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Jacht Borculo
Geesteren

De helft van het jachtseizoen 2017/2018 zit er al weer
op als ik dit artikel schrijf. We hebben net de jacht
Zweeloo weer gereden. Schitterend dat deze jacht door
onze nieuwe fieldmasters Ted van Baal (gelukkig weer
in het zadel) en Frank van Kerkhoff nieuw leven in is
geblazen. We hebben diverse mooie jachten gehad. Ik
noem enkele jachten in het bijzonder: IJzerlo, die toch
weer op de kalender is gekomen, Elp met een mooie
nieuwe route, Archem als vanouds maar met een nieuwe horecalocatie, Berg en Dal zelfs twee keer (familie
Van Raaij nogmaals hartelijk dank voor de organisatie).
U leest het; bij ons is het glas half vol. Wij prijzen ons
gelukkig met de jachten die we wel hebben mogen rijden en zien uit naar de jachten die nog gaan komen.
We vinden het natuurlijk jammer dat enkele mooie
jachten niet zijn doorgegaan. Gevoelsmatig lijkt het
net alsof dat meer is dan in andere jaren maar statistisch blijkt dat toch niet het geval te zijn. We hebben
tot en met 22 januari 2018 22 jachten verreden. Dat
waren in het seizoen 2016/2017 26 maar in het seizoen
2015/2016 ook 22. Er staan nog 20 fraaie jachten geagendeerd tot het einde van het seizoen waar we naar uit
kunnen kijken. Als die doorgaan komen we boven het
aantal jachten van de afgelopen jaren (met uitzondering
van het seizoen 2013/2014 toen we 43 jachten konden
rijden). Er bestaat een gevaar dat dat niet lukt in ons
jachtbedrijf, maar: “Kleine gevaren in een groote onderneming te berekenen,” zeide hij, “ zou even zwak zijn,
als, eer wij te paard stijgen, te berekenen, hoe menigmalen wij op de jagt wel zouden kunnen vallen.” (George
Payne Rainsford James 1841).
Jammer is het natuurlijk wel dat diverse jachten met
normaliter een groot deelnemersveld (ik noem bijvoorbeeld Hemelum, Ruurlo, Gelselaar en Markelo) geen
doorgang hebben gevonden in verband met de bijzonder natte bodemgesteldheid.
Wat doe je dan als voorzitter van het Huntcommittee?

Je probeert eerst of met een aantal noodgrepen deze
jacht niet alsnog door kan gaan; kunnen we de natste
gedeeltes er niet uitlaten, over zandwegen of bermen
naast de weg (de honden wel jagend volgend) of de
jacht andersom rijden, een stuk hacken? Als dat allemaal niet lukt probeer je te schuiven in de kalender; kan
een andere jacht naar voren gehaald worden, waardoor
deze jacht dan op die datum verreden kan worden; je
probeert jachten die eerder niet doorgegaan zijn om andere redenen alsnog te agenderen (Havelte en ‘t Harde);
je probeert de uitgevallen jachten op vrije plekken in
de agenda alsnog te agenderen (ik heb in maart nog 2
woensdagen beschikbaar). Met de Joint Masters, in het
bijzonder Rick Saurens, heb ik gesproken over extra
jachtdagen in de komende maanden, bijvoorbeeld op
zondag of maandag. Rick wil erg graag jagen en is daar
ook toe bereid. Ik heb met de betreffende fieldmasters
overlegd of dat in hun jacht gevoelig ligt. Dat blijkt bij
veel jachten wel het geval te zijn.
We hebben er alles aangedaan om de jachten toch door
te laten gaan of om voor alternatieven te zorgen. Of het
aan de klimaatverandering ligt of een toevallige samenloop weet ik niet. De geleerden verschillen daar over van
mening. Laten we ons daar in ieder geval voor wapenen
en voor de toekomst op voorhand al een plan B klaar
hebben met een alternatief over een stuk zandweg of
een brede berm naast de asfaltweg, waarbij de honden
wel door het veld kunnen gaan. Een goed voorbeeld
daarvan waren de jachten in Zweeloo en De Lutte.
Een run inkorten of twee runs combineren tot 1 run is
ook een mogelijkheid. Wij gaan de laatste jaren uit van
runs van gemiddeld 7 kilometer of zelfs meer. Drie runs
van 7 kilometer is een mooi streven maar dat is in het
verleden nooit het geval geweest. Ik heb het boek Gesprekken met de Master Daan Modderman (van Rob
en Hanneke Spangenberg) er afgelopen weekend nog
eens op nageslagen. Hij spreekt over veel kortere runs
van 3,5 a 6,5 kilometer met een totaal van maximaal 15
kilometer. Als de runs veel langer worden kortte hij ze in
door er 4 of 5 runs van te maken. Het inkorten van een
run is misschien jammer maar beter dan helemaal geen
jacht. Daarbij moeten we ook niet uit het oog verliezen
dat de jacht primair bedoeld is voor het hondenwerk,
dat de amazones en ruiters volgend te paard observeren.
Ik ben aan het kijken of er mogelijkheden zijn om alternatieven beschikbaar te hebben die snel losgemaakt
kunnen worden als de jacht enkele dagen voor de beoogde datum geen doorgang kan vinden. We zijn in
overleg met Staatsbosbeheer en enkele militaire oefenterreinen. Als er leden zijn die daar goede ingangen hebben en daarbij willen helpen, graag!
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zaterdag 11 november 2017

Jacht Vorden
Prachtig coulisselandschap

Joint Master

mr. H. Rottinghuis
R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
F. Kolkman
Fieldmaster

Mr. B.A. van Heuveln
Mr. H.Th.E.M. Rottinghuis
Leden

F.H. van Cooten
C.H.H. van Doorn
Mw S. Frederiks
H.J. Groot Wassink
Mw. F. Harts
P.M. Harts
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
W. Heiwegen
A. Jansen
Drs. J. Kartman
F.C.H. van Kerkhoff
F. Kloppert
Mr. F. Kolkman
J.L. van Meteren
W. Minnen
Mw. E. Muller
C.R.C. Nelis
Mw. M. Nelis-Koster
J.W. Pleijsier
L.G. Rinkes
Mw. M.P. de Rooij
J.P.J. van Roon
R. Schoonderbeek
Drs. J.L.M. Sliepenbeek
J. van der Starre
Drs. N.J.M. Trenning
E. vann Triest
J. van Triest
J.R. van de Veen
Mw. C.M. van de Velde
W. Wielheesen
M. van Wijngaarden
Jeugdleden

