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Van de Redactie  
 
Een zomerse Stalpraet. Met bezoeken aan bekende 
maneges, maar ook aan een onbekende: Manege El-
burg. Buitenrit, les, mennen: voor ieder wat.  
 
En dan ook nog de paarden van de familie Georges. 
Ja, meervoud. Ze hebben er nu 3. Jean-Jacques ver-
telt over de geboorte van het veulen van Dinda en 
over zijn nieuwe Akhal Teke hengst. 
 
Veel leesplezier, 
 
Dineke en Marije 
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Wist u dat?  
 
 We tijdens het ruiterweekend in Limburg 

voor het eerst op ‘ruiterknooppunten’ 
een route hebben gereden? 
 

 Jean-Jacques nog een paard heeft ge-
kocht: Shengizkhan? 

 
 En Dinda, het paard van Céline Georges 

een veulen heeft gekregen: Maira? 
 

 
 

 Daarmee de familie Georges de trotse 
bezitters zijn van 4 paarden? 

 
 Gesine een schilderij van Dinda heeft 

gemaakt? 
 
 En dat dit een cadeau was van Jean-Jac-

ques aan zijn dochter? 
 
 De Legmeerlessen al 2x zijn afgelast van-

wege te warm weer? 
 

 En er nu ook weer sinds jaren een va-
kantiesluiting is op de Legmeer?  

 
 En wel van 31 juli t/m 20 augustus? 

 
 Dineke met het wisselende weer wel een 

jas had meegenomen naar de Legmeer-
manege, maar ze die vergat toen ze naar 
huis ging? 

 
 En thuis: waar zijn mijn sleutels? In de 

jas! 
 

 Dus snel Hans bellen om 23:15. Hij was 
nog bezig en Dineke kon de jas ophalen. 

 

 Gesine regelmatig een krat met appels 
meeneemt voor de paarden? 

 
 Diana ook wel zo’n krat wilde hebben om 

appelsap en appelmoes te gaan maken? 
 

 Dineke het voorbeeld van Diana is gaan 
volgen en nu ook appelmoes en appelsap 
is gaan maken? 

 

 
 

 Diana bij de schooltuin helpt en daar nu 
veel en grote courgettes vandaan komen? 

 
 En ook dat op de manege aangeboden 

werd? 
 

 Dineke, Laura en Gesine daar nu lekkere 
courgette gerechten van gaan maken? 

 
 Je er ook cake mee kan maken: courget-

tecake met yoghurt frosting? Zie de AH 
recepten. 

 
 



Agenda 
 
Voor meer informatie over de prijs, tijden, 
deelnemers en adressen zie onze website. 
 
Zondag 17 september 
De Fjorka hoeve in Blaricum. Een manege 
met alleen fjorden. 
 
Zondag 15 oktober 
Bosrit in Woudenberg bij manege Groene-
woude 
 

Zondag 19 november 
Een beginners- en een gevorderden rit op de  
Veluwe bij manege The Mill ranch in Ede 
 
Zondag 10 december 
De snertrit bij manege Groot in Egmond. In 
de ochtend een strandrit en in de middag 
een duinrit, met een kop erwtensoep als  
lunch.  
 

Stal te Bokkel 
 
Ruiter Paard Ruiter Paard 
Niek Heering Zep Merel Heering Goldy 
Dineke Hoekstra Future Marieke Poel Gerona 
Simone Dassen Rosa Mariette Janssen Mowgli 
Hanneke van Zadelhoff Eden Yvonne Royers Reality 
Laura de Rochemont Mike Gesine Alkema Ciseh 
Fleur (de voorruiter) Jane   

 

 
Netjes wachten tot de fietsers voorbij zijn gereden 

 
Ik reed op Eden, een mooie, donkere, gel-
derse merrie. Ze is een 8 jarige  dochter van 
de hengst van de stal. En een beetje een  alfa 
merrie. Dus iedereen moest netjes achter el-
kaar lopen vond  ze. En ze beet ook nog in 
de billen van de voorganger! Prachtig weer en 
een prachtige omgeving. 

