, mooi in de lijn. 

Hierna volgen de Belgen, hetzelfde verhaal als Nederland: een beetje spanning hier en daar, ook niet 
helemaal zoals we het anders van hen gewend zijn. Daarna volgen de Zwitsers, ze rijden met een 5tal 
omdat ze maar 5 deelnemers mee hebben. Ze zijn daardoor in het nadeel omdat ze maar 1 combinatie in 
de eindstand van de teamklassering kunnen laten wegvallen. De beste 4 combinaties per land tellen voor 
de totaaluitslag. De Zwitsers rijden echter een klasse proef, alles gaat als een Zwitsers uurwerk: het past 
allemaal, en ze rijden net of ze de hele dag niets anders doen! Super! Daarna volgt Duitsland, die presteren 
ook niet helemaal naar wens, wel een strakke proef maar ook iets spanning. Als laatste land is Oostenrijk 
aan de beurt, die dit jaar wel een volledig team hebben. Ze rijden een iets vlakke proef met wat foutjes. 

De uitslag: 1 Zwitserland, 2 Engeland, 3 Duitsland, 4 België, 5 Nederland, 6 Oostenrijk en 7 Hongarije. 

De punten liggen echter wel heel dicht bij elkaar: 1e 78,69 strafpunten, 2e 84,99 en Nederland 87,63. Je ziet 
dat het heel dicht bij elkaar zit: 2,64 strafpunt achter nr. 2, en per seconde over de tijd in de cross is 0,4 
strafpunt per seconde. Wat is nu 7 seconden…. 

De strijd is nog helemaal open, en iedereen is tevreden met de uitslag. We hadden op een paar plaatsen 
hoger gehoopt, maar het is nu eenmaal niet anders. 

Na de middag heeft iedereen vrij, en er wordt gezwommen gewinkeld en wat uitgerust. Er komt nog wel 
een flinke onweersbui over, en dat doet het terrein geen goed. Later op de middag heb ik zelf met Fried en 
een paar ruiters nog een keer de cross gelopen. Het is allemaal goed aan de maat, en de combinaties 
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moeten met lef aangereden worden, om alles goed te overwinnen. De ruiters lopen allemaal nog wel een 
paar keer de cross, en zullen dan op zaterdag na de 1e ronde van Jiska weten hoe alles loopt. 

‘S avonds is er in de tent een Hongaarse avond, en er is wat dans en acrobatiek. De Nederlandse ruiters 
gaan met een paar man naar het Belgische kamp, daar is een hele boel geluid en herrie. Ze hebben een 
hele disco installatie bij zich, en vermaken zich prima. 

Morgen is de individuele dressuur, en het laatste sneue bericht: Linda heeft Oneil uit de wedstrijd gehaald, 
ze zal niet verder gaan starten. Hij heeft last van een blessure aan zijn achterbeen, en Harm Borgmans de 
team dierenarts heeft samen met Linda besloten dat het beter voor Oneil zou zijn om hem niet langer te 
belasten. Dressuur zou nog wel kunnen, maar als hij dan zaterdag niet goed uit de cross zou komen, komt 
hij zondag toch niet door de keuring. Dan heb je nog meer kapot gemaakt, en daar zit niemand op te 
wachten. Het is wel heel erg jammer, ook voor de vele fans die voor Linda mee zijn gereisd, maar de 
gezondheid gaat nu eenmaal boven alles. 

Tot morgen, gr Lia   

Dag 6, vrijdag in Nagykanizsa. Vandaag is de dag van de individuele dressuur. Jiska is als 3e starter aan de 
beurt, en het begint om 8.30 uur. Al vroeg zitten de oranje fans rond de ring om haar aan te moedigen, en 
Jiska rijdt haar proef met lef. Iedereen is tevreden en haar score is 56,9 strafpunten, wat voor Jiska een 
heel goed begin is. Als volgende is dan Arjan als startnummer 11: hij heeft helaas een paar foutjes  maar de 
afwerking is verder netjes, en de uitslag voor Arjan zou zeker hoger uitgevallen zijn dan de 55,4 
strafpunten die hij nu krijgt. Er had meer ingezeten, maar hiermee is hij dik tevreden.  

   

De fans volgen de dressuur op de voet, ze zitten aan de ring.  Jiska    Arjan 

Daarna is Edith aan de beurt als nummer 20, en zij rijdt haar proef met weinig fouten, maar er zou iets 
meer uitstraling mogen zijn: 54,0 strafpunt. Daarna komt als nummer 30 Judith, en zij rijdt met haar paard 
de proef met aan het eind even een spannend moment: in de halve volte gaat Ulrike bijna onderuit, maar 
gelukkig blijven ze overeind om toch op de goede plaats halt te houden. 57,1 strafpunten is haar score. 