Floor van Roon
Gasten

H.J. Lozeman
Grooms

door Henk Rottinghuis
De tweede zaterdag in november brengt ons
traditiegetrouw naar Vorden. Bekend om
zijn 7 kastelen en prachtig coulisselandschap,
gelegen in de gemeente Bronkhorst die ons
meerdere keren per jaar ontvangt. Het jachtcomité ter plaatse probeert zoveel mogelijk
van het schoon rond Vorden te presenteren
als stoffering bij het najagen van de venatorische geneugten. Ook dit jaar zou dit weer
gaan slagen, gezien de prachtige herfstkleuren
en af en toe een zonnetje. Naar later zou blijken waren de regengoden ons nog goed ge-

Mw. I. Niessen

zind, en konden we een bodem tegemoet zien
die puur jachtgenot mogelijk maakte, hetgeen voor de Fieldmasters van de later plaatsvindende jachten een grote uitdaging wordt.
De ontvangst door de Wethouder wordt door
velen gadegeslagen, terwijl Master Saurens 21
koppels presenteert. De inzet vindt plaats
aan de andere kant van het dorp, en er kan
van een goede scent gesproken worden. Er is
dan ook een mooi zicht op het hondenwerk
mogelijk dankzij de brede weilanden die wij
in hoog tempo kunnen benutten.
3

Na enige passages de route bereiken wij het hoge
weiland voor de Kiefskamp met een gesloten pack,
en een vol veld geeft een prachtig plaatje voor het
statige huis, dat tussen de grote beuken in herfstkleuren ligt.
Met een korte hack kan de tweede run worden ingezet. Daarin zitten een paar interessante slotencombinaties, die dankzij de goede bodem en harde
kanten prima te nemen zijn. Daarna volgt een lange

Fieldmaster
Boudewijn van Heuveln.
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run over de hoger gelegen weilanden. De deels aan
de natuur teruggegeven gronden van Kasteel Zelle kunnen met grote snelheid worden genomen,
waarna de honden een andere weg nemen dan het
veld. Zo eindigt deze run eindigt op de Zichtlaan.
De tweede stop vindt traditiegetrouw bij de familie
Haaring plaats. Ook hier is weer grote belangstelling van de lokale bevolking en een enthousiaste
groep volgers te fiets.

De derde run leverde het jachtcomité dit jaar iets
meer puzzel op. Een schitterende opsprong naar de
hoge es achter de boerderij van Tiny en Berend Koning, even later gevolgd door de grote sloot, maakt
deze run interessant. Na een stukje harde weg kan
het veld nog een keer voluit gaan, om de honden,
die zich vandaag weer voortreffelijk hebben laten
zien, met goed geluid te kunnen volgen. De kill
vindt voor het huis Vorden plaats.

het redden van een hond een paar jachten geleden.
Onder luid applaus kan het lokale jachtcomité, bestaande uit Tiny Koning, Appie Noordam en Albert
Mulderije, de dank van alle jachtruiters in ontvangst
nemen.

In Hotel Bakker krijgt Marco van Wijngaarden zijn
langgekoesterde rode jas, daartoe uitgenodigd door
de Joint Masters, die zijn inzet voor de sonneurs
zeer waarderen, evenals zijn manmoedige hulp bij

Broers Emile en Johan
van Triest en op haar
Bontje Sylvia Freriks.
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woensdag 15 november 2017

Jacht Barchem
W-ij trappen ‘m an

door André Zaalmink

We praten altijd over de slipjacht van Barchem,
maar een groot deel ervan gaat over de landerijen van Zwiep en het Zwiepse Broek. ‘W-ij
trappen ‘m an’ staat in het Achterhoeks voor wij
gaan beginnen. En, zoals altijd, zijn wij weer
welkom bij camping De Heksenlaak van de
familie Klokman.
Eerste run
De eerste run voert ons langs de Kaleberg richting Zwiepse broek/Witzand, alwaar bij de vijfsprong het eerste maïsveld klaarligt. De honden

vinden het vossenspoor en weg zijn ze. Aan het
einde van het veld wacht al een uitdaging, namelijk drie sloten achter elkaar. Deze worden
door ieder goed genomen. Vervolgens ligt er
een prachtig grasland met een bos op de meute
te wachten.
Heel even lijkt het erop dat de honden het
spoor bijster zijn, maar na wat speurwerk kunnen ze het parcours hervatten richting Maandagsdijk en jagen ze door naar Lenderiet om
vervolgens bij een stuk bouw- en grasland aan
te komen bij de eerste kill.

Joint Master

R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Pieter Bakker
Fieldmaster

Mw. E. Bakker-Hulstra
J.J.P. Bakker
Leden
Drs. W.M. Arnolli
Drs. L.C.L. Bijvoet
G.J. Boven
F. Coenen
J.A.G. de Groot
T. de Haan
P.M. Harts
W. Heiwegen
Mw. M.D.J. van den
Hoeven
A. Jansen
F.C.H. van Kerkhoff
Mr. F. Kolkman
H. Kuipers
J.L. van Meteren
Mw. E. Mellegers
Drs. B. Minnen
W. Minnen
Drs. R.H. van Motman
Mw. C. van Oosterhout
Drs. J.L.M. Sliepenbeek
R. Swetselaar
J.R. van de Veen
Mw. C.M. van de Velde
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Links: Frank Kerkhoff
en John van de Veen
Onder: Frans Coenen

Tweede run
Deze run leidt naar wat misschien wel het mooiste
stuk is van de Achterhoek: de andere zijde van de
Kaleberg. Eerst is er nog een prachtig stuk grasland,
waar de meute volledig losgaat. Hier is goed te zien
hoe geconcentreerd de honden te werk gaan om het
spoor van de vos weer op te pakken. Het spoor gaat
richting het cross-country parcours, waar mooie
en uitdagende hindernissen zijn gebouwd door de
plaatselijke paardenclubleden. Dan gaat de meute
uphill en de berg over. Het is prachtig om te zien
hoe de honden dit doen. Na de berg gaat men naar
manège De Bargruiters, waar de tweede kill is en
waar tevens een hapje en een drankje voor de ruiters
klaarstaan.

