FNRS Zitcompetitie 2015
Verslag van een geweldige competitie door Wim - razende reporter - van de Water

FNRS Zitcompetitie 2015 groot succes voor de ruiters van Hippisch Centrum Hoeksche Waard
in Oud-Beijerland
Start, extra les en veel regelen
Gestart in mei, met de selectie van de twaalf deelnemers aan deze jaarlijkse
competitie, en via de regiofinale, kwartfinale, halve finale en uiteindelijk de
finale, hebben de ruiters van Hippisch Centrum Hoeksche Waard geweldige
prestaties geleverd. Maaike Westdijk had met een aantal extra lessen alle
deelnemers aan deze competitie klaargestoomd. Dat zij dat geweldig heeft
gedaan blijkt wel als je kijkt naar het eindresultaat. Polo’s. bodywarmers, de
maat meten, ruiterpasporten in orde en inleveren. José Hamer de la
Brethonière was er maar druk mee, maar ook zij heeft alles voor elke nieuwe
ronde perfect geregeld. Ook de door haar, op 29 april gestarte WhatsAppgroep, zou later een erg belangrijke rol spelen.
Regiofinale
Na de regiofinale, die verreden werd op 14 juni in Nieuw-Vennep op de
Manege Meers-Paardencentrum, kon al de titel “Best Zittende
Ruitersportcentrum 2015” mee naar huis worden genomen. De twaalf
deelnemers hadden voldoende individuele punten gescoord om de andere
deelnemende maneges achter zich te laten. Een duidelijk signaal voor de
concurrentie voor het vervolg van deze competitie. Opvallend is de
geweldige uitstraling van de bodywarmers. Waar de andere maneges nog
in de traditionele kleding rondrijden herken je de deelnemers van HCHW
direct aan hun outfit. Sportief en opvallend. Een goede keuze.
Traantjes
Jammer genoeg konden niet alle deelnemers door naar de kwartfinale. Dat zorgde hier en daar voor
een traantje, maar de lach kwam snel terug nadat iedereen zijn deelname-medaille en uiteraard de
overall-beker in ontvangst had genomen. Van de twaalf deelnemers, drie per categorie, mochten er
zeven door naar de kwartfinale. Een prachtig resultaat. De afvallers gaan we volgend jaar zeker terug
zien. Hun individuele prestatie was net nog niet voldoende voor een plekje in de kwart finale, maar
heeft wel bijgedragen aan de titel en beker voor de manege. Een felicitatie waard voor: Cat 1: Marloes
’t Jong, Cat 2: Nikita van de Water, Kim Bruin Cat 3: Rosanne Kegel, Cat 4: Beaudime de Feiter, goed
gedaan!
In de WhatsApp-groep ontstaat dan iets wat zou uitgroeien tot een niet meer weg te denken
communicatiemiddel voor alle deelnemers, supporters en niet onbelangrijk de al dan niet gedwongen
thuisblijvers ten tijde van de verschillende finales.
Bakfiets
De kwartfinale op zondag 6 september vond plaats bij Hippisch Centrum De Delft te Assendelft. Dat
betekende vroeg op voor de deelnemers en de supporters en een gepuzzel wie met wie kon
meerijden. Is iedereen op tijd, heeft iedereen alles bij zich, zorgen en geregel vooraf. Ook bij de
kwartfinale een groot aantal
deelnemers die in een mooi
aangeklede omgeving hun proef
mocht laten zien. Na een lange
spannende dag werd er van de
uitslag een prachtig feestje
gemaakt. De hele dag stond er
als aankleding en uitstalplaats
voor de prijzen en beloningen,
een oude “bakfiets” opgesteld in
de wedstrijdhal. Een belofte werd
gemaakt: de winnaar zou in de
bakfiets worden rondgereden.

Via de “rode” blauwe loper mochten eerst alle medewerkers
en instructrices een warm applaus in ontvangst nemen voor
al hun werk en tijd wat zij in deze prachtige sport steken.
Daarna volgde de uitslag. Per categorie werden een voor een
de ruiters naar voren geroepen voor het in ontvangst nemen
van hun deelname-medaille en protocollen. Terwijl de lijst
langzaam richting nummer vijf kroop sloegen de zenuwen
toe. Maar ook nu weer een prachtig resultaat. Van de zeven
deelnemers waren alleen Cat 1: Anne Barberis en Cat 3:
Roos Meijer niet door. Maar zij verdienen een dikke pluim met
hun prestatie en ook nu weer wat traantjes, maar ook tranen
van geluk voor het behalen van de halve finale.
De razende reporter, volgde alles van zeer dichtbij en plaatste
van alle momenten een korte boodschap in de WhatsAppgroep, inclusief foto’s en geluidsfragmenten. Dit tot zeer grote
tevredenheid van de “thuisblijvers”. Een succes wat later nog
“noodzakelijk” zou worden
overtroffen tijdens de halve
en hele finale. Communicatie
in “optima forma” via sociaal
media. De “bakfiets-belofte”
werd ook waargemaakt niet
in de grote bak, maar ergens achteraf in de stallen werd een klein
rondje gereden met een van de winnaars en finaliste.