   Edith                          Judith 
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Daarna als nummer 39 volgt Ilonka die met haar schimmel helaas geen hogere score behaald dan 53,4 
strafpunten. Hij blijft iets te kort in de hals, en de mond blijft niet mooi gesloten, daardoor ziet het er wat 
gespannen uit, jammer. Als volgende is dan Sabine aan de beurt, en zij rijdt haar paard zo goed als ze kan 
door de proef, en de score van 60 strafpunten valt dan ook niet mee. Florinoor start als nummer 48, en er 
wordt gespannen uitgekeken naar haar proef. Het is jammer voor haar, maar de spanning wordt hen te 
veel, en er sluipen teveel onnodige fouten in haar proef.  

Ilonka     Sabine      Florinoor 

Er had meer ingezeten dan de 55,4 strafpunt die ze uiteindelijk krijgt. Ze is heel erg teleurgesteld, en 
iedereen voelt met haar mee. Maar kop op, morgen is de dag van de cross, en dan is dit allemaal al weer 
gauw vergeten. 

Na alle dressuur komt er een tussenuitslag van het landenklassement: Engeland heeft nu de leidende 
positie, de Belgen zijn gestegen naar de 2e plaats, Duitsland behoud de 3e plek, de Zwitsers zijn nu 4e en 
Nederland blijft op een 5e plek staan. Oostenrijk en Hongarije behouden ook de 6e en 7e plaats. 

Het is echter ongelooflijk hoe dicht het allemaal bij elkaar zit: tussen nr. 1 en nr. 4 zitten niet helemaal 4 
strafpunten. Nederland staat op iets meer dan 20 strafpunten achter de leider. De cross gaat een heleboel 
verschil uitmaken, daar is iedereen het over eens. 

       

Samen iets drinken in de publiekstent        daarna nog een vervolg op onze camping      en Gabrielle begint aan de pannenkoeken. 

Na de dressuur drinken we met z’n allen wat in de “grote” tent, en aansluitend gaan enkele ruiters samen 
nog de cross verkennen.     

In de dagindeling van de organisatie wordt de vrijdagavond ingedeeld als een avond waarin elk land iets 
moet koken wat traditie is in dat land: Nederland gaat pannenkoeken bakken: Gabrielle de vrouw van 
Arjan is daar een kei in: ze doet samen met Gert de inkopen, en bakt als een volleert bakker haar 
pannenkoeken voor alle landen.      
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De Zwitsers maken rösti, de Belgen hebben warme kersen met gehaktballetjes, de Duitsers een koude 
pasta, de Hongaren worst, vlees en uien, de Oostenrijkers hadden kaiserschmarren, en wat de Engelsen als 
gerecht hadden ben ik even kwijt. 

Het werd een hele gezellige avond, met dansende mensen op tafels die het maar amper konden houden. 
Aan alle kanten werden de tafels vastgehouden door de mannen, en er ging er toch af en toe nog een 
onderuit. Iedereen danste en zong met de muziek mee, en de opmerking kwam dat we dit al op de 1e 
avond hadden moeten doen! Gert en Fried hebben ergens roze pruiken vandaan gehaald, en het werd 
zoals gezegd een hele gezellige boel. 

Morgen  is de dag van de cross, voor de EK ruiters start het om 14.00 uur en we weten morgen meer over 
de uitslagen en onderlinge verschillen. 

Tot dan, gr Lia 

Dag 7, zaterdag. 

Vandaag is de dag van de cross. De deelnemers aan het EK komen pas na de middag in actie. De cross van 
de 1* cic en cci gaat voor de middag van start. Onze ruiters kunnen dan nog even kijken hoe de organisatie 
alles heeft geregeld met losrijden, hoe de weg is naar de start en bij de finish wat wel en niet kan. In de 
tussentijd kunnen de dames nog gauw even een Nederlands vlaggetje op het dekje en de helmcover 
borduren. Arjan heeft daarvoor heel mooi lint meegebracht, en vele handen maken licht werk, het ziet er 
heel mooi uit.   

De vlaggetjes op de dekjes     Jiska als eerste door het terrein 

De kunst is om de juiste motivatie bij iedereen naar boven te halen, om zo het teamresultaat zo optimaal 
mogelijk te krijgen. Jiska gaat als eerste als een speer door het terrein, en ze neemt de route zoals die 
afgesproken is. Een paar alternatieven om te kijken hoe het loopt, en om de rest van de groep goede 
informatie te kunnen geven. Ze heeft wel tijdfouten, maar verder zonder hindernisfouten door deze cross! 
Na de finish staat er een hele groep klaar met een heleboel water en ijs (dat wordt de hele dag aangevoerd 
door een auto met containers op de aanhanger) om te koelen en te verzorgen. Fried heeft zijn informatie 
en kan de rest voor de start nog meedelen wat de opties zoal zijn.  