Hanneke van Zadelhoff 
BBB-lid 

 

 
 
Ik reed op Mike, al de 3e keer. Deze keer  had 
de naam “schuimpie” beter bij hem gepast, 
hij had het nl. erg warm. We zitten nu ook 
precies in de weersovergang. Het was wel een 
heerlijke rit. 

Laura de Rochemont 
BBL-lid 

 



  5

 
 
Het was een mooie rit. Stal te Bokkel ligt ont-
zettend mooi, midden in het bos. Aardige 
mensen en lekkere zelfgemaakte appeltaart 
toe. Topdag! 

Yvonne Royers 
BBB-lid 

 

 
Simone 

 
Ik heb elke keer wat moeite om de manege te 
vinden. Mijn navigatiesysteem stuurt me let-
terlijk het bos in. Maar ik was op tijd.  
 

 
Even een selfie 

De aanmeldingen voor deze rit lopen altijd 
snel vol. Het vreemde was dat Gesine en ik 
beiden dachten dat zij met de rit mee zou 

doen. Zaterdag 13 mei om 23:25 kwam Ge-
sine er achter dat ze niet op de lijst stond. 
Hier onze whatsapp conversatie: 
 

 
 
Het bleek dat ze de aanmeldingsemail nog in 
de map concepten had staan! Ze is op de bon-
nefooi naar Eersel gegaan. Maar gelukkig: ze 
mocht mee. En we hebben allen een leuke rit 
gehad.  

 
En terug op de manege konden we lekkere 
zelfgemaakte appeltaart krijgen, met slag-
room 
 

Dineke Hoekstra 
BBL-lid 

 

 
Niek 
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Heerlijke buitenrit gemaakt in een mooi stuk 
Nederlandse natuur op een enorm grote mer-
rie, Sara. (Red. in onze aantekening stond als 
paard Rosa voor Simone). Pittig maar ook 
zeer braaf en nieuwsgierig. Volop genoten 
met de groep, lekker gekletst en we hadden 
heerlijk weer. De zelfgemaakt appelcake na 
afloop was ook een “aandenker”! 

Simone Dassen 
BBL-lid 

 

 
Altijd als we bij Stal te Bokkel rijden, kunnen we 

lekker in de zon op het terras zitten. 
 

Ruiterweekend bij stal Venhof 
Ruiter Vrijdag Zaterdag Zondag 
Dineke Hoekstra Wayne Anton (zoon van Heidi) Anton 
Gesine Alkema Zappie Zappie Zappie 
Hanneke van Zadelhoff Vivaldi Vivaldi Vivaldi 
Gerit Goede Woreas Woreas Woreas 
Laura de Rochemont Heidi Heidi Heidi 
Charlotte Janssen   Chablis 
Jean-Jacques Georges   ? 

 

 
Onze hutjes 

De niet ruiters waren: Evert Goede, Tinie 
Akkermans, Marleen en Arrianne Goede. 
 

 
 

Planning 
Waar gaan we dit jaar naar toe met ruiter-
weekend? Altijd weer een zoekpartij. Er wa-
ren wat stemmen om wederom naar Soeren-
donck te gaan, maar ik wilde toch graag wat 
anders proberen. We gaan al vaak naar Bra-
bant en ik dacht, laten we Limburg eens pro-
beren. Wat maneges opgezocht in Limburg. 
En toen bedacht ik dat we als vereniging al 
een keer een ruiterweekend in Limburg heb-
ben gehad. Daar was ik toen zelf niet bij ge-
weest. Even zoeken in de oude Stalpraeten. 
Ja, in 2003 zijn we daar geweest. Bij Stal Ven-
hof in Herkenbosch.  
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Vervolgens hier het weekend geboekt. Krijg 
ik ook te horen dat er in het weekend van 
10/11 juni er een Western-rally zou zijn. 
Daarom dat weekend gekozen.  
 
