RECREATIE
Tekst: Kim Moeyersoms
Foto’s: Ivanhoe!
Jan de Boer in
actie met zijn
eigen vierspan
Welsh pony’s.

Een nieuw menseizoen…
tijd voor menles!
Met of zonder zadel kan de ruiter zich op de paardenrug nog verwarmen bij
winterse vrieskou, maar de recreatiemenners die bij gure temperaturen hun
paarden inspannen, die zijn zeldzaam. Het is immers zoveel aangenamer op de
bok bij een stralend lentezonnetje. Veel menpaarden genieten in de donkerste
maanden van het jaar dan ook vaak van een rustperiode, zelfs bij de competitiemenners. Maar met het nieuwe seizoen voor de deur is het moment eindelijk
aangebroken om de paarden weer voor de koets te zetten… en misschien de
menkunsten eens op te frissen met een instructieweekend van één van de beste
menners ter wereld? Dat kan! Op 17 en 18 april komt Jan de Boer (NL) naar
West-Vlaanderen voor een weekend lang menles.
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aat je vooral niet afschrikken door
het indrukwekkende palmares
van Jan de Boer, momenteel bij de
absolute top van ponymensport. Jan
de Boer is één van de beste internationale ponyvierspanmenners: in
2007 werd hij Wereldkampioen bij
de ponyvierspannen in Freudenberg
(D), in 2008 Nederlands kampioen
ponyvierspan en voordien werd hij
ook al twee maal Nederlands kampioen dubbelspan. Deze paardenman

in hart en nieren verzorgt regelmatig
bijzonder gesmaakte clinics, ook op
grote hippische evenementen zoals
Horse Event en Paard & Koets. Jan
blijft zelf op zijn niveau trouwens
steeds bijscholen, en zijn eigen lesgevers (in heden en verleden) zijn
ook niet van de minsten. Enkele namen: Ad Aarts, IJsbrand Chardon,
Tjeerd Velstra, Jan Bijeman, Jaap
Boom, Koos de Ronde.

Templedruid menweekend
2009
Eind vorig jaar kwam Jan de Boer al
eens naar België voor een tweedaagse meninstructie. Toen organiseerde
Olivier Teirlijnck in Oud-Heverlee
namelijk voor de eerste maal een
“Templedruid menweekend”. Dat
idee was ontstaan tijdens de jarenlange gezamenlijke samenwerking
van Jan met de Engelse Templedruid
Stud, de gerenommeerde fokkerij
van veelzijdige welshpony’s van Roger Barrett. Deze bijzondere pittige
menpony’s zijn wereldwijd met het
voorvoegsel “Templedruid” terug te
vinden op de deelnemerslijsten van
de FEI mencompetitie. Maar ook in
België zijn er heel wat Templedruid
menners, actief in alle klassen van
de competitie en recreatief. Zo kwamen midden oktober dus een tiental
eigenaars van Templedruid pony’s
een weekend lang samen in de Ruiterschool, om van Jan de Boer (die
zelf internationaal presteert met
pony’s van de Templedruid Stud) de
ﬁjne kneepjes van het dressuurmatig
mennen onder de knie te krijgen. Jan
de Boer besteedt namelijk individuele aandacht aan iedere combinatie,
op elk niveau. De aanwezigen leerden heel wat bij over het dressuursysteem ‘laag & rond’. Van de pony die
bij wijze van spreken net uit de weide
geplukt kwam en voor het eerst ge-

longeerd werd, tot de pony’s die al
een (inter)nationale mensportcarrière op hun palmares hebben: eerst de
basis en dan de rest. Men leerde aandachtig kijken naar de anatomie van
de pony, welke spieren er gebruikt
worden, hoe de balans verbeterd kon
worden. Maar ook aandacht voor de
ontspanning, voor de correctheid en
lichtheid van de gangen, rechtrichten… Het was dus enorm boeiend
om te zien hoe Jan zijn consequente
en enthousiaste aanpak vruchten afwierp, soms al binnen het lesuur.
Alle aanwezige pony’s – en paarden,
want die waren er natuurlijk ook –
werden van bit tot streng onder het
oog van de meester ‘correct’ ingespannen. Boeiend wat een verschil
een minieme vergesping in de optuiging soms voor merkbare verschillen
geeft in de aanspanning.
Het werd dus een weekend vol menplezier, met veel voldoening bij de
deelnemende menners en voor iedereen huiswerk om weer even verder te kunnen.

Menweekend in West-Vlaanderen
En nu is het dus opnieuw zo ver. Op
18 en 19 april komt Jan de Boer terug
naar ons land voor een tweedaagse
meninstructie. Als locatie werd deze
keer gekozen voor het Bloso-centrum “De Rhillle” (Zuidbroekstraat
12) in Woumen. De lessen zullen
hoofdzakelijk dressuurgericht zijn

en vinden plaats in een buitenpiste;
bij aprilse grillen is er een binnenpiste ter beschikking. De privélessen
zitten zo goed als vol, maar ook als
toeschouwer kan men zeer veel bijleren (en misschien al een plaatsje
reserveren voor een volgend lesweekend?).
Zowel op zaterdag en zondag zijn er
privé menlessen van 8.30 tot 12 uur
en van 13.30 tot 18 uur.
Op zondagmiddag is er tijdens de
pauze (van 12.30 tot 13.30 uur) bovendien een gratis demo/introductieles
“Hoe starten met Parelli Natural Horsemanship” door Parelli Instructor
Kim Moeyersoms met enkele van de
aanwezige menpony’s.

Jan de Boer,
momenteel één
van de beste
ponymenners
ter wereld,
heeft ook de
gave om zijn
kennis van
de mensport
duidelijk over te
brengen op de
deelnemers.

Dit menweekend is een echte aanrader, kom zeker eens langs om kennis
te maken!
Voor bijkomende inlichtingen of reservatie: Wannes Dehollander, tel.
0496/745 085, e-mail Wannes.Dehollander@bloso.be

Organisator
van het
menweekend
in WestVlaanderen
Wannes
Dehollander in
dubbelspan.

Alle
Templedruid
menpony’s die
vorige keer
deelnamen op
een rijtje.

APRIL 2010

67