Derde en laatste run
Run drie is dit jaar anders, want de run gaat deze
keer over een prachtig groot grasland vol glooingen
met mooi uitzicht op de Kaleberg. De run gaat verder richting de Berkel via Hoftijzer en het Zwieps
lokaal om uit te komen bij De Kloeze. Daarna gaat
het spoor de Lochemseberg op met slingerende bospaden in prachtige herfstkleuren en uiteindelijk eindigt de slipjacht weer bij de camping. Als afsluiting
van de dag is er voor de honden pens en voor de
ruiters een gezellig stamppotbuffet. Het jachtcomité

kijkt tevreden terug op een geslaagd verloop van een
mooie middag met prachtige plaatjes, ontmoetingen en herinneringen.
Alle dank gaat uit naar de landeigenaren en de familie Klokman van camping De Heksenlaak.

Boven: Familie Bakker - Fieldmaster Jacques,
Whipper-in Pieter en Eskil
Rechts: Cees de Ridder en Erik de Vries
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Ruurloseweg 83
7251 LC Vorden
Tel. (0575) 519455
Fax (0575) 519550
www.frisowoudstra.nl
info@frisowoudstra.nl
De “Wientjesvoort”

Friso Woudstra Architec ten bna

Detaillering, materiaalgebruik, indeling en gebruikte kleuren zijn authentiek.
Verzorging ontwerp/bouwbegeleiding/budgetbewaking.







Neoklassiek
Jugendstil
Amsterdamseschool
Amerikaanse nieuwe stijl
(Frank Lloyd Wright)
Hollandse dertiger jaren woningen

Gespecialiseerd in het nieuw bouwen
van historische villas en appartementen.
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Uw kennis in bedrijfsvoering, inkoop
en contractmanagement
Uw vraag
U wilt graag de bevestiging dat u “goed” koopt en er bij de financieel administratieve
afwikkeling van uw inkoopproces geen onverschuldigde betalingen zijn verricht.

Ons antwoord: De Spend Analyse en het Dubbele Betalingenproject

Juliette Bonga, consultant Het NIC
“Door het project Dubbele Betalingen en de
Spend Analyse van Het NIC koopt het
Hoogheemraadschap van Delfland aantoonbaar
beter en duurzamer (en goedkoper) in.”

De Spend Analyse en het Dubbele Betalingenproject geeft u inzicht in de mate van
efficiency van uw administratie. Waarbij wij met een minimale belasting van uw eigen
medewerkers op basis van no cure no pay vergoedingenconstructie, zo veel mogelijk geld
voor u proberen terug te verdienen. Bovendien maken wij voor u inzichtelijk wat de meest
kwetsbare onderdelen in uw administratieve proces zijn en adviseren wij u over de
mogelijk te implementeren maatregelen om verbeteringen te realiseren.
Meer informatie over Het NIC?
Kijk op www.hetnic.nl of neem contact met ons op via onderstaand telefoonnummer.
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zaterdag 18 november 2017

Jacht Borculo-Geesteren
Tweemaal rood

Joint Master

J.A.H. Houben
mr. H. Rottinghuis
R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster

C.R.C. Nelis
Leden

door Marc de Rooij

Vandaag de jacht Geesteren in Gemeente
Berkelland. Een Gemeente waarin we vele
jachten kunnen organiseren, alle met hun
eigen specifieke eigenschappen en ontvangsten en met één gemene deler te weten Berkelland.
Café Baan midden in Geesteren waar eenieder zich verzamelt, en waar veel regionale
fans komen die de Vereeniging een warm
hart toedragen.
Bij de meet pakten de wolken zich even
samen om ons te dopen met een regenbui.
Buienalarm liet evenwel zien dat dit slechts
kort zou duren en dat bleek te kloppen.

M. Fijen
J.A.G. de Groot
P.M. Harts
P.W.R. Hazeleger
W. Heiwegen
Mr. B.A. van Heuveln
A. Jansen
A.N. de Jong
F. Kloppert
Mr. F. Kolkman
Mw. D. Lamme
J.L. van Meteren
Drs. B. Minnen
W. Minnen
Mw. M. Nelis-Koster
J.W. Pleijsier
M. de Rooij
M. Schep
R. Schoonderbeek
Drs. J.L.M. Sliepenbeek
J. van der Starre
Mw. Drs. C. Stein
G.C.J. Stein
R. Swetselaar
E. van Triest
J. van Triest
Mw. C.M. van de Velde
W. Wielheesen
M. Wijngaarden
P. Zantman
Aspirant leden

R. van Kasteren
Jeugdleden

Cecile Jaspers Stein
Caresse Kolkman
Mathilde de Rooij
Introduce

Dhr. Nissing
Gasten

Mw. L. Klein Willink
dhr. Paanakker
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Boven: Wethouder Joke
Pot heet ons hartelijk
welkom in Geesteren.
Onder: Ter nagedachtenis
aan Anouk van
Schaardenburg droegen
equipage en Joint Masters
een rouwband.

Jan Markink voorzitter van het lokale comité heette
de toeschouwers, leden van de KNJV en de aanwezige lokale Hamelandse ruiters van harte welkom.
Wethouder Joke Pot nam het woord en heette ons
van harte welkom in het centrum van Geesteren.
Ook zij richtte een hartelijk woord tot de ruiters
en amazones van de Hamelandse ruiters, een zeer
sterke lokale ruitervereniging, die de jeugd bij de
sport probeert te betrekken. Over het algemeen zijn
de deelnemers van lokale verenigingen zeer ervaren
ruiters die nergens bang voor zijn. Hun pony’s of
paarden zijn echter niet altijd gewend aan de intensiteit van de jacht met vele toeschouwers, deelnemers en honden. Toch komen zij nagenoeg altijd er
met hun stuurmanskunsten mee weg en dat is ook
echt nodig.
Henk Rottinghuis nam het woord namens de Joint
Masters en vroeg om een moment stilte vanwege het
overlijden van ons lid Anouk van Schaardenburg die
vrijdag voor de jacht overleed in de leeftijd van 52
jaar. De equipage en Joint Master hebben de jacht
met een rouwband gereden, een passend gebaar.
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De sonneurs in groten getale aanwezig bliezen de
jacht aan. Inzet eerste run bleek de kill van voorgaande jaren te zijn, een aangename verassing de
jacht een keer andersom te rijden. Een pracht run,
goede bodem, goede scent en natuurlijk de heg waar
veel publiek zich had verzameld. De run eindigde
in een weiland naast de boerderij van Jo Kappert
die decennia lang in het lokale jachtcomittee heeft
gezeten. Hij moet instemmend hebben toegekeken.
De weg over en inzet run 2. Mooie lussen gereden
met als centrum de terreinen van team Nijhof, huis
van Neerlands uitstekende fokproducten. Bij de kill
vlakbij huize Beekvliet werd eenieder getrakteerd op
pracht-luchten, zelfs in de zon maar in de verte dreigende sneeuw, hagel en meer in aantocht.
De laatste run was in 2 delen opgesplitst met een
tussenstop bij de altijd gastvrije familie van Hendrik
Jan te Veldhuis. Voor deze gelegenheid had de familie extra natuurlijke hindernissen gebouwd en een
haag die de komende jaren in groei zal toenemen,
waarvoor onze dank en indien mogelijk volgend
jaar de hagelbui overslaan.

