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Sprookje met negen vierspannen sluit 40ste
concours hippique Norg groots af.
Door; Geert Bouius
Vorige week dinsdag, 25 juli, beleefde Stichting Norgermarkt Concours haar jubileum editie van
het veertigste groot nationaal concours hippique voor tuigpaarden, hackney’s en de tuigpaarden
van het Fries ras. Ondanks dat het bestuur een zwaar jaar achter de rug heeft met het plotselinge
overlijden, vorig jaar september, van voorzitter Geesienus van Zonneveld, had men het toch voor
elkaar gekregen, het opnieuw massaal aanwezige publiek een schitterend evenement voor te
schotelen met tuigpaardensport van het allerhoogste niveau. Bij monde van voorzitter Yvonne
Hofsteenge werd dan ook iedereen bedankt die hieraan heeft bijgedragen.
Drama en uitzinnige vreugde
Het ging natuurlijk ook om de sport en de vier kampioenschappen die op het programma stonden.
Als eersten kwamen de tuigpaarden Fries ras in Klavertje- 3 aanspanning opdraven voor hun
kampioenschap, maar dit werd jammer genoeg één grote desillusie omdat twee aanspanningen op
de loop gingen en de wedstrijd werd gestaakt. Gelukkig bleef het alleen bij materiele schade, maar
het is voor niemand leuk dit soort ongelukken mee te maken. Na afloop was er een sponsor die
spontaan een deel van de schade aan de Friese sjees voor zijn rekening nam!
Het volgende kampioenschap was het Nederlands kampioenschap tuigpaarden gereden door dames
voor een tweewielig rijtuig. Een open titelstrijd deze keer omdat viervoudig winnaar Business met
Anneke Huckriede zich niet gekwalificeerd had. Maar stal Huckriede zou stal Huckriede niet zijn, en
dus kwam Anneke met ECW Imondro van Alfons Engbers in de ring. Zeven dames gingen de strijd
met elkaar aan waaronder de uit Een afkomstige Linda Boelens met haar vos El Nino B. Zij reed
voor eigen publiek en had derhalve veel fans langs de kant die haar extra aanmoedigden, met
name in de finale waarin de beste vier nogmaals afreden voor de wedstrijd met Linda voorop. Haar
El Nino beweegt zeer atletisch en gaat voor en achter hoog van de grond. Ook heeft de ruin veel
zelfhouding en maakt zich deftig. Maar ook Imondro weet wat bewegen is en toonde vooral in de
voorhand een hoge actie en veel ruimte. In de achterhand was de bruine ruin de mindere van El
Nino. Als derde ging Jacobien Postma uit Blauwhuis met krachtpatser Endre van stal Haarsma mee
afrijden en als vierde Renate Veerman uit Wiitelte met de veel front makende Besterly Eribo. Vier
toppaarden die alles gaven, echter er kan maar één kampioen worden en dat werd Linda Boelens.
Uitzinnig van blijdschap ontving ze alle felicitaties en tijdens de huldiging liet ze El Nino er nog
even extra inklimmen. Het zilver was voor Anneke Huckriede, het brons voor Jacobien Postma en
voor Renate Veerman was de vierde plaats.
Hierna waren de tweespannen van regio Noord aan de beurt en reden zes deelnemers af voor hun
belangrijkste wedstrijd van het seizoen. De jury kreeg een lastige klus te klaren want geen van de
spannen liep een vlekkeloze wedstrijd, hoewel de fraaie zwarten van Susan Bouwman uit Nijeveen
wel het meest constant waren. In beweging kan het allemaal iets flitsender, maar het gaat om de
meeste eenheid als span en het waren dan ook deze Egberdina’s Armani en – Unitas die na de
eerste omloop als eerste werden binnengeroepen, gevolgd door het span actievolle bonten van
Rony Beuving uit Hijken, Cetrienes en Contant. Hierna kon titelverdediger Gerard van de Meulen uit
Nijbeets zijn gelegenheidsspan Wapenaar en Gentenaar van Joop Witlox opstellen. Een week
geleden raakte Cantenaar geblesseerd en moest Gentenaar noodgedwongen zijn plaats innemen en
deed het zeker niet slecht. Deze drie spannen werd gevraagd nogmaals af te rijden voor de titel.