De containers met ijs worden aangevoerd      In gedachten bij de start  

Hierna komt Arjan en hij gaat met Obelisk voortvarend van start. Hij heeft een paar mindere sprongen, 
maar gaat overal goed door en ook hij heeft alleen maar tijdfouten behaald. Edith met Ukkepuk rijden een 
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iets behoudende cross, ze heeft niet echt de snelheid te pakken, en zij behaald de meest strafpunten voor 
de tijd. De hindernissen zijn allemaal goed genomen, dus de tijd is voor haar het meest bepalend. Judith 

gaat voortvarend van start, en Ulrike doet optimaal haar best. Ze krijgt overal goede sprongen en hun tijd 
blijkt de beste van het Nederlandse team, maar 6,4 strafpunten voor tijd: een hele goede prestatie. 

    

Arjan       Edith    Bij de finish met Judith. 

Daarna is Ilonka aan de beurt, en haar paard gaat goed door het terrein. Op de laatste waterbak heeft ze 
even een spannend moment, een klein beetje uit balans! Gelukkig hersteld ze snel en neemt meteen het 
alternatief, zodat ze samen weer goed in balans komen. Ze hebben wel een aantal tijdfouten, maar zonder 
hindernisfouten is ook een goede prestatie. Sabine is de volgende starter, en ze gaat er als een speer 
vandoor na de start. Ze heeft haar zinnen gezet op een goede prestatie, maar ze komen niet helemaal fijn 
bij hindernis 4 en Tenda raakt zich op de hindernis. Daarna loopt het niet meer helemaal fijn, en na nog 
een paar hindernissen besluit Sabine om op te geven. Het is jammer, maar haar geluk is nu dat ze niet voor 
de team prestatie hoeft door te rijden en kan kiezen voor het welzijn van haar paard. Florinoor komt weer 
als laatste starter aan de start en haar paard is sterk in het terrein, ze komen zonder hindernisfouten, maar 
wel met een aantal tijdfouten door de finish. Ze hebben hun best gedaan maar helaas niet de optimale tijd 
gehaald.   

Ilonka              en Florinoor 

Zoals eerder gezegd worden alle paarden na de finish gelijk opgevangen door de andere teamleden en 
door Harm Borgmans, de dierenarts. Ze worden optimaal gekoeld en verzorgd, en dat werpt vruchten af: 
ze zijn allemaal goed fit ’s avonds, en er zijn geen grotere problemen dan hier en daar een ijzer verloren. 
De smid maakt het allemaal weer in orde, en er wordt met vertrouwen naar de keuring van morgen 
uitgekeken. Tenda van Sabine heeft wel een wondje aan haar been, en een wond onder de buik maar niets 
ernstigs. 

De tussenstand na de cross: de Duitsers zijn opgeklommen naar een 1e plaats, de Belgen komen op de 2e 
plek, de Engelsen gaan naar 3, en Nederland  op plaats 4.  De Zwitsers, Oostenrijkers en Hongaren maken 
de klassering compleet. In de kopgroep zit het heel dicht bij elkaar, het scheelt maar een paar balken in het 
springparcours. De spanning tussen de bovenste drie is groot, Nederland staat nu te ver achter om nog 
mee te kunnen doen voor de medailles. Er moet nog een heleboel gebeuren, wil daar nog verandering in 
komen. 
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‘S avond is de Nations Evening in de tent op het hoofdterrein. De bedoeling is dat dan ieder team/land een 
stukje opvoert. Het wordt een hele leuke avond met hele leuke stukjes van de Oostenrijkers, de Engelsen, 
en de Duitsers en ook Nederland die de Toppers met Shine ten gehore brengen (verkleed in een heleboel 
roze en glitter) is het een heel leuk optreden: 

   

Morgenvroeg is eerst de keuring, en aansluitend het springen en de huldiging. 

   

Zondag, dag 8. 

