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Ik heb helaas geen jonge paarden gereden, voor 
het eerst, omdat ik helemaal opgeslorpt word 
door het WK. Het was dit jaar misschien wel de 
moeilijkste knoop die ik moest doorhakken. Ik 
heb lang getwijfeld, maar de cumul was geen optie 
meer. Het is mijn perfectionistisch kantje. Het 
moet top zijn of het zal niet zijn, ongeacht of het 
in de sport of in de organisatie is en dat impliceert 
dat je keuzes moet maken. Gelukkig hebben we 
voldoende goede ruiters op stal en is Christian 
(Ahlmann) er om onze kleuren te verdedigen.

Veel tijd om stil te blijven staan was er niet, want 
het weekend na het WK was ik geselecteerd voor 
de finale van de landencompetitie in Barcelona. 
Daardoor heb ik tijdens het WK wel gereden. 
Elk dag, voor dag en dauw of ’s avonds laat 
als iedereen gereden had, zadelde ik As Cold 
As Ice Z om te trainen, in combinatie met 
rustige wandelingen langs de parkings, pistes en 
stallen. Dat waren mijn momenten van complete 
ontspanning. Enkele dagen na het WK was ik in 
Barcelona en dreef ik nog op dezelfde adrenaline, 
met als resultaat dat we de finale wonnen en geen 
balk geraakt hebben.

Het was een wondermooie septembermaand: Het 
WK toonde weer eens hoe de kwaliteit van de 
fokkerij verbeterd is. De veiling als uitstalraam 
van ons stamboek was de mooist denkbare 
promotie die Zangersheide ooit kon krijgen en in 
de sport maakte ik deel uit van het team dat de 
prestigieuze finale van de landencompetitie wint. 
Ik kon me echt geen mooiere afsluiter van het 
seizoen bedenken. En nu? Nu beginnen we aan 
2016 met de beoordeling en scouting van nieuwe 
hengsten.
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