De kill vond plaats bij de melktap nabij de hoofdweg, zo is er toch weer een mooie lus aan deze jacht
toegevoegd.
Terug bij Baan liep ik tegen Piet en Jeanette den
Hartog aan. Zij stonden aan de basis van deze slipjacht die voor het eerst in 1974 verreden werd. Piet
zit vol met verhalen en anekdotes; een schat aan
kennis en groot fan van de KNJV.

Cees Nelis samen met mede-organisator Rick
Saurens bedankte het lokale comité onder luid applaus van de aanwezigen. Zo werden Jan Markink,
Jolanda Walvoort, Hendrik Jan te Veldhuis en Eef
Bakhuis bedankt voor hun inzet.
Ter afsluiting van deze jachtdag nam Joint Master
Henk Rottinghuis het woord en werd Rick Schoonderbeek in het ‘ rood ‘ gehesen. Joint Master Jos
Houben kon daar niet onder voor doen en meldde
dat ook Han de Groot vanaf deze dag een rode jas
mag aantrekken. U zult begrijpen dat de leden tevreden waren met de aangeboden versnaperingen.

Boven:
Fikse sprongen over
de haag, Cees Nelis
fieldmaster en Mathilde
de Rooij
Rechts:
Voor wat, hoort wat....
rode jas voor Rick
Schoonderbeek
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Wonen
Werken
Winkelen
Han de Groot - Jeroen Messemaeckers van de Graaff
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woensdag 22 november 2017

Jacht IJzerlo
De eerste maal in ‘t Rood

Joint Master

J.A.H. Houben
R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster

J.A.G. de Groot
Mr. F. Kolkman
Leden

door Han de Groot

Mijn eerste jacht in rode jas en mijn eerste jacht als
Fieldmaster samen met Eddy Kolkman. Een bijzondere dag … eindelijk voel ik me als trouwe volgeling
opgenomen in de trotse gemeenschap van de jachtruiters van de KNJV!
Mijn mentor, ‘Joint Master of Foxhounds’ Jos Houben sprak me tijdens de ‘afterhunt’ van de hiervoor
gaande jacht Borculo-Geesteren toe met de woorden: “… de KNJV heeft ook leden nodig die het
werk door anderen laten opknappen.” Mijn rode jas
was een feit. Ik was trots en genoot.
Goed gekleed begin ik aan mijn eerste jacht als
Fieldmaster. Een jacht die in 2001 voor het eerst in
IJzerlo werd gereden, met Jannie Morsink en Peter
Harts als Fieldmasters. Peter heeft hier een respectabele 14e jacht op zijn naam staan en in 2006 er zijn
zestigste verjaardag gevierd. Met genoegen neem ik
de jacht van hem over.
Op 21 november doen Eddy en ik de inspectie.
Na een afgelasting in 2016 had Peter iedereen op
scherp gezet. Alice Sticker, die samen met haar
man Eddie eigenaar is van Hippisch Centrum de
Achterhoek, verwent ons met een heerlijk ontbijt.
Aansluitend stappen Fieldmaster Eddy Kolkman
en ik op de varkenslader-trekkercombinatie van het
organiserend comité. Al gaande werd mij duidelijk
dat er ongeveer zeventig landeigenaren meewerken
aan deze jacht! Eddie en Wim, maar vooral Jan en
Josine waren onze ‘liaison officers’ voor de landeigenaren. Zoals velen van ons meemaken, leer je
op zo’n inspectiedag het hele comité goed kennen.
Wim Derksen, die belast was met het sluiten van de
doorgangen de dag na onze jacht, liet een blijvende
herinnering bij me achter met zijn verhaal dat hij
op zeer jonge leeftijd beide ouders verloor en samen met zijn broers bij kinderloze gastouders in de
gemeente Aalten werd geplaatst. Voor Fieldmaster
Kolkman is de provincie Gelderland, de grootste
provincie van Nederland naar landoppervlak, dichtbij huis. Het comité deed vooral voor mij zijn best
om zich verstaanbaar te maken, afgewisseld door
een onderonsje ‘ut ‘t oosten’ met Eddy.
Op 22 november meld ik me weer – mijn derde

rit van 175 km in 2 dagen (Aerdenhout – IJzerlo),
met de conclusie dat ik dit volgend jaar niet meer
doe. Een overnachting in Parkhotel Schloss Anholt
lijkt me een beter plan. Voor wie dezelfde mening is
toegedaan, reserveer ik later dit jaar graag een kamer
met kasteeldiner.
Nu over de jacht en vooral onze meute ‘hounds’,
waar het allemaal om gaat. Met een rode jas, maar
ook met het Fieldmastership komt de mede-verantwoordelijkheid voor onze ‘hounds’. Naar de mores
van de KNJV zijn het immers de honden die het
jachtspel maken en niet de vele hindernissen. Als
debutant- lid kan ik me nog wel eens verliezen in
de prachtige hindernissen in plaats van de honden; maar goed, die rode jas is nog nieuw. Sterker
nog, in bruikleen van ‘Joint Master of Foxhounds’
(J.M.F.H) Rick Saurens – weliswaar met enkele
knopen te veel, waar ik terstond door enkele leden
zeer terecht op gewezen ben, maar waar onze fotograaf Wybrich een prachtige oplossing voor heeft:
photoshop met een wisfunctie. Laat er geen misverstand over bestaan: ik ben groot voorstander van
handhaving van de mores – afspraken die onze Vereeniging in stand houden!

