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Roxana Graman wint weer
ETTEN LEUR - Roxane Graman is met Renske
(v. Goodtimes) in de samengestelde wedstrijdsport de absolute nummer één van het voorseizoen. Na haar Z-overwinning in Alphen-Chaam
gaf ze ook in Etten-Leur iedereen het nakijken.

In de dressuurpiste moest
Graham slechts de Belgische
Olympiër Joris van Springel
met Bold Action nipt laten
voorgaan. Van Springel, die
zich op Badminton richt, had
zes strafpunten voor tijdsoverschrijding in het springparcours. Dat deed hem
tuimelen naar de vierde stek.
Geen plankenkoorts
'Renske is een alleskunner',
vertelt de winnares. 'Z2-dressuur, Z-springen en Z-samengesteld. In de cross was het
echt genieten. Vorig jaar had
hij last van plankenkoorts.
Deze winter zijn we voor
springen en dressuur op veel
verschillende plaatsen
geweest. Nu heeft Renske
alle schroom van zich
afgegooid.' Ze werd op korte
afstand gevolgd door Simone
Willems die met de snelle
Catwood Toy Toy (stokmaat
1.61 m) van Harry van Loon
en passant ook haar
Brabantse titel prolongeerde.
'Catwood wil wel eens een
hittepetit zijn. Dan wordt ze
heet. Is ze eenmaal uit de
startbox dan is ze onderweg
alleen maar met mij bezig.
Ze vindt niks eng en ze laat
je nooit in de steek.'
De nummers een en twee
van Etten-Leur hebben hun
zinnen gezet op het EK
Landelijke ruiters in

Hongarije. Monique Hazeleger behoorde met Ricardo
(derde) tot het zestal Z-klassers met een blanco strafregister na de dressuur.
M-winst en de Brabantse titel
was er voor Mirjam Slieker.
Een opsteker na acht
maanden zonder wedstrijden
vanwege de opspelende rug
van de Rijsbergse. 'Daarvoor
had ik één keer een
M-wedstrijd gereden. Op de
eerste vier hindernissen was
het allemaal niet vlot
genoeg. Daarna heb ik gas
bijgegeven. Het moest
gebeuren.' Op basis van een
betere dressuurscore won
Willemien Hendriks (15)
royaal de tweede M-rubriek
voor Alice Naber-Lozeman
met Coral Estate Vilart. Ze
deed dat met het tuigpaard
Springrose (Renovo x Hoogheid). 'Op de lange stukken
wil ze wel eens sterk
worden, maar ze blijft goed
te sturen, ook op de slingerpaadjes.' Met één tel verschil
miste ze de Brabantse titel.
'Maar Springrose ging super
door het water en daar ben
ik toch blijer mee. Vorig jaar
hadden we daar nog
problemen mee, maar we
hebben veel getraind.' Voor
het Brabants L-kampioenschap werden de resultaten
van de hoogstgeplaatste
Brabanders per ring met
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elkaar vergeleken. Nienke
Otjens met Unde Jo, Kelly
Hermans met Roulette W,
veteraan Antoon Nooren met
Umara en René van der Loo
met Spanky gaven elkaar
geen duimbreed toe. De titel
ging naar Nienke Otjens. Met
Uncle Jo, haar nieuwkomer
in de L-Idasse, wist ze de
optimale tijd in de cross het
dichtst te benaderen.
Niet alledaags
Etten-Leur was weer een
goede wedstrijd met een
prima bodem. Op enkele
punten werd door bochtenwerk het ritme er wat uitgehaald, maar daar stonden
mooie galoppeerstukken
tegenover. In alle klassen
was hindernis vijf, de vallei,
de scherprechter. Een steil-

Graham met

sprong, pal daarachter een
dieper liggende sloot en dan
wat steil tussen de bomen
omhoog. Dat was de opgave.
Voor de paarden niet al te
uitnodigend zo op het eind
van een laantje en dan het
bos in. Bijkomend probleem
was de geringe manoeuvreerruimte. Zulke passages zijn
niet alledaags in de moderne
crossen.
Men kan er verschillend over
denken, maar de ruiters
mogen het zich toch een
beetje aantrekken dat die
hindernis het klassement zo
overhoop kon halen. Een
slootje springen, later een
sloot en tot slot een EttenLeurse sloot hoort in de crosserij wél tot het basiswerk.
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