Zaterdag 18 april vond onze jaarlijkse vrijbewegen/vrijspringen wedstrijd plaats. Na 3
succesvolle en goed bezochte oefenavonden werd het tijd om het geoefende in praktijk te
brengen.
Ook dit jaar was deze wedstrijd weer een groot succes. Er waren veel deelnemers en
gelukkig had ook veel publiek op deze zonnige dag de weg naar de manege van Heeten
gevonden.
De jonge paarden werden stuk voor stuk keurig voorgesteld door de deelnemers. Tijdens
de presentatie werden de paarden kritisch en professioneel beoordeeld en van
commentaar voorzien door de heer Erik Naberink.
Begonnen werd met een 3-jarig en een 4-jarig dressuurpaard, waarbij de opvallend en
spectaculair bewegende merrie Bleu Rose ( v. Johnson X Quattro) van de gebroeders
Bosch uit Luttenberg hoge punten scoorde. Deze merrie werd beloond met een
puntentotaal van 46, wat een eerste plaats opleverde bij de dressuurpaarden.
Bij de 4-jarige springpaarden ging de eerste plaats naar de met extreem veel vermogen
springende merrie Alrieke Abbey ( v. Odermus R X Able Albert xx) van de heer Spikker
uit Diepenveen en de heer Jansen uit Olst. Deze merrie behaalde een puntentotaal van 47
punten.
De tweede plaats met 46 punten in deze categorie ging naar de ruin Apache VDP ( v.
Sandro Boy X Goodtimes) van de heer Van de Pol uit Bathmen.
De derde plaats was voor de merrie Arone (v. Lupicor X Ferro) van de heer Vegterlo uit
Heeten.
Bij de 3-jarige springpaarden ging het oranje lint naar de super springende merrie Binja
(v. Colandro X Legaat) van de heer Haarman uit Wesepe. Ze behaalde 45,5 punten.
De tweede plaats in deze categorie was voor de merrie Bleu Eyes VDP (v. Quidam de
Revel X Argentinus) van de heer Van de Pol uit Bathmen.
De derde plek was voor de merrie Blossom BF (v. Concetto X Ultrazon) van de heer en
mevrouw Bouwhuis uit Holten.
De heer Van de Pol behaalde met het paard Apache VDP ( v. Sandro Boy X Goodtimes)
als Holbatheo lid de hoogste punten van de dag en werd daardoor gehuldigd als
Holbatheo-kampioen van deze wedstrijd. Aan hem werd de kampioensbeker en lint dan
ook door de voorzitter overhandigd. Apache VDP behaalde deze titel in navolging van
zijn halfbroer Tourans (v. No Limit, uit dezelfde moeder), die deze titel in 2004 behaalde.
De dressuurgefokte merrie Bleu Rose ( v. Johnson X Quattro) van de gebroeders Bosch
uit Luttenberg behaalde het zelfde punten totaal, maar kwam door de ex aequo-regeling
uit op een mooie tweede plek in dit kampioenschap.