2003 versus 2017 
Als ik vertel dat we daar al eerder waren ge-
weest krijg ik reacties terug dat men zich dat 
niet kan herinneren. Maar als ik in de oude 
Stalpraet kijk dan zie ik dat er best een grote 
groep is geweest: Evert, Gerrit met Marleen 
en Arrianne, Niek, Merel, Dolf, Gesine, Mi-
reille, Joes en zijn dochter Femke, Henny, 
Fred, Lilianne, Colinda, Corine, Frederique, 
Isabelle, Robin, Frans Groen.  
 

 
 
Er zijn wat verschillen met de vorige keer:  
 de groep aanmeldingen was dit jaar dui-

delijk minder. Ook minder dan vorig jaar. 
Waarom eigenlijk? Geen animo meer 
voor een weekend? Te duur?  
 

 
 

 We overnachtten in hutjes. In 2003 was 
het in tenten. 

 We maakten ritten zonder pauze. In 2003 
was er een dagrit naar een restaurant in 
Duitsland. Daar een lunch en weer terug. 

 In 2003 was er ook een huifkar tocht. In 
2017 niet.  

 

 
Even een momentje voor Gerrit 

 De vrijdagavondrit was van 19:00 – 
21:00. In 2003 begon het weekend pas op 
de zaterdag met de huifkartocht. Daarna 
eten en toen nog een avondrit en die 
duurde tot 23:30! 

 In 2003 is 7 uur gereden, in 2017 8 uur. 
 In 2003 hadden we Martin als voorruiter, 

in 2017 Jolanda op de vrijdagavond en 
Silvana op zaterdag en zondag. 

 
De ritten 

 
Even wat drinken onderweg in Duitsland 

Het spannende van een ruiterweekend vind ik 
altijd: hoe zijn de paarden en hoe zijn de 
voorruiters. Kunnen de voorruiters ons goed 
inschatten en durven ze wel wat te doen met 
ons? Gelukkig ging dat goed. Even kijken hoe 
iedereen rijdt, maar toen kregen we toch een 
paar lekkere galopjes. En de opmerking: fijn 
dat jullie allemaal goed kunnen rijden. Je krijgt  
ook meteen de verhalen van ruiters die ko-
men rijden en zeggen dat ze goed kunnen rij-
den, maar vervolgens er niets van bakken.  
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De paarden: op vrijdag had ik Wayne en dat 
reed niet zo lekker. Gooide hoog op en ik had 
moeite met mijn evenwicht. Dus na de rit vra-
gen of ik de volgende dag op een ander paard 
mocht. Dat kon.  
 
De accommodatie 

 
Hutje 3 

Omdat we met een kleine groep waren kregen 
we eerst 2 hutjes: één voor 6 personen en één 
voor 4 personen. Maar Tinie en Gesine wil-
den wat privacy. Dus er werd een 3e hutje be-
steld.  
 

 
 
Het bleken simpele hutjes te zijn. En er was 
maar in 1 hutje een douche en toilet. Er was 
ook nog  bij de stallen een douche en toilet. 

En natuurlijk in het restaurantgedeelte ook 
nog toiletten. Maar toch wat karig. 
 
De verdeling was: 
 Hutje 1: Gesine en Tinie 
 Hutje 2: Familie Goede 
 Hutje 3: de rest 
 
Western puzzelrit 
Op zondag hadden we een puzzelrit. Wel on-
der begeleiding. De puzzelrit was gebaseerd 
op ruiterknooppunten. We kennen al het 
fietsknooppuntennetwerk, maar er is nu ook 
een ruiterknooppuntennetwerk: 

 
De instructies van de puzzelrit bestond uit 
een beschrijving van de knooppunten waar je 
naar toe moest gaan. Onderweg waren een 
aantal posten, waar we opdrachten moesten 
uitvoeren. Zoals te paard met een waterpi-
stool poppetjes van een boomstam afschie-
ten. (cowboy, indiaan). Maar we moesten ook 
als groep een stoomtrein nadoen. Dat werd 
gefilmd. Het ging dan om de meest originele 
uitvoering van een stoomtrein te paard. 
 