Drs. L.C.L. Bijvoet
A.J. van Es
P.M. Harts
W. Heiwegen
Mr. B.A. van Heuveln
H. Holswilder
A. Jansen
F.C.H. van Kerkhoff
H. Kuipers
J.L. van Meteren
Drs. B. Minnen
W. Minnen
Drs. R.H. van Motman
J.W. Pleijsier
R.W. Swart
J.R. van de Veen
Mw. B. Vonk
Mw. M.I. van der Wijck
Gasten

Mw. E. Schikker
Mw. L. Schikker
D. Nieman
Mw. A. Westerveld

Vandaag in het rood
Fieldmaster Han de Groot

15

De weersomstandigheden op 22 november zijn uitstekend, 11 graden, een prachtige dag met veel zon;
overigens al jaren goed, gezien het feit dat er in 17
jaar tijd 14 jachten zijn gereden.
Met 25 jachtruiters en 16 koppel ‘hounds’ wordt
de eerste run ingezet. In het land achter de manege
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pakken onze ‘hounds’ de ‘scent’ op en volgen we
de meute het Gelderse land in. We beginnen met
enkele stevige sloten, keurig uitgemaaid, en goed
zichtbaar voor de paarden, maar breed voor de ruiters. De paarden wakker en iedereen opgewarmd. In
menig ruiteroog zie ik de adrenaline. Ik geniet van
mijn Fieldmaster-positie en zoek samen met Eddy
de paaltjes die we de dag ervoor geslagen hebben.
Soms kijken Eddy en ik elkaar aan met een vragende blik – iets te zuinig geweest met de paaltjes?
Niemand merkt er iets van; het tempo ligt hoog.
De eerste run beëindigen we met een heerlijke Jägermeister. Tijdens de tweede run hebben onze
‘hounds’ wat meer moeite met de ‘scent’ – de zon
en de hoge temperatuur hebben hun werk gedaan.
Met enkele lange galoppades langs een beek rijden
we Duitsland in.
Tijdens de derde run worden de jachtruiters en onze
‘hounds’ die de hoge temperatuur goed voelen, ver-

blijd met een prachtige doorwading, door mensenhand gemaakt zowaar; en een prachtige wal waar
we in colonne overheen rijden.
De jacht zit er weer op; mijn eerste keer in het rood
– trots stap ik af. Mijn groom Valerie staat klaar, en
het leven is goed. Ik heb genoten.
Klaar voor de ‘afterhunt’, waar Peter afscheid neemt
als Fieldmaster en waar ik kort de aanwezige leden
mag toespreken.
Mijn dank gaat uit naar Fieldmaster Eddy Kolkman
voor zijn lessen in ‘het openen van de jacht’, Joint

Master Rick Saurens die onze ‘hounds’ weer prachtig gejaagd heeft, en bewonderenswaardig goed onder appèl houdt. Ook bedank ik het jachtcomité,
en in bijzonder Joint Master Jos Houben die me
een prachtige rode jas en een nieuwe passie heeft
bezorgd.
Teun van Es
gracieus over deze sloot
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NIEUW!
PAARDENVOER VAN VOERMEESTERS
D E E C H T E B RO N VA N K R A C H T
Bij Voermeesters geloven we in de kracht van natuurlijke grondstoffen. En we weten het
zeker: door alle ingrediënten slim te bewerken, krijgen ze precies de goede eigenschappen.
Helemaal afgestemd op wat je paard nodig heeft. Als echte ‘voermeesters’ zijn we daar elke
dag mee bezig. En dat proeft je paard, want elke brok in deze zak is een bron van kracht.

Robert van den Berg

10 nieuwe varianten paardenvoer,
ook in bulk leverbaar!

O O K V E R K R I J G B A A R B I J W E L K O O P E N VO E R M E E S T E R S -V E R K O O P P U N T E N .

0317-499595 | info@voermeesters.nl | www.voermeesters.nl
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Risk and Insurance Specialists BV
Frank Heerkens Thijssen
06.135.531.53
frankheerkensthijssen@zjht.nl
www.verzekerenvankunst.nl
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U kunt uw kunst en kostbaarheden
verzekeren via een speciale
verzekering.
Uitgangspunt hierbij is een ‘All Risks’
dekking waarbij alle van buiten
komende onheilen zijn verzekerd en
voor roerende zaken een
wereldwijde dekking wordt geboden.
Door ZJHT uw verzekeringspakket te
laten samenstellen betaalt u nooit
teveel premie.
Ook voor uw huis in het buitenland
kan ZJHT u een advies op maat
verstrekken.
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woensdag 6 december 2017

Jacht Berg en Dal
Wat maakt een jacht mogelijk

Joint Master

R. Trooster
R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
F. Kolkman
Fieldmaster

P.M. Harts
Leden

F.H. van Cooten
J.A.G. de Groot
T. de Haan
Mw. F. Harts
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
W. Heiwegen
H. Holswilder
A. Jansen
F.C.H. van Kerkhoff
Mr. F. Kolkman
H. Kuipers
J.L. van Meteren
Drs. B. Minnen
W. Minnen
Mw. M.P. de Rooij
R. Swetselaar
Aspirant leden

R. van Kasteren
Gasten

Mw. C. van Manen
A. Bos
W. de Haan
R. Verheijen
D. van Haaren

door Wouter de Haan

De jacht begon voor mij op de zondag voorafgaand
aan de jacht. Samen met Peter Harts en Monique
van Raay zijn we die dag de route van de jacht te
paard gaan verkennen. Het bleek geen overbodige
luxe dit te doen, want door de hevige regenval in de
weken daarvoor, moest de route op een aantal plaatsen worden aangepast. Tijdens dit “voor-rijden” valt
direct ook op wat er allemaal geregeld moet worden met de boeren en landeigenaren om een jacht
als deze mogelijk te maken. Voor mij was het extra
opletten, omdat ik op uitnodiging van Peter Harts
de jacht (mijn allereerste) ook zelf mee ging rijden.
De ontvangst is op de dag van de jacht in Bistro
Le Steak. Het is ruim voor de aanvang van de jacht
al gezellig druk en wat mij als nieuwkomer opvalt,
is het warme, vrolijke en soms zeer persoonlijke
contact tussen de leden onderling. Dat onthaal valt
overigens ook de introducees van die dag ten deel,
wat zeer plezierig is. Na het nuttigen van een kleine
snack met bijbehorende (sterke) drankjes verplaatsen we ons naar de parkeerplaats van amusementspark Tivoli.
Na een kort welkomstwoord van Fieldmaster Peter
Harts en de traditionele toost begint de jacht met

