
KNHS Regiokampioenschappen in Brummen augustus 2015 
 
 
 

Ponyclub Varus: Super resultaten tijdens de Gelderse Kampioenschappen!!! 
 
Op zaterdag 1 aug zijn onder prachtige weersomstandigheden de regio kampioenschappen 
van Gelderland/Flevoland verreden in Brummen.  
Voor vele leden van PC Varus pakte dit zeer succesvol uit.  We noemen hier de prijswinnaars en 
afgevaardigden: 
 
In de dressuur klasse B- A/B wist Sanne Stoltenborg met Silvia 67,0%  reserve kampioen te worden. 
In de klasse L2- C werd Silke Bruil reservekampioen met 64,5% met Berkhofs Fligh High.  
Nova Rave behaalde met Merlin 65.83% en een 4de prijs in de klasse L2-D/E.  
Ook was er een 4de prijs in de klasse M1-D/E voor Joanne Koch met  Beauty Star 66.17%  
In de klasse Z1-D/E Wist Quinty Vossers overtuigend het Gelderse Kampioenschap te behalen met 
een score van  67,645% met Boticelli.  
In de hoogste dressuurklasse voor ponyruiters, de Z2-D/E werd Kristy de Roo met 65,820% knap 3de 
met Tom en volgde Thessa Gilbers haar op de voet met de hengst Donnertraum met 65,490% en een 
4de prijs. 

In de klasse L springen cat. D/E wist Sophie Wasseveld met Mohoeve ET d.m.v. 2 mooie 0 
rondjes en een snelle tijd heel knap het Gelders Kampioenschap op naam te zetten.  
Silke, Nova, Jo-Anne, Kristy, Tessa en Quinty  en bij het springen Sophie van harte proficiat met jullie 

prijs en  hiermee ook een afvaardiging naar het NK  
Noortje Mentink wist in de klasse ZZ D/E met Top Gun ook nog net een startbewijsje voor Ermelo te 
pakken. 
 
Als Vereniging kwamen we met 2 viertallen en 1 verenigingsteam aan start. 
Het team met kleine pony’s o.l.v. Suzanne had deze dag niet hun allerbeste proef van het seizoen 
laten zien, maar keerde toch huiswaarts met een leuke ervaring na een spannende dag.  
Het  4-tal klasse M C/D/E  Jo-anne Koch, Quirine Peters, Romy van der veen, Sanne Demkes, Sophie 
Wasseveld, onder leiding van Sabine Bouwman werd Gelderse Kampioen met een topscore van 72%. 
 
Het verenigingsteam behaalde het reservekampioenschap. Silke Bruil, Sanne Stoltenborg, Jo-Anne 
Koch, Nova Rave reden dressuur en Romy van der Veen, Silke Bruil, Bente Bruil en Sophie Wasseveld 
reden een springparcours, hun totaalscore werd 791 punten, heel dicht bij de winnaars.   
 
Voor deze beide teams is er een startplaats in Ermelo op de Nederlandse Kampioenschappen  de 
Hippiade op 29 augustus 2015 

 

 

 

 

 

 



Rijvereniging Varsseveld 

Op 7- en 8 aug  kwamen ook ‘onze’  paarden naar Brummen.  Ellen Tolkamp wist met Saron op de 

vrijdag 3x foutloos te blijven met daarbij een goede tijd en werd hiermee knap reserve Kampioen in 

de klasse Z springen.  

Op vrijdag reden de individuele dressuur deelnemers hun laatste selectie voor het 

Regiokampioenschap.   

Op zaterdag waren er eerst daarvan de finales voor de besten uit deze proeven en in de namiddag 

zagen we de verenigingen aan het werk. 

Ook hier hebben we heel mooie prestaties gezien:  

Mirande Kock met Grace behaalde 63.33% en een 10e plaats in de L1.  

Saskia Spaan won met Gilspa Fore Ever een 5de prijs met 62.17% in de klasse M1.  

In de Z2 werd Mieke Naberink met Chesspoint 67.503%  reserve kampioen.   

Ze zijn hiermee allen geselecteerd voor de Nederlandse Kampioenschappen.  

Zaterdag werd de overige spring rubrieken verreden. Ook hier deden alle kring- afgevaardigden hun 

best, maar helaas was het niet genoeg om in de prijzen te eindigen of afvaardiging plaatsjes te 

pakken. 

Het zestal klasse L: Miranda Kock, Corinna Peters, Marie-Louise Gal-Schmitz, Silke Luijmes, Juliet 

Wentink, Nory Bussink, Sandra Schouten en  Anja Splitthoff  onder leiding van Sabine Bouwman werd 

Kampioen met 65.40 %.  

Het verenigingsteam 2 werd 18de  

En verenigingsteam 1: Dressuur: Saskia Spaan, Lobke Hoenderboom, Marie Louise Gal-Schmitz, Ester 

Blekkink, Springen Ester Blekkink, Noortje Mentink, Vera Veltkamp, Juliet Wentink werd met ruimte 

voorsprong kampioen. Ze hadden maar liefst 807 punten! 

Allen van harte GEFELICITEERD, super prestaties!  

Ook willen wij graag iedereen bedanken, die heeft aangemoedigd en/of geholpen met instructie of 

door het beschikbaar stellen van pony’s of paarden om deze prestaties waar te kunnen maken en 

deze leden deze prachtige sport te laten beoefenen!  

Na afloop van deze wedstrijd hebben we ’s avonds gezellig nog even bij elkaar gezeten om na te 

praten. 

We kijken uit naar de Nederlandse Kampioenschappen die worden gehouden, voor pony’s  29 

augustus, voor de paarden op 4 en 5 september, op het NHC te Ermelo. 

We zullen ook dan weer een barbecue meenemen zodat we aan het einde van de dag voorafgaand 

aan de finale bij de trailers ook samen gezellig de dag kunnen afsluiten met leden en onze supporters! 

Komen jullie ook? 

De toegang en het parkeren is gratis! 