Armani en de 17-jarige Unitas pakten gelijk hun ritme weer en gingen als een echte eenheid door
de baan, terwijl Cetrienes en Contant een halve baan nodig hadden om in de juiste balans te
komen en dit kostte hen uiteindelijk de titel. De vossen van Van der Meulen deden goed mee, maar
kwamen ten opzichte van concurrentie net te kort in zowel beweging als houding en werden eervol
derde. De titel ging naar Susan Bouwman en die was daar zichtbaar heel blij mee en roemde de

“oude” Unitas om zijn wedstrijdmentaliteit en karakter. Als extra prijs ontving Susan de Gouden
Zweep uit handen van Willem van der Bij uit Kollumerzwaag, die deze wisselprijs jaarlijks
beschikbaar stelt in Norg.
Afscheid
Het laatste kampioenschap dat verreden werd was dat voor de hackney’s grote maat en zeven
cracks maakten hun opwachting in deze titelstrijd. Bij hackney kampioenschappen is een stand
show verplicht en daarom werden de beste vijf onderworpen aan deze individuele beoordeling,
waaronder ook titelverdediger Andre Veltkamp uit Hengelo met Sir Arie, die voorlopig als eerste
was geplaatst en dus als laatste de stand show inging. Als eerste werd Adriene van Laar uit Vaasen
beoordeeld met haar Plain’s Inkspot die een keurige doch vlakke presentatie gaf, waarna Patrick
Hoogerwaard uit Capelle aan de IJssel aan de beurt was met zijn actievolle Secret’s Jesse James.
Dan de meest spectaculaire hackney van de vijf, Magic Eclips Flash Dance met Peter van Nispen uit
Haarlem. De hengst zakte mooi op de achterhand waardoor hij de voorbenen hoog en ruim kon
wegzetten. Waar de balans hem soms nog weleens parten speelt , was daar nu geen sprake van.
Als één na laatste reed Jan van de Westen uit het Brabantse Den Hout zijn Shanie Strikeler voor
aan de jury. Deze goedgekeurde hengst presteert altijd constant en foutloos, echter zou iets meer
expressie in zijn bewegingen mogen hebben. En dan de elegante Sir Arie. Mooi in houding en sterk
over de benen gaand liet Veltkamp hem gaan. De jury was er nog niet uit en wilde Sir Arie en Flash
Dance nog eenmaal tegen elkaar zien en dus reden beide nog een keer af. Het publiek was er wel
uit wie moest winnen en dat was de opnieuw flitsend bewegende Flash Dance en gelukkig dachten
twee van de drie juryleden er ook zo over en zo werd Peter van Nispen in zijn laatste wedstrijd met
de bruine hengst kampioen van Nederland. Jan van de Westen en Shanie Strikeler werden derde
en Jan nam daarmee waardig afscheid van een lange en succesvolle sportcarrière. Jesse James
bleef vierde en Inkspot vijfde. Van de Westen had eerder op de avond nog wel de limietklasse
grote maat gewonnen met Strikeler’s zoon Raffles.
Weer d’Achard
In de overige rubrieken werd ook op het scherpst van de snede gestreden en dat begon gelijk om
16.00 uur in de openingswedstrijd voorde hackney pony’s. Het betrof de limietklasse met het
maximale aantal van vijftien deelnemers die na een finale met zes, werd gewonnen door Els d
‘Achard van Enschut met Heartland He’s Never Too Late. Te laat was hij zeker niet en in een mooie
houding en actievol benenwerk werd voor stal Van Enschut uit Dorst het eerste oranje rozet
binnengehaald. Anneke Huckriede uit Usselo werd keurig tweede met Brookfield Olympic Dreams
voor Gijs Rozendaal uit Putten met Stefke-H van de heer Jos Havermans. Els d ‘Achard won ook de
ereklasse kleine maat met een ongenaakbare Here I Am van de familie Van Wanrooy en verwees
opnieuw Anneke Huckriede naar plek twee, nu met Sunbeam Look at Me. Derde werd Werner
Sweens uit Riel met Leyrun Haedliner. Ook in de damesklasse was Els d’Achard de beste, met weer
Heartland He’s Never Too Late. Nu werd Ilse Sweens tweede met Leyrun Prestige voor Anneke
Huckriede met Brookfield May Way. Werner Sweens won met Leyrun Headliner en – Tourmaline de
tweespannen en met Sunbeam Look at Mee en Noddyvyse Special Edition won Lambertus
Huckriede de tandemrubriek.