een kort stuk rijden over de openbare weg. Daarna
de weilanden in richting de Duivelsberg, waarbij
het tempo direct omhoog gaat. Ondanks de eerder
genoemde regenval van de afgelopen weken, blijkt
de grond prima berijdbaar te zijn. We slingeren ons
door het landschap en steken de Oud Kleefsebaan
3 maal over. Voordat we die nog voor een laatste
keer oversteken, passeren we een korte maar zeer
steile afdaling, die zonder al te veel problemen ge-

Familie plaatje Floor en Peter Harts en
Wouter de Haan
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Advies met maatschappelijk
en financieel resultaat
Het is onze missie om bij te dragen aan de kwaliteit van de publieke
sector. Onze topadviseurs met focus op het onderwijs, de overheid,
zorg en woningcorporaties geven dagelijks het beste in het belang
van de leerling, inwoner en cliënt. Resultaten van ons werk definiëren
wij in maatschappelijk en/of financieel resultaat.
Opgedane praktijkervaring en inspiratie delen wij tijdens intervisiebijeenkomsten, workshops en masterclasses.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Kijk voor meer informatie, onze praktijkervaring en best practices
op www.bmc.nl.

Partners in verbetering
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nomen wordt. Daarna oversteken over een kleine
greppel en mijn eerste sprong in een jacht is een
feit. Overigens is de rijke (o .a. Romeinse) historie
van het gebied waar we doorheen rijden in het 2e
nummer 2017 van het Jacht- en Kennelnieuws uitgebreid beschreven. De 1e run eindigt snel daarna
net als voorgaande jaren in het weiland bij de stal
van Toon en Monique van Raay. Tijdens de 1e stop
komen diverse ruiters vriendelijk bij mij en de andere introducees informeren of het allemaal (nog)
goed gaat. Voor mij gaat het goed, de spanning is
er iets vanaf en dus gaat ook de harstslag eindelijk
weer wat omlaag….
De 2e run vangt aan in de weilanden achter de
springtuin van de 7 Hills-stal en gaat via de heuvels in de buurt van Landgoed van Jurgens richting
de Derdebaan. Ik merk dan al dat de combinatie
van de prachtige natuur waar we doorheen rijden,
de benodigde vaardigheid c.q. alertheid om met je
paard overal goed door heen te komen, en natuurlijk het gezelschap van de overige ruiters en honden het rijden van een jacht tot iets heel bijzonders
maken. De 3e run volgt snel daarna, waarbij het

Boven:
Cobby van Maanen,
Willem Minnen en
Remco Verheijen

omhoog gaat door de bossen richting de Canadese militaire begraafplaats, daarna door de bossen
van het Landgoed Nederrijk in de richting van het
Afrika museum. De jacht eindigt met de kill bij het
“Buitenhuisje Berg en Dal”. En dan is mijn eerste
jacht (helaas) al weer afgelopen.
Terug in Bistro le Steak volgt een goede maaltijd
met dito drank in een uitstekende sfeer. Als we later
op de avond terugrijden richting huis, raak ik niet
uitgepraat over de bijzondere ervaring van die middag en het feit dat de KNJV zo’n leuke en warme
vereniging is.
Via deze weg wil ik het Jachtcomité, de Fieldmaster
Peter Harts en Monique van Raay bedanken voor
deze geweldige dag.
Voor de liefhebbers: lengte van de jacht: 19,0 km,
beweegtijd: 2 uur, hoogteverschil: 180 m, gemidelde snelheid 9,5 km/u, max. snelheid 37,8 km/u.
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Dokwerkerstraat 2
2984 BJ RIDDERKERK
Bovendijk 18
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T. +31 78 6820123
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Specialist voor de jachtruiter
Nannet Stienstra
Mobiel
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Specialist voor de jachtruiter
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Nannet Stienstra

of op jachtruiter.nl
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zaterdag 16 december 2017

Jacht de Lutte
door Eva Muller

Gaat door!

Joint Master

J.A.H. Houben
mr. H. Rottinghuis
R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster

Mw. E. Muller
P. Zantman
W. Wielheesen
Leden

Na weken en dagen met regen, ijs en sneeuw en bovendien een aantal jachten die gecanceld werden,
waren we er ook meer dan aan toe om eindelijk weer
eens te jagen.
Toch zwommen de eendjes hier rond ‘t Gooi nog
op ‘t gras en waren Pascal Zantman en ik meer dan
sceptisch of onze Jacht De Lutte wel doorgang zou
vinden.
Wim Wielheesen had aangegeven om niet te vroeg
te besluiten over doorgaan of niet maar pas donderdag met het comité te gaan kijken hoe het er nou
echt bij lag. Dus, zo gezegd - zo gedaan!
Een delegatie van ons comité trok er donderdag op
uit! Vooraan onze Johan Reinders, deskundige in
het gebied rond De Lutte en ‘t Ros van Twente’.
Wij thuisblijvers en hard werkende mensen hadden
er een zwaar hoofd in. Maar goed, waar Wim Wielheesen zijn zinnen op zet en zegt dat een jacht kan
worden gereden, dan zal hij er ook echt alles aan
doen om dat ook voor elkaar te krijgen!
Wat ben je toch een waanzinnige doorzetter, Wim!
Chapeau!
Naar een paar uur ontvingen we het eerste bericht
met een blije foto van Johan, Wim en Fiona: De
jacht gaat door! Super! Blijkbaar was de grond beter
dan we hier in de omgeving zagen en hadden ze we-

gen en mogelijkheden gevonden er een mooie route
van te maken!
Zaterdagochtend werd ik wakker, buiten was het
een strakblauwe lucht en het leek erop dat we een
schitterende dag tegemoet zouden gaan.
Ik moest de voorruit van mijn auto vrij van ijs krabben, daarna hondjes in de auto en dan richting De
Lutte. De nadering van het prachtige Twentse land
en het idee om eindelijk weer te kunnen jagen gaf
al heerlijk gevoel.
Alleen al de rit naar De Lutte, in het zonnetje met