 
Jean-Jacques en Gerrit schieten met een waterpistool  

op poppetjes 
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Er was wel iemand van de manege mee, voor 
het geval dat we de weg kwijt zouden raken. 
Zij moest dan zorgen dat we op het goede 
pad bleven. Ze vertelde dat ze vorig jaar een 
groep had, waarbij zij telkens moest vertellen 
hoe te rijden. Gelukkig waren wij wat beter in 
het uitvoeren van de instructies. Maar we wa-
ren niet de snelsten en ook met het uitvoeren 
van de opdrachten niet de origineelsten. We 
zaten dus niet in de prijzen. 
 

 
 
Na afloop kregen we een diner bestaande uit: 
patat en een kroket of frikandel. En tijdens 
het diner was er een band die westernmuziek 
maakte en kon je meedoen met line-dansen.  
 
Het was een geslaagd weekend.  

 
Dineke Hoekstra 

BBL-lid 
 
Stoeien met het koffieapparaat 

 
Napoleon Bonaparte in Limburg 

Bij ontwaken was er een sterke behoefte aan 
koffie van mij gerezen. Bij elk huisje was er 
een koffie automaat aanwezig. Ook bij ons in 
het huis was er dus een koffieapparaat. Zo ge-
zegd, zo gedaan, begon ik met het zetten van 
de koffie. Het apparaat heb ik aangezet. Toen 
viel het vrij snel uit. Bij het uitzoeken wat het 
probleem was bleken de stoppen te zijn door-
geslagen. Ter controle het koffie apparaat in 
de caravan uitgetest, waar hetzelfde gebeurde. 
De conclusie was dat ook dat er kortsluiting 
in het koffieapparaat zelf zat. Dit doorgege-
ven dat bij ons huis en bij de caravan de stop-
pen waren doorgeslagen door toedoen van 
het defecte apparaat.  

Evert Goede 
BBB-lid 

 
Zaterdagochtend hebben we slot Daelenbroeck  

in Herkenbosch bekeken 

 
Regel 6: een bevestiging voor Evert dat zijn uitrusting tijdens 

buitenritten de goede uitrusting is. 
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Heerlijk na een dagje school relaxed met de 
trein naar Roermond, waar Dineke ons op-
haalde. Jean Jacques, en ik zijn pas zaterdag-
avond aangesloten bij het selecte kleine 
groepje. 
 

 
 
We slapen in mini huisjes, met EEN WC  en 
douche voor 3 huisjes.... Maar we kennen el-
kaar al 100 jaar, dus geen probleem. 
 
Heerlijk gegeten, bij het restaurant en daarna 
nog tot laat buiten gezeten.  

 
 
Heerlijk geslapen en na een lekker ontbijt, 
met gebakken eieren, de paarden zadelen. Het 
is bloedje heet, en we zweten als otters. 

 
 

Ik heb een heerlijk paardje, zij heeft een veu-
lentje bij haar in de box. We doen mee met de 
wild west puzzel tocht. 

 

 
 
Laura rijdt voorop, en is super in haar nopjes: 
zo leuk om te zien, een vrolijke bijdehand 
Laura, die bepaalde wanneer we gaan draven 
of galopperen ! 
 

 

 
 
Vond de rit uiteindelijk te lang duren, was 
moe en dorstig, en we waren de weg kwijt..... 
Dus wat saggerijnig bij afzadelen, MAAR 
bleek ook dat we geen duidelijke instructies 
kregen, dus het leek of we stupide waren, 
maar we waren gewoon moe.... en niet be-
kend met de routines van deze manege. 
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Er was een live band op de manege, want het 
was feest. Het was druk en warm, en .... oké 
patat met kroket en toen gezellig samen naar 
huis, lekker bij gekletst met Dineke en JJ. 
 

Was top !! 
Volgend jaar weer !!! 