 

Vandaag was de dag NA de cross. Vanmorgen vroeg moesten de paarden al 
gekeurd worden, en ze leken allemaal fris, al moest Ice van Jiska wel in de 
holding box. Hij leek niet helemaal goed te draven, en moest even 
nagekeken worden. In de 2e keuring kwam hij gelukkig wel door de test, met 
dank aan Roeli Bril, en hij mag in ieder geval springen!            Coach en chef kijken toe 

 

Het springparcours staat goed aan de maat! We hebben nog niet eerder in een kampioenschap een 
dergelijk zwaar parcours gehad. De startvolgorde is omgekeerd aan de tussenuitslag en in de eerste groep 
moesten Edith (super, maar 4) Florinoor (ook geweldig, ook 4), en Ilonka (helemaal geweldig, die rijdt 
zomaar een foutloze ronde!)aan de start verschijnen. In de 2e groep moest als 1e van start Arjan, en hij 
stelde toch wel  teleur: hij kreeg maar liefst 24 strafpunten, na hem kwam Jiska en ook bij haar ging de 
spanning een te grote rol spelen: 36 fouten, gewoon teveel, jammer. Judith was de laatste start voor 
Nederland en zij deed ook hele goede zaken met ook maar 4 strafpunten! 

Het was in de kop van het klassement wel buitengewoon spannend: de amazone die aan de leiding stond 
na de cross, had maar liefst 12 stafpunten , waarmee ze uiteindelijk een 3e plaats behaalde. De Belgen 
sprongen ook niet zoals gewoonlijk en kregen in de top van het klassement toch ook wel een of twee 
balken aan de benen. Jammer voor de Belgen, maar heel gelukkig voor de Duitsers, die kwamen nipt aan 
kop. De einduitslag is voor Duitsland uitgekomen op 326,84 strafpunten en voor Belgie 326,85. Ja u leest 
het goed, met maar 1 honderdste hebben de Belgen het zilver gewonnen!  

Heel erg jammer voor de Belgen, maar proficiat aan Duitsland, die ook de individuele kampioen hebben 
met Ina Tapken, en de zilveren medaille voor Antje Deparade voor zich opeisten. De Engelsen hebben de 
bronzen medaille, voor het landenklassement maar ook individueel voor Hannah Mace (die had 1 balk 
mogen hebben maar geen 3). Het Nederlandse team werd uiteindelijk 4e, we hadden graag een medaille 
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mee naar huis genomen, maar het zat er dit jaar niet in. De beste individuele prestatie is geleverd door 
Judith die op een mooie 13e plaats is geëindigd. Ilonka volgt daar kort achter met een 15e plaats, en ook 
Florinoor is in de bovenste helft geëindigd zij werd 22e. Deze dames hebben goede zaken gedaan in het 
springparcours! Edith plaats 25, Arjan 33 en Jiska 39. 

 

Aansluitend volgde de huldiging, en de afsluiting van dit kampioenschap. Na deze officiële onderdelen 
gingen de meeste deelnemers gepakt en gezakt richting huis. De meeste spullen zijn al ingepakt voordat de 
huldiging ging beginnen, zodat de laatste dingen snel bij elkaar zijn gepakt en het weer op huis in kan gaan.  

Afsluiting te paard   Veel fans 

Wij zelf zijn pas (samen met Arjan en zijn gezin) gaan pakken toen alles was afgelopen. Daarna zijn we om 
ongeveer 20.30 uur met de families van Florinoor en Jiska  (die pas maandagmorgen gaan vertrekken 
omdat Florinoor de enige is met een vrachtwagenrijbewijs) en de familie Morssink gaan eten in het 
restaurant wat het dichtst bij het terrein lag. Na het eten zijn we met Arjan en familie richting Oostenrijk 
gereden, en daar hebben we overnacht, op een parkeerplaats. Maandagmorgen om 6.30 uur zijn we weer 
gezamenlijk vertrokken, en we zijn om 20.45 uur thuis gekomen. Lieke en Niels waren wel blij dat we er 
weer waren, ze hadden al meerdere keren gebeld met:  Wanneer komen jullie nou? 

 Ondanks heel veel op het laatste moment nog opgeloste dingen, blijft het toch een wedstrijd die van dag 
tot dag werd georganiseerd. Er was in het begin nog niet veel in orde, maar in de loop van de week kwam 
het toch allemaal wel op zijn pootjes terecht. Op andere kampioenschappen is er altijd nog een heel 
randprogramma in de vorm van een uitstapje of iets dergelijks voor de teamleden. Dat was nu niet het 
geval, we moesten het nu doen met de gebruikelijke avonden, die toch wel allemaal super gezellig zijn 
geweest!! Al met al een wedstrijd waar de ruiters met plezier aan zullen terugdenken, en waar de fans ook 
wel degelijk hun steentje hebben bijgedragen om het leuk te hebben met z´n allen. Allemaal heel erg 
bedankt voor de leuke week, de gezelligheid en de belangstelling. Het was top! 

In Hongarije werd bekend gemaakt dat het EK over 2 jaar in Engeland gehouden gaat worden, we hopen 
dat we er dan weer bij mogen zijn! 
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