F.H. van Cooten
M. Fijen
P.M. Harts
P.W.R. Hazeleger
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
W. Heiwegen
F.C.H. van Kerkhoff
F. Kloppert
Mr. F. Kolkman
Drs. B. Minnen
W. Minnen
C.R.C. Nelis
Mw. M. Nelis-Koster
J.W. Pleijsier
M. de Rooij
Mw. M.P. de Rooij
R.J. de Rooij
J.P.J. van Roon
R. Swetselaar
J.R. van de Veen
Mw. C.M. van de Velde
Drs.ing. A.C. de Vries
M. Wijngaarden
J.H. Zwerus
Aspirant leden

R. van Kasteren
Jeugdleden

Caresse Kolkman

Fieldmasters
Wim Wielheesen en
Eva Muller
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Adviseert,
strijdt
en pleit

Kolkman Advocaten is er voor ondernemers. Al meer dan 25 jaar en, als het erop aankomt,
24 uur per dag. Strijdbaar, daadkrachtig en met gevoel voor de persoon achter de ondernemer.
Voor al uw zakelijke en privébelangen kunt u vertrouwen op onze deskundigheid. Zo kunt u zich
richten op de zaken waar uw hart echt naar uitgaat.

Twentepoort Oost 55a
Postbus 828
7600 AV Almelo
T (0546) 588 888
F (0546) 588 889

kolkman.nl
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eindelijk weer heldere lucht, was na dagen met
slecht en grauw winterweer een feest.
Het prachtige, glooiende land van ‘De Lutte’ kwam
dichter bij en we arriveerden bij ‘T Ros van Twente’.
Na een warm welkom door gastheer John die samen
met zijn Anita ‘’t Ros’ in kerstsfeer had gebracht,
konden we de laatste verhalen uitwisselen aan de
koffietafel. We verzamelden ons op de parkeerplaats
bij ‘t Ros’ voor de stirrup cup en vertrokken na het
praatje van Wim voor de eerste run met ca.18 koppel honden en de equipage: Rick, Esther, Pascal en
met als Jointmaster Robbert Jan.
De honden en paarden hadden er zin in!
We kwamen aan bij de 1e kill en werden verwelkomd met een picknick georganiseerd en aangeboden door de eigenares van het Sterrebos uit Beuningen. De stop was gedecoreerd met kerstbomen,
vuurkorven en ons werden hapjes en drankjes aangeboden. Wat een feest voor ons en alle volgers bijzondere dank hiervoor!
De tweede run ging over uitgestrekte weilanden,
dikke sloten, afgewisseld door stukken braakliggend
bos, de “romantische route”, ruig door de natuur.
De route bracht ons langs het moerasgebied waar
we door een aangelegde beek en waterpartij reden.
Wat een schitterende natuur maak je hier mee!
Prachtig en ongelooflijk hoe goed de bodem en de
kanten van de sloten erbij lagen. De honden volg-

den het spoor als een speer en
het tempo lag hoog.
Zo reden we de 2e kill tegemoet
waar John van ‘t Ros van Twente’ klaar stond met huisgemaakte glühwein en hapjes.
Het was warm met de stralende
winterzon die op ons scheen.
De derde run bracht ons langs
het schitterende natuurgebied
waar de Dinkel nu een soort van
uiterwaarden had gecreëerd.
Het normaliter rustige water was
nu een stroom met versnellingen en vormde een flink meer,
waar wij met de paarden omheen zijn gereden.
Het plezier om door de Dinkel te rijden zoals afgelopen jaar zat er voor ons deze keer niet in.
Een aantal mooie galoppades en passages over de
ruime weilanden en de honden brachten ons terug
bij het ‘t Ros van Twente’.
Wat een schitterende dag en de jacht die gelukkig
toch doorgang had kunnen vinden! Voldaan van
een mooie jacht met op het netvlies bijzondere momenten van het steeds boeiende spel van honden en
paarden, en uitgewaaid zaten we na te genieten van
een heerlijke jachtmaal.
Dank aan iedereen die deze dag weer mogelijk heeft
gemaakt: Landeigenaren, comité, huntsman en
equipage, het was zeer een geslaagde dag!
Tot ziens en tot binnenkort in het jacht veld.

Machtige sprong van
Rob van Kasteren
Onder:
Fieldmaster Pascal
Zantman, Bernard
Minnen en op de
achtergrond
Pascal Hazeleger
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woensdag 20 december 2017

Jacht Berg en Dal 2
Waar een wil is, is een jacht.

door John van de Veen

Familie Van Raaij bijzonder bedankt! Dat de jacht
Berg en Dal 2 kan doorgaan is de verdienste van
de familie Van Raaij en Monique van Raaij in het
bijzonder. Het is duidelijk dat er in deze natte tijden aanpassingen nodig zijn om te kunnen jagen.
Deze ongewoon natte tijden vragen om mensen met
doorzettingsvermogen, creativiteit en aanpakmen-

taliteit. We kunnen er niet van uitgaan dat normale
routes gereden kunnen worden. De comités vragen
om steun, richting en extra aandacht. De landeigenaren willen meer overleg over de mogelijke route.
Dat vraagt om extra aandacht en tijd van organisatie en van de fieldmasters. Dankzij de inzet van de
familie Van Raaij konden wij toch rijden.