Onnavolgbaar
De nationale tuigpaard rijders trapten af met de nieuwelingen competitie en was Harm Jan
Veenstra uit Boyl die met de extreem bewegende Icellie van Rein Bosch de meeste punten pakte
voor Klaas Buist met Indiana en Harry van Middelaar uit Hoornsterzwaag met Image HBC. In de
sterke grote limietklasse ging Henk Hammers uit Zwartsluis er met de dikste envelop van door. Hij
won de ruim grijpende Dendrini van de familie Kooyman voor Harry van Middellaar met Gardenia
en Robbie van Dijk uit Odiliapeel met Fantijn van de gebroeders van Manen. Dat Mark de Groot uit
Giessenburg als vijfde werd geplaatst met de hoog in het front lopende en machtig bewegende
Dylano was niet te volgen. De zwarte hengst liep als een winnaar! Een andere zwarte, Brandy HBC,
won de ereklasse in handen van Harry van Middelaar met op de tweede plaats Leendert Veerman
met Besterly Amadeus. Veerman won wel de ereklasse tweespannen met Amadeus en Zilver voor
Ule Haarmsa uit Tjerkwerd met Celebration en Zavanno. Haarsma daarentegen won de
tweespannen limietklasse met Endre en Imposant en de randem competitie met Endre, Celebration
en Zavanno. De tuigpaardrijders van regio Noord reden nog een openklasse voor fokmerries die
werd gewonnen door Harm Jan Veenstra met Inanda van Willem Cleverng . Linda Boelens werd
hier tweede met Celony. In de ereklasse zegevierde Niek Alting uit Jipsingboertange met een
onnavolgbare Emerson voor Margreet Bosma uit Ruinen met Wonder van de Ursahof. Bosma won
wel de damesrubriek met Wonder en hield Ada Donck uit Doornspijk met Zilver D keurig achter
zich.
Klasse apart
De tuigpaarden Fries vingen ook aan met de competitie voor jonge nieuwe paarden. Henk
Hammers rijdt hierin Joppe van Nienke Schrale en won voor Robbie van Dijk met Milan van de
combinatie Derksen/Van Manen. Udo de Haan uit Hemrik werd derde met Het Swarte Paert Sierd
PJ. Susan Bouwman had ook succes met de Friezen en won met Egberdina’s Henk van Jeen Mulder

de limietklasse. Jolanda Schreuder ging er met het rode rozet vandoor omdat haar Douwe van R
als tweede werd geplaats voor partner Sybren Minkema met Imbert fan Wylgster Pragt. In de
ereklasse was Eise 489 een klasse apart en won met overmacht in handen van Jelmer Chardon.
Met Filou SB werd Sybren Minkema tweede en met Egberdina’s Arwyn was de derde plaats voor
Susan Bouwman. Filou SB won wel de damesklasse met Jolanda Schreuder op de sjees. Bouwman
en Arwyn werden nu tweede voor Lucien Ellens met Vincent van Jelle van der Kooi. Bij de
tweespanen was Feike Holtrop uit Baaium spekkoper. Zijn Hessel – en Jasper fan e Stjelpdyk
wonnen de finale tweestrijd van Jan Bouwman met Minne van de Egberdina Hoeve en Egberdina’s
Henk.
Adembenemende apotheose
Ondanks de vier kampioenschappen die er in Norg verreden werden had men het beste, zoals
altijd, voor het laatste bewaard: het Sprookje van Norg! Feitelijke is het geen sprookje maar pure
realiteit met dit jaar maar liefst, en hoe kan het ook anders, veertig paarden tegelijk in de baan die
bij het kunstlicht voor een werkelijk adembenemende apotheose zorgen. Onder de regie van Susan
Bouwman- Wind en Jolanda Schreuder kwamen van alle drie de disciplines drie vierspannen in de
baan aangevuld met vier paarden gereden onder het zadel. Onder het geluid van pop rock
zangeres Ellen Jannink reden de vierspannen een “kür” op muziek waarbij ze soms met zijn drieën
naast elkaar door de baan draafden. Een prachtig schouwspel wat de nodige stuurmanskunst en
oplettendheid van de menners vroeg, er kon namelijk niet van te voren geoefend worden, maar
het liep op rolletjes en onder het nummer “Halleluja” en een luid applaus verliet elke aanspanning
de baan en was het 40ste Spookje van Norg een feit!

Rechtenvrije foto van Geert Bouius: Peter van Nispen met zijn Kampioen Hackney Magic Eclipse Flash Dance
Meer informatie: Willy Tienkamp, secretaris Stichting Norgermarkt Concours (06 24 95 91 91).

