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Graman neemt de .leiding
ALPHEN-CHAAM - De Nederlandse samen-
gestelde wedstrijdsport kende een fantastische
seizoenstart in Alphen-Chaam.

Ditmaal hadden de organisa-
toren de weergoden eens op
hun hand en dat bracht heel
wat enthousiast publiek naar
recreatiegebied 't Zand. De
ruiters troffen er in een
uniek landschap mooi
verzorgde crosstrajecten. De
organisatie was als vanouds
zeer stipt en correct.
Roxanne Graman (22) won
met Renske K de Z-wedstrijd.
Ze nam resoluut de leiding
in dressuur. 'Dat heeft de
doorslag gegeven' wist de
amazone uit Biddinghuizen.
'Renske was zo ontspannen
dat we alles perfect konden
afwerken.jIn het spring-
concours was hij misschien
wel iets te ontspannen; drie
balken. 'In de cross was het
daarna gewoon genieten'
vertelt de trotse winnares.
'Een echte Z-cross. En overal
kon ik controle houden. Dat
was vorig jaar nog wel eens
een probleem.'
De Belg Maarten Boon deed
met een foutloos spring-
parcours en een foutloze
cross binnen de tijd goede
zaken. Hij kwam met
Raphaela Dedois nog aardig
dicht in de buurt. Harm
Snoeck (20) kon met Flathley
zijn zege van vorig jaar niet
prolongeren. De winst
ont9lipte hem omdat hij te
snel door de cross ging. 'Mijn
horloge werkte niet, daarom
moest ik op mijn gevoel
rijden. Op deze ideale bodem

ging het zo gemakkelijk dat ik
veel te vroeg binnen was.
Vooral op de Passage-de-Route
van hagen was het kicken. Dat
vond ik zo mooi gebouwd. Het
paste ook perfect.'
Het springconcours gold als
een echte zeef. Slechts twee
combinaties kwamen fout-
loos door. Al te veel straf-
punten versperden drie
combinaties de weg naar de
cross country, terwijl meer-
dere combinaties in de
gevarenzone kwamen.
Bondscoach Martin Lips was
er blij mee. 'Een spring-
parcours hoort te zijn zoals
het hier staat.' Ook over de
cross was Lips zeer te
spreken. 'Een mooie galop-
peercross met massieve en
goed afgewerkte hinder-
nissen. Doordacht gebouwd,
een perfecte bodeni en een
prachtig terrein. Vooral het
mooie open water was zeer
uitnodigend, zeker bij de
seizoenstart.' Ook Fried van
Stiphout, de chef d'equipe
der landelijke ruiters voor
het E.K.in Hongarije, was
enthousiast over de cross.
'Daar kun je tenminste wat
mee. En ik heb nog wat
ruiters gezien die ik
misschien nog wel kan
gebruiken.'

Schifting
Ook in de M-klasse werd de
schifting duidelijk door-
gevoerd in het onderdeel

Roxanne Graman won met Renske K de klasse Z.

springen. En in de cross
eveneens, want daar kwam
slechts de helft zonder kleer-
scheuren doorheen. Gaby
Dekkers was met Rich
Rebble een zeer overtuigende
winnares. Ze had veruit de
hoogste dressuurscore en
verderop liep ze geen enkel
strafpunt meer op. 'In de
cross vond mijn paard het
alleen eng om tussen de
hagen publiek door te lopen.
De tijd die we daarmee
verspeelden hebben we op de
open stukken goedgemaakt.'
Floor van Gelderen had een
steuntje in de rug van Martin
Lips nodig om tweede te
kunnen worden. 'Mijn paard
So Special is licht geblesseerd
geweest. Ik twijfelde over
deelname. 'Alsje rijdt, dan

ga je ervoor' dat was zijn
boodschap. Zo heb ik het
gedaan.' In de tweede M-ring
was uiteindelijk ook de
dressuurscore beslissend.
Anouk van Gerven won met
Prestige Z uiterst nipt voor
Loes van Gils, die met Inner
Circle Risky haar M-debuut
maakte. 'De cross gaf een
heel goed gevoel', vertelt Van

. Gerven. 'Prestige liep er,
zonder ook maar ergens te
twijfelen, heel gemakkelijk
doorheen.' Voor Loes van
Gils was de cross een
sensatie. 'Risky was zo
gretig. Het was een
hindernis zien en dan
aanpakken. Ik ben gewoon
overal rechtdoor gereden.'
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