
De Hoefslag zitoQvenQP het nieuws. Geen enke:,le"combinatie ontkomt aan ons scherpe oog. In.Blikvanger
van de Week belicht de Hoefslag paardenmensen die opvallend of verrassendinhet nieuws kwamen.

Roxana Graman

Paarden was eigenlijk het enige dat ik
leuk vond. Ik viel van de ene verbazing
in de andere, dit wereldje was mij
totaal onbekend. In Deurne leerde ik
wat met paardrijden bedoeld werd.
Tijdens mijn eerste stage, bij een
hengstenhouderij, was mijn Haflinger
mee. Als ik daar op terugkijk ... , ik had
me dood moeten schamen. Tijdens die
stage kwam de buurvrouw van de
hengstenhouder vragen of iemand hun
merrie - niet zo makkelijk - kon
rijden. Het was Renske.'
De inmiddels elfjarige Renske Kwerd
door de familie Koekoek uit De Punt
gefokt uit Goodtimes en een ster-
merrie van Casanova x Zevenaar uit de
Lady Reveil van Wittenstein-stam.
'Renske kwam regelmatig omhoog. In
het begin heb ik haar veel in het bos
gereden, zodat ik haar voldoende
vooruit kon houden. Ik heb getwijfeld,
maar het ging steeds beter en het leek
me leuk om Renske mee te nemen
naar Deurne. Dat mocht. Met haar
reed ik mijn allereerste officiële
wedstrijd. Renske is nog steeds van de
familie Koekoek. Ze komt uit hun
favoriete merrie en hoort bij de familie.
Ze genieten enorm van haar. Ze willen
haar echt niet kwijt. Gelukkig.'

Wat goed •IS, komt snel
Roxana Graman drukte met Renske K haar stempel op de eerste twee samengestelde

wedstrijden van het seizoen. Ze won in Chaam en Etten-Leur. 'Dit was de opbouw naar de

tweesterrenwedstrijd in 8redeneek en straks hopelijk het EK voor Landelijke Ruiters.'

Tekst & Foto's: Petra Baas

De 22-jarige Roxana Graman is een
nieuwkomer in het eventingwereldje.
Vorig jaar reed ze voor het eerst in de
nationale klasse Z en internationale 1*.
'Ik rijd pas vier jaar paard', vertelt de

amazone uit Biddinghuizen met
verwondering in haar stem. 'Ik had een
Haflinger en reed veel in het bos. Daar
genoot ik van. Na het behalen van mijn
VMBO-diplomaging ik naar Deurne.

Roxana Graham plaatste zich met Renske in de schijnwerper door zowel de SGW in Etten-Leur
aIs in Chaam te winnen.
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