Charlotte Janssen 
BBL-lid 

 
 

Zitles en buitenrit in Elburg 
 
Ruiter Zitles Buitenrit Groep 
Anne Maaike van Vliet Touché Safra 1 
Dineke Hoekstra Nynke Wobke 1 
Gesine Westphal Touché Panda 2 
Ilona Pinter J-Lo  niet gereden 1 
Laura de Rochemont J-Lo Boemba 2 
Mariette Jansen Ollie Wobke 2 
Marije Verduijn Jasper Panda 1 
Merel Heering Nynke Safra 2 
Niek Heering Victor Dirk 2 
Sientje Hagt Victor Dirk 1 
Simone Dassen Dodge Dodge 1 

 
 
De buitenrit eerst op Wobke, heerlijke fries. 
Lang geleden om door een mooi landschaps-
tuin te rijden. Een zeer paardenrijk gebied. 
De rit was een uurtje, had van mij langer ge-
mogen. De zitles op een haflinger. Veel galop 
en zitoefeningen met slalom. Leuk. 

Mariette Jansen 
BBB-lid 

 
Jasper was een groot bruin paard met een 
groot trauma, dus het poetsen en opzadelen 
moest in de stand bij de wasplaats. Eenmaal 
in de bak was het ok en na het opstijgen ging 
het prima. Wel nog een zweepje erbij voor de 
psychologische drang. 

 

 
 

Het rijden op de zit ging goed in stap en draf, 
maar in de galop was ik te veel bezig met een 
plekje zoeken voor een groot paard dat ook 
nog trapt naar de andere paarden. 
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Het 2e uur gingen we naar buiten. Ik op 
Panda, een vos van gemiddelde lengte, dus 
daar kwam ik niet op zonder krukje. Panda 
was wat traag in haar gangen, maar wel lek-
kere gangen. Het zadel was helaas wat minder 
comfortabel. Net het oude zadel van Rambo. 
Maar goed, het was een relaxed ritje met wat 
galopjes, dus wel fijn gereden. Groetjes, 

Marije Verduijn 
BBL-lid 

 

 
 

Touché! Een paardje dat direct teruggeeft wat 
je doet.. haha. Een zitles op dit tot voor kort 
wedstrijd Z-dressuur paardje was erg goed. 
Direct terugkrijgen wat je doet, daar leer je 
veel van. Een leerzame les. 
 

 
 
Dodge, zowel zitles als buitenrit. Zitles was 
erg leerzaam en de buitenrit heerlijk ontspan-
nen. Prachtig door de polers met mooie 
villa´s en boerderijen. En Dodge?? Liefde van 
mijn leven!! 

Simone Dassen 
BBL-lid 

 

 
 
Leuke paarden, leuke manege. Hier letten ze 
goed op dat de paarden naar hun zin hebben. 
J-Lo, pas 4 jaar, liep heel netjes. Helaas wer-
den we halverwege de les getrapt door een an-
der paard. 

Ilona Pinter 
BBB-lid 

 

 
 
De buitenrit deed ik op “Boemba”, die lijkt 
een beetje op Arabe qua uiterlijk, maar ook 
qua karakter. Officieel hebben we niet gega-
loppeerd, maar officieus wel. Daarna zitles op 
“J-lo”, een 4-jarige tinker, pittig lesje, maar 
wel goed. 

Laura de Rochemont 
BBL-lid 

 
Leuke les, echter ik had een paard dat trapte. 
Ik was gewaarschuwd en dacht dat ik vol-
doende afstand hield. Maar ineens draaide 
mijn paard zijn kont en gaf toch een trap naar 
het paard van Ilona. En daarbij werd ook  
Ilona geraakt. Zij heeft daar nog een goede 
blauwe plek aan over gehouden. Gelukkig 
was haar knie niet geraakt. 

Dineke Hoekstra 
BBL-lid



Mennen in Vorstenbosch 
 
Koets 1  Koets 2 Paard 
Paard Janneke Paarden Muck en Puck 
Menner Margret Menner 1 Dineke 
Passagier 1 Mathieu Menner 2 Connie 
Passagier 2 Diana Passagier Laura 
Koets 3    
Menner Fred van Vliet   
Paard Roos   

Met mijn zus Connie ga ik zo nu en dan  men-
nen in Brabant, bij stal Small Town Horses in 
Vorstenbosch. Een adresje gevonden na een 
zoektocht op het internet.  
 

