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Voorjaarskriebels tijdens eerste sgw
Gaby Dekkers: IDe smalle bospaadjes met publiek waren het moeilijkst'
ALPHEN - Het zonnige recreatieterrein 'tZand in het N oord- Brabantse Alphen was zondag het decor voor sgw Alphen-Chaam, de
eerste samengestelde wedstrijd van het seizoen. Paarden en ruiters hadden de voorjaarskriebels en dat was op het dressuurterrein hier en daar wel te zien. "Veel paarden gingen stuiterend over
het terrein", zegt M-winnares Gaby Dekkers. Ze won met Rich
Rebble (v. Democraat). In de andere M -groep was de overwinning
voor Anouk van Gerven met Prestige Z. In de klasse Z was de
hoogste eer voor Roxanne Graman met Renske K.
door Daniëlle Carrière
Ondanks dat schimmelruin Rich
Rebble (Democraat x Stotnello xx)
aardig fris was op het voorterrein,
wist Gaby Dekkers (27) met hem
een ontspannen dressuurproef neer
te zetten. "Het was de eerste keer
buiten en daardoor was Rebble erg
fris op het voorterrein", vertelt de
Erpse amazone. Uiteindelijk heb ik
hem toch ontspannen gekregen. De
proef was niet spectaculair, omdat
ik er door de frisheid nog niet echt
aan kon rijden. Rich Rebble is van
zichzelf echter al actief in de bewegingen en het gaat er dus nooit sloom
uitzien."
Dekkers scoorde 206 punten voor de
dressuurproef. Dat was zes punten
meer dan Stephanie Reitsma met Dalida en Hanneke Held met Sir John
de Liemers (v. Monaco), die na het
eerste onderdeel ex aequo tweede
- stonden.
Door foutloos te springen, bouwde
Dekkers haar voorsprong nog verder uit. "Het springparcours verliep
goed. Ik moet dan zelf altijd heel stil
blijven zitten, want Rebble reageert
op iedere beweging en dan hebben
we zo een balk. Dat was nu niet het
gevaL"

Ook de cross ging zonder fouten.
"Het was een cross met veel greppels en gaten voor de hindernissen.
Rebble kijkt daar niet naar en gaat
er zo overheen. Nee, het moeilijkst
voor hem waren de bospaadjes met
veel publiek. Hij komt dan enorm
terug voor de mensen langs de kant.
Er waren wedstrijden dat hij voor het
publiek aan de kant sprong en als
gevolg daarvan langs de hindernis
rende. Nu gaat het al een stuk beter
en hebben we voor het eerst sinds we
M rijden, de tijd gehaald."

Uitdaging
Democraat-zoon Rich Rebble werd
in 1998 geboren. Dekkers kocht hem
als zevenjarig paard. "Hij had nog
geen wedstrijdervaring. Pas op zijn
achtste liep hij zijn eerste dressuurwedstrijd", zegt Gaby Dekkers.
Hoewel hij met halfbroers en -zussen
van onder meer Jetset D, Farrington
en Olivi hoogstwaarschijnlijk gefokt
werd als dressuurpaard, kocht Dekkers de schimmel met de samengestelde wedstrijdsport als doel. "Als
dressuurpaard is Rebble heel sensibel. Ontspanning is alles bij hem.
Als hij niet ontspannen is, krult hij
zich op en begint hij te dribbelen.
Negen van de tien keer gaat het wel

)
daar zelf ook niet zoveel lol in. Het
is me te druk en te chaotisch op het
springterrein. Bij het samengesteld
is het heel relaxed. Daar heeft ook
iedereen een groot nummer op zijn
rug en dan weet je precies wanneer
je aan de beurt bent."

Veel uitvallers

• Winnares van de klasse Z werd Roxane Graman met Renske K.

goed en kunnen we een goede dressuurproef rijden", zegt Dekkers die
de ruin inmiddels in de ZI dressuur
uitbrengt.
Rich Rebble stond al vier jaar te
koop. "Waarschijnlijk omdat hij zo
sensibel was. Ik moest echt heel stil
op hem zitten, want anders werd
Rebble heel heet. Het leek me een
goed paard voor het samengesteld
rijden, vanwege zijn enorme galoppeervermogen en zijn vechtlust. Ik
kocht hem vanwege de uitdaging."
Dekkers vertelt verder: "Op wedstrijd gaan, vindt hij schitterend. Hij
houdt van aandacht. Sinds ik met
hem op wedstrijden ga, is Rebble
thuis ook makkelijker geworden."
Dekkers startte haar schimmelruin
vorig jaar in Neede voor het eerst in

het M samengesteld. Alphen-Chaam
was de zesde wedstrijd in die klasse.
"Hij gaat het steeds beter doen. Mijn
doel met Rebble is om in drie disciplines Z te worden. In de dressuur
is dat al gelukt. In het samengesteld
hebben we ook genoeg punten om Z
te starten, maar ik wil eerstM springen zijn, voor ik dat doe. In het springen zijn we nu namelijk L. Ik heb

In de klasse Z gingen 28 deelnemers
van start. Tien daarvan werden tijdens de cross of het springen uitgesloten. Drie combinaties hadden
teveel strafpunten in het springparcours en mochten daarom niet van
start in de cross. Edith Tuijtelaars
viel van haar paard Power, waardoor
ze met Ukkepuk niet meer van start
ging. Verder werd er een aantal keer
geweigerd op de waterinsprong en
ook op de oude waterplas, die nu
droog stond.
Roxane Graman nam met Renske
K een voorsprong in de dressuur
die ze, ondanks twaalf strafpunten
in het springparcours, niet meer uit
handen gaf. De Belg Maarten Boon
incasseerde na de dressuur verder
geen strafpunten en werd tweede.
Op de derde plaats eindigde de winnaar van vorig jaar, Harm Snoeck
met Flathley, die naast een balk in
het springparcours, ook iets te snel
was in de cross.
» Voor uitslagen. zie pag. 19