Joint Master

R. Saurens
Equipage

F. Kolkman
P. van Moort
Fieldmaster

J.R. van de Veen
R. van Kasteren
Leden

T. de Haan
P.M. Harts
W. Heiwegen
A. Jansen
F.C.H. van Kerkhoff
Mr. F. Kolkman
Mw. C. van Oosterhout
M. de Rooij
R. Swetselaar
J. van Triest
Gasten

Mw. V. Lehtonen
Mw. J. Jansen
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Na de jacht De Lutte werd duidelijk dat de woensdagjacht niet door kon gaan.
Frank Heerkens Thijssen ging in gesprek met Monique en Toon om te kijken of we die woensdag dan
Berg en Dal 2 zouden kunnen rijden.
Zondag 18 december werd de knoop doorgehakt
door Monique. De familie Van Raaij meldt dat we
woensdag kunnen komen jagen. Monique is met
een aantal mensen vanaf zondagavond druk bezig
geweest de landeigenaren te bellen om weer hun
toestemming te vragen. Maandag en dinsdag is de
route weer opengemaakt.
Woensdagmorgen werden de laatste instructies met
de verkeersregelaars nog besproken en konden we

rijden. Tijdens de ontvangst werd aspirant-lid Rob
van Kasteren gevraagd om financiële ondersteuning
welke direct werd gegeven. Zeer bedankt.
Tevens werd Peter Harts gevraagd om als kenner
van de jacht voorop te rijden. Hij is immers de
Fieldmaster van Berg en Dal 1. Ook dat was geregeld. Peter bedankt.
Helaas was Frank, door lichamelijk ongemak, zelf
niet bij de jacht. Erg jammer want naast de financiële ondersteuning heeft hij samen met Monique het
initiatief genomen.
De meet was bij hotel Fletcher en om 13.00 uur
vertrok de meute onder leiding van onze gevierde
Master Saurens richting de inzet van de jacht.
We rijden Berg en Dal 2 omgekeerd ten opzichte
van 1. Goede keus van Monique. De eerste run
kenmerkt zich door fraaie hagen en vergezichten en
heerlijke sloten. Wat is het daar toch prachtig. De
tweede run eindigt in de mooi aangelegde “jachtspringtuin” van de familie Van Raaij. Een Ierse wal
en twee geweldige hagen vonden we op ons pad.
Toon zeer bedankt dat we daar gebruik van mochten maken.
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waardoor we de honden heel goed konden volgen
in het uitwerken van het spoor. Achter de honden
aan in de omgeving Berg en Dal, een waarlijk genot.
Het moge duidelijk zijn. Het is een prachtige jachtdag geworden waar iedereen met volle teugen van
genoten heeft. Namens iedereen die van deze ingelaste jachtdag heeft genoten, willen wij de familie
Van Raaij, landeigenaren, verkeerregelaars, sliptrekkers en equipage heel hartelijk bedanken.
De jacht verliep zo voorspoedig dat we even moesten wachten op de sliptrekker, maar dat hadden we
er graag voor over. Er was een mooie slip getrokken

Met dank aan Toon
en Erik en op de
achtergrond
Monique van Raaij
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Navelstrengbloed
Zwanger?
Of kent u iemand die zwanger is?
Zorg dat het navelstrengbloed bewaart blijft.
Beter mee verlegen dan om verlegen

Meer weten?
Bel: 0900 – 7 627 823

www.stamcelbanknederland.nl
Info: drs. J. Kartman, arts / directeur
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dinsdag 26 december 2017

Joint Master

mr. H. Rottinghuis
R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. van Moort
Fieldmaster

M. de Rooij
Leden

Jacht Rossum
Als jullie maar langskomen

door Mathilde de Rooij
In aanloop naar de jacht Rossum bleek het spannend. De vraag was of de jacht wel door kon gaan.
Het uitdelen van de kalenders eerder gebeurde op
een van de natste dagen van december en daarvóór
was het nu ook niet bepaald droog geweest.
De landeigenaren reageerden gelukkig enthousiast:
“als jullie maar langskomen! Hier en daar een aanpassing, maar mooi als jullie dit jaar weer komen!”
Dat was natuurlijk wat we wilden horen. Zo werd
Rossum verreden op 2e Kerstdag met schitterend
helder weer. Natuurlijk was de jacht aangepast,
maar ik vernam dat het comité meer aanpassingen
moest doen vanwege nieuw ingezaaide stukken dan
om de natte bodem.
In Café Hutten waren al vele blijde gezichten te
zien; het leek wel of velen, na een lang Kerstweekend en vrije dagen, de jacht Rossum aanpakken om
actief buiten te zijn. Zo stonden we met een veld

van ca 40 combinaties even voor één uur bij Pastor
Zeinstra voor de kerk in Rossum.
Vele mensen uit Rossum en veel fietsers waren aanwezig om dit schouwspel te bekijken. Naar ik begreep had de aankondiging van de slipjacht niet in
het parochieblad gestaan, er was immers een kans
op niet doorgaan. Maar Pastor Zeinstra heeft aan
het einde van de Nachtmis op 24 december specifiek de aanwezigen opgeroepen om op 2e Kerstdag
de KNJV welkom te komen heten.
De sonneurs, geheel “compleet” aanwezig, brachten
speciaal voor deze gelegenheid enkele Kerstliederen
ten gehore en dit werd zeer zeker op prijs gesteld.
Mijn vader nam het woord en dankte alle aanwezigen voor hun komst, de Pastor leidde de zegening in
en onder grote hilariteit werden menige combinatie
en toeschouwer gezegend door de ruim sprenkelende Pastor.

Drs. L.C.L. Bijvoet
C.H.H. van Doorn
A.J. van Es
H.J. Groot Wassink
T. de Haan
P.M. Harts
W. Heiwegen
Mr. B.A. van Heuveln
A. Jansen
A.N. de Jong
Drs. J. Kartman
F. Kloppert
Mr. F. Kolkman
H. Kuipers
Mw. D. Lamme
J.L. van Meteren
W. Minnen
Mw. P.B. van Motman
Drs. R.H. van Motman
Mw. E. Muller
C.R.C. Nelis
Mw. M. Nelis-Koster
Mw. E.F. Pleijsier
J.W. Pleijsier
Mw. M.P. de Rooij
J.P.J. van Roon
R. Schoonderbeek
Drs. J.L.M. Sliepenbeek
R.W. Swart
R. Swetselaar
Drs. N.J.M. Trenning
J.R. van de Veen
Mw. C.M. van de Velde
Drs.ing. A.C. de Vries
W. Wielheesen
M. Wijngaarden
Mw. M.I. van der Wijck
P. Zantman
Aspirant leden

R. van Kasteren
Jeugdleden

Caresse Kolkman
Mathilde de Rooij
Floor van Roon
Gasten

Mw. A. Kuipers
J. Molenkamp
B. Westschot

Voltallig Corps Sonneurs
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Onder:
Pastoor Zeinstra zegend
de honden op deze
2e kerstdag

Daarna op naar de inzet van de eerste run. Mijn
paard Doctro had al enige weken niet gejaagd en ik
denk vele paarden om mij heen ook niet. De paarden waren fris en hadden zin om actief bezig