Uit eten
Een tradities om na de wedstrijddag met elkaar uit eten te gaan, lijkt
vooraf een goed idee, maar als de uitvoering niet echt “beren” goed is
vereist dat maatregelen voor de komende finale dag. Ook weer zo’n
goed idee van José Hamar de la Brethonière.

Finale in Ermelo
De dag van de halve finale en finale
stond gepland voor een week later. Op 12
september tijdens het Horse Event 2015 in Ermelo. Een zeer groot
evenement waar alles, wat maar geboden wordt rondom de hippische sport,
werd gepresenteerd in shows, demonstraties, stands, voorstellingen en heel
belangrijk in de FRNS-hal de competitie van de best zittende ruiter/amazones
FRNS -2015.
Vooraf weer een hoop geregel en gepuzzel wie rijdt met wie mee, wie beheert
de toegangsbandjes - je komt anders niet bij de paarden - en een nog
vroeger tijdstip (06:30 uur) om te vertrekken richting Ermelo. Nog een extra
uitdaging voor de razende reporter om het thuisfront goed geïnformeerd te
houden. Door blessures en andere belangrijke afspraken kon niet iedereen
live aanwezig zijn, hoezeer dat ook gewenst werd. HCHW had met Kimberly Hamar de la Brethonière,
Rachel Simons, Esmee Minnaard, Emma den Oudsten en Mitchel Barendrecht een hoop troeven in
handen voor een goed resultaat.

De rit naar de locatie verliep prima. De WhatsApp-groep is dan allang ontploft met meldingen van
opstaan, wakker worden, vragen, opmerkingen, foto’s van onderweg, de pendelbus – door een
deelnemer de “Tendelbus” genoemd – en andere zinnige en ook een hoop heerlijk onzin
boodschappen.
De aankleding en sfeer van de wedstrijdhal maakte het tot een indrukwekkend geheel. In alle
categorieën was HCHW vertegenwoordigd.

In de ochtend werd de halve finale verreden. Van de vijf deelnemers bereikte Rachel Simons en
Kimberly Hamer de la Brethonière de finale. Een topprestatie en weer twee kansen op de hoofdprijs.
Esmee Minnaard, Emma den Oudsten en Mitchel Barendrecht
behoren met hun prestatie tot de tien beste deelnemers in hun
categorie, dat alleen al is een fantastisch resultaat.
WhatsApp wordt nu in een hoog tempo bestookt met alleen
maar fragmenten van de wedstrijd, foto’s, tekst, geluid alles
vliegt over de digitale snelweg naar alle leden. Sommige zijn
aanwezig en zien er wat trillerig uit. Zenuwen, ja, maar ook door
de stroom aan berichtjes die al trillend op de smartphones
binnenkomen.
Shoppen
In de finale reden Rachel Simons en Kimberly Hamer de la
Brethonière op twee verschillende paarden om zo nog beter hun
vaardigheden te kunnen demonstreren voor een strenge jury.
Dat dat gelukt is bleek bij de uitslag. Rachel Simons behaalde
een prachtige derde plaats in haar categorie 2. Gefeliciteerd!
Papa Simons was getuigen van de prestatie van zijn dochter die
er heel slim gebruik van maakte en het ijzer smeedde terwijl het
heet was. Gevolg een paar mooie nieuwe laarzen. Zeker
verdiend na haar topprestatie. Aan de hoeveelheid tassen die
op en rondom de supporters waren opgesteld was te zien dat
ook anderen veel hadden geshopt.

Titel voor Kimberly
De titel van ‘Bestzittende FNRS Manegeruiter van het jaar’ ging na een spannende bekendmaking
naar Kimberly Hamar de la Brethonière. Voor het Hippisch Centrum Hoeksche Waard in OudBeijerland een geweldige reclame, voor Maaike Westdijk, instructrice, een prachtig resultaat en voor
Kimberly Hamer de la Brethonière een persoonlijk perfecte afsluiting van haar FRNS-carrière met
deze titel.

Traditie
Ook nu weer werd de dag afgesloten met een gezamenlijk etentje. Dit keer in de vorm van een buffet
op de manege. Gemaakt door de crew van gasterij De Passage, de horeca exploitant van HCHW.
Gezellig en intiem op een plek waar zowel de deelnemers en de supporters zich thuis voelen. De
laatste actie voor dit jaar van deze competitie, was het ophangen in de bak van het prachtige
spandoek met de namen van alle finalisten. Zo kunnen andere ruiters nog meer gemotiveerd raken
om mooi op hun paard te zitten.

Tot slot
Een geweldige ervaring rijker, zowel voor de deelnemers maar ook voor de supporters en de
thuisblijvers. Deze editie van de zitcompetitie was er een om in te lijsten. De eerste aanmelding van
deelname – als dat zo werkt - en supporters zijn al weer gesignaleerd in de WhatsApp-groep.
Dus ook voor de komende editie “Zit het wel goed”!
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