 
 

Nu had Margret aangegeven dat ze ook graag 
weer een keer wilde mennen. Ze heeft haar 
koetsiersbewijs, maar heeft al lang niet meer 
gemend.  
 

 
 

Zo gezegd zo gedaan, we planden een menrit 
op 30 juli. Diana en Laura wilden graag mee 
als passagiers en ook Mathieu, de partner van 
Margret schreef zich in.  
 

 
 

De vorige keren dat we daar reden kregen we 
als paard Janneke. Maar deze keer kreeg Mar-
gret haar en Connie en ik kregen een twee-
span, twee Fjell ponies, Muck en Puck gehe-
ten.  
 

 
 
Toen we weggingen was het mooi weer en 
optimistisch als ik was nam ik geen jas mee. 
Nu daar kreeg ik spijt van, want na een poos 
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begon het te regenen. Maar nadat de regen 
stopte en de zon kwam droogde alles wel 
weer. Echter even later begon het weer te re-
genen. Gelukkig had Diana twee jassen bij 
zich, en ik mocht er een van lenen.  
 

 
 
Maar gelukkig was het de meeste tijd droog. 
De route was meestal over de weg, omdat 
door de dazen we niet het bos in konden. Dat 
is meer iets voor het najaar. Maar we gingen 
wel over wat landweggetjes en dan konden 
we heerlijk even galopperen.  
 

 
 
Onderweg nog even een pauze met een lek-
ker boerderij-ijsje. 
 

 
 
Connie en ik hebben na afloop meteen weer 
een afspraak gemaakt om te gaan mennen en 
wel op 3 september. Hopelijk blijft het dan 
droog. 
 

Dineke Hoekstra 
BBL-lid 

 

Duinrit in Egmond 
 
Ruiter Paard Ruiter Paard 
Hans Jagtenberg Wally Dineke Hoekstra Boy 
Margie Cats Alwin Yvonne Royers Kiara 
Anne-Maaike van Vliet Onnie Gesine Alkema Scotty 
Jean-Jacques Georges Esprit Juliette Georges Ziep 
Charlotte Janssen Radna   

Het was weer fijn om deel te nemen aan een 
duin rit in Egmond. Super mooie omgeving 
en goed getraind paarden. 
 
Hans als voorruiter houdt zijn reputatie in 
stand, prima tempo, goed afgewisseld en 
wanneer mogelijk lange periode van galop 
slingerend door de bochten van de duinen, 
echt fijn rijden. En dan ook heel gezellig.  
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Gésine werd regelmatig erbij gehouden, 
Scotty had een eigen tempo bepaald, waar-
door twee groepen leken te ontstaan, maar 
gelukkig voor een galop, op de luide vraag 
van Hans ‘Gésine ben je er?’ werden beide 
groepje in het galop weer samengevoegd, als 
Scotty dan niet besloten had om in de boch-
ten recht door te gaan… enfin een rit waar 
niet alleen fijn gereden is, gepraat maar ook 
gelachen… binnenkort weer, daar kunnen we 
geen genoeg van krijgen. 
 

 
Jean-Jacques Georges 

BBB-lid 
 
Na hele lange tijd weer een keertje naar Eg-
mond. Heerlijke rit gehad op Alwin, met 
toetje waar nog wel een extra kersje op had 
gemogen. Het was weer genieten! 
 

 
Margie Cats 

BBB-lid 
 
Blij dat we in de vakantieperiode van de Leg-
meer een buitenrit hadden gepland! Direct bij 
binnenkomst hoorde ik dat het Scotty zou 
worden. Hij deed z’n naam weer alle eer aan: 
afkortingen opzoeken. Eén keer was ik er niet 
op bedacht, waardoor hij ook echt kon door-
zetten. Hoezo zou je ook 10 m verderop een 
scherpe bocht naar rechts moeten nemen, als 
je schuin kunt lopen.  

