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Informatie van de juryleden Boomaars en Van der Harst:

Richard Verra heeft een aansprekend paard en toont veel werkwilligheid. De galop is goed bevestigd
met de wissels en pirouette. In de draftour mag het paard meer gedragen blijven.
In deze groep zien we veel moeite met het gevraagde niveau. De lengtebuiging is veelal middelmatig
en dit is een rode draad. Om door te stromen naar de Prix St George moet je toch wel 65 - 70%
kunnen rijden.
Karin ter Meulen reed iets op de hand en kan verbeteren in de tact in galop en de buiging. Ze rijdt
een paard met kwaliteit.

Hier zagen we kwaliteitsvolle paarden op GP niveau die de piaffe en passage beheersen.
Ainhoa Prada laat controle in de oefeningen zien. Daardoor zien we een constante proef met een
harmonieus beeld. In de galop is haar paard nog iets hoog in de hals en mag hij iets meer zakken
waardoor hij nog meer sprong kan ontwikkelen. Paard en amazone beheersen de zware tour
onderdelen, maar het mag net iets meer aangespitst.
Beide winnaars rijden wat te eng in de hals en mogen meer lengte geven in de bovenlijn,
Voor Jamy Ummels was het de 2e keer dat ze dit niveau reed. Haar paard mag meer elastisch zijn in
de rug, dus met meer rug-gebruik, waardoor de passen elastischer worden. Ze toont keurige series
om de twee en om de passen en aardige pirouettes.

Karin Petterson rijdt een gewoon paard, maar stelt hem heel correct voor, wat een vriendelijke beeld
geeft. We zien kwaliteit in de piaffe en passagen, maar nog gebrek aan ervaring. Ze had moeite met
de zigzag in galop en dat is net een onderdeel waar een coëfficiënt op zit. We willen voor dit niveau
in de passage nog meer afdruk zien en meer knieheffing.

Janelle Wackers heeft haar paard vriendelijk voorgesteld en reed correct in de aanleuning en met
schwung. Ze toont een goeie techniek van piafferen en passageren maar het mag voor dit niveau
meer gesloten en met meer gewicht achterop. Als ze meer dragend vermogen laat zien dan gaan
scores 5% omhoog.

We zagen kwaliteitsvolle paarden in deze rubriek die redelijk correct werden voorgesteld en die mooi
tactmatig in beweging waren. Laura maakte kleine foutjes, waardoor de score lager is.
Britney kan scoren als ze meer omhoog rijdt en hij nageeflijker is in de mond wordt.
In deze proef gebeurt er veel op de AC lijn en dan zie je dat paarden niet recht zijn of dat onderdelen
niet worden afgewerkt tot de AC lijn. Voor ruiters is nog winst te behalen door secuurder te rijden.
Informatie van de juryleden Sijp en Leonhardt-Glimmerveen

Renate van Uytert – van Vliet reed een hele nette proef, maar iets te weinig verzameld en terug
gereden. De mond was heel stil en de aanleuning voor de loodlijn en daardoor was het beeld wel
heel fijn.
De hengsten Ironman, Jameson en For Ferro vielen onwijs op. We zagen bij de hengsten wel
spanning; vooral bij Jameson die zomaar 5% meer kan lopen zonder spanning.
Jonna Schelstraete – Van den Ham heeft met Ironman een geweldig paard, wat ze mooi en constant
reed. Toen we de punten nog niet hadden gezien, dachten we dat Ironman had gewonnen.
(NB: de juryleden weten de totaalscore niet direct na het jureren. Het secretariaat telt de punten)
Ze zitten heel dicht bij elkaar met weinig verschil. Het zijn hele diverse paarden, maar allemaal goed!
Dinja heeft een heel lichtvoetig en elegant paard en de anderen zijn krachtpatsers zoals Ironman en
Jameson, die wel lichtvoetiger was, maar veel last had van spanning. Ook knap hoe ze dan
doorrijden. Dinja heeft ook last van spanning, maar die hersteld het snel.
Marieke van der Putten maakte met Jameson bijvoorbeeld fouten in de staptour, maar ondanks die
fouten scoort ze hoog met veel 8-en.
Danielle Houtvast rijdt een fijn paard wat imponeert. Hij heeft heel veel front en het is daardoor een
mooi beeld en mooi in de schoft en stil naar boven. Hij mist nog wat buiging en lichaamsgebruik.
Febe van Zwambagt toonde een fijne proef en een fijn paard met het harmonieuste plaatje! Zij is een
belofte voor de toekomst, maar maakte nu nog foutjes. De serie om de 4 was iets slingerend en mag
nog rechter en de keertwending mag strakker. Fijn om naar te kijken!
We zagen hele goeie paarden en goeie ruiters, die goed probleempjes kunnen oplossen. Hier hadden
er wel 5 of 6 naar Jumping gekunt. We hebben genoten van de paarden!
Jacco Doornwaard met It’s Easy (v. Everdale) zit net niet in de prijzen met 68,456%. Die was heel
imponerend met heel veel beweging; maar iets te hectisch.
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19 november is de volgende Subtop!
Tot dan! Jacquie, Erik, Jacqueline, Peter en Gerrie
En dank aan alle andere vrijwilligers!