 
Bij de laatste galop hebben we afgesproken 
om een rechte lijn te rijden i.p.v. bochtjes en 
dat was super! Genoten van Scotty! 
 

 
 

Gesine Alkema-Westphal 
BBL-lid 

 
Eén van onze oud-leden, Gert van Dijk, 
komt ook regelmatig bij manege Groot. En 
nu al 2x tegelijk met ons. Ook hij had een 
grote groep uitgenodigd: 8 personen. Waar-
onder beide dochters van Gert: Iona en 
Moira. 
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Gert en zijn groep 

 
Daarom hadden we afgesproken welke route 
eenieder zou nemen. Wij zijn linksom gegaan 
en zij rechtsom. Dan kom je elkaar tegen 
i.p.v. dat je achter elkaar aan komt rijden.  
 

 

 
En ja, op de helft van de rit komen we dus 
Gert met zijn groep tegen.  
 

 
 

Maar bij terugkomst komen we toch nog ach-
terelkaar. En dat is een grote groep: 17 ruiters. 
 
Ap heeft ook nog een leuk bord op zijn ter-
rein, om aan te geven dat het asfalt niet meer 
zo geweldig is: 

 
 

Dineke Hoekstra 
BBL-lid  

 

 

Geboorte veulen van Dinda 
 
Het zat er aan te komen, dat wisten we na-
tuurlijk, elf maanden waren om of bijna. We 
hadden de vorderingen in de gaten gehouden, 
regelmatig foto’s gemaakt, op gegeven mo-
ment was het goed zichtbaar, Dinda was ron-

der en dikker geworden, maar ook de uitstra-
ling en het gedrag van Dinda was anders, rus-
tiger, vredig, tevreden en dan ook de bewe-
gingen in haar buik, duidelijk voelbaar en 
soms zichtbaar. Ook Dinda was er soms van 
verbaasd.  
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Nu was het zover...Esther, de eigenares van 
de stal, had gebeld in het begin van deze 
avond van 21 Juni, er druppelde wat melk uit 
de uiers van Dinda, ' kegelen' wordt het ge-
noemd, een duidelijk voorteken. Dinda was 
ook anders dan ze altijd is de laatste dagen, ze 
had zich afgezonderd van de groep merries 
met wie ze in de wei was en zocht meer naar 
rust. Het was duidelijk dat het tijd voor haar 
was om weer terug naar stal te gaan en het 
grote evenement voor te bereiden.  
 
Toen we op stal aankwamen deze avond was 
het al bijna donker. We wisten, Céline en ik, 
zonder het uit te spreken dat het een bijzon-
dere nacht zou worden. Onderweg hadden 
we nog gefantaseerd over mogelijke namen… 
het zou met een M moeten  beginnen, maar 
ja zou het een merrietje worden of een 
hengstje. Niets was zeker, het bleef bij ideeën. 
 

 
 
Het was een mooie nacht, het was volle maan.  
Meteen na aankomst even met Esther heel, 
heel, heel rustig naar de stal van Dinda langs 
gaan, vooral niet storen, rustig bewegen, 
zacht praten… Alles leek goed te gaan met 
Dinda. De monitoring was aan. Esther ging 
terug naar huis, even verder op, en zou ons 
waarschuwen als er iets erop leek dat de be-
valling ging beginnen. Wij maar bij de stal 
wachten en waken, af en toe om de hoek van 
de stal van Dinda gaan staan en luisteren of 
iets gaande was. Alles bleef lang "rustig".   
 
Even ontspannen, naar de hemel vol sterren 
en de mooie maan kijken, een beetje comfort 
zoeken, wel vechten tegen de moeheid en de 
slaap. Het was een mooie zachte nacht.  
 
Weer even om de hoek kijken, het bleef rus-
tig…. Het was inmiddels bijna drie uur. 
 

 
 
Toen plotseling de telefoon ging, het was Es-
ther, ze zou meteen komen want ze dacht te 
horen dat de ademhaling van Dinda ineens 
zwaarder was geworden, op de beelden was 
er niet echt iets te zien. 
 
Binnen drie minuten was Esther er, even 
weer kijken naar de beelden, en ja hoor het 
was wel duidelijk te zien dat de bevalling was 
begonnen… 
 

 
 
Wij maar rustig naar binnen bij Dinda...  Ja ze 
was druk bezig, had duidelijke weeën die 
soms heel heftig waren... Dinda had het af en 
toe zichtbaar moeilijk. Ging liggen, en druk-
ken met veel kracht en dan maar weer staan 
en weer drukken met veel kracht. Maar het 
was niet voor niets, Céline en Esther waren 
dichtbij om Dinda te ondersteunen en ja het 
veulentje kwam, toch nog ineens, in een 
vloeiende beweging en werd meteen aan de 
zijde van Dinda gelegd, hij, nee zij, het is een 
merrie veulen, ze liet een zachte gehinnik ho-
ren en kreeg heel snel alle tedere aandacht van 
Dinda, eerst rustig en licht met haar neus er 
tegen aan en daarna likken.  
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Na een kort moment van rustig bijkomen 
even proberen op te staan.  
 

 
 
De eerste poging was wel een beetje onhan-
dig maar snel stond ze, even evenwicht zien 

te houden, een paar passen, en zodra het mo-
gelijk was, proberen te gaan drinken…  
 

 
 
Ze moest wel dorst hebben om zo snel te vin-
den waar de bron was en hoe de zoete warme 
melk eruit te krijgen…  
 
Het was een bijzondere nacht, een nacht met 
volle maan, de langste nacht van het jaar, een 
mooie nacht om geboren te worden; Vooral 
voor een veulen met een mooie bles … Cé-
line heeft haar Maira gedoopt, Maira Mid 
Summer Night Dream. 

Jean-Jacques Georges 
BBB-lid 

 
 

Shengizkhan 
 
Shengizkhan is mijn nieuw aanwinst, hij 
kwam vanuit Frankrijk in Nederland aan eind 
april. Na een lange zoektocht, veel contacten 
met verschillende fokkers, veel mails en vra-
gen, enkele bezoeken en veel tijd de knoop 
doorgehakt en de gelukkig eigenaar geworden 
van een Akhal Teke.  
 

 
 
Het ras Akhal Teke is een heel oud ras, het 
oudste paardenras wordt vaak geschreven, 
oorspronkelijk uit Turkmenistan, een sport-
paard geschikt voor verschillende taken van 

het paarden sport. Ze zijn zeker heel goed in 
snelle racen en om lange afstanden te maken, 
maar ook voor springen en ook voor dres-
suur. In 1960 heeft de hengst Absent de gou-
den medaille dressuur behaald bij de olympi-
sche spelen in Rome. 
 

 
 
Shengizkhan is een heel fijne en gevoelig 
paard, hij werkt graag mee en leert snel. We 
doen veel verschillende oefeningen samen 
zowel in los werken en grondwerk, longeren 
en werken aan de dubbele lange lijnen als met 
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rijden en buiten ritten doen, hij pakt het snel 
op en gaat alles met vertrouwen tegemoet 
aan.  

 
 
Het bos was in het begin een beetje vreemd 
voor hem, vooral sommige bruggen maakten 
op hem veel indruk, aarzelend ging hij er dan 
overeen, pas na pas, even voelen met zijn 
voeten hoe het aanvoelt en zich verzekeren 
dat het niet gevaarlijk was. Gelukkig boekt hij 
hier ook veel vooruitgang mee, door regelma-
tig het bos in te gaan, te blijven oefenen heeft 
hij steeds meer vertrouwen in de omgeving. 
Binnenkort gaan we verder rijden bijvoor-
beeld een duin en strand rit doen. Een toe-
komst volle plannen, ik hou jullie op de 
hoogte. 
 

 
 

Jean-Jacques Georges 
BBB-lid 

 
Voor meer informatie over dit ras zie:  
www.akhalteke.nl 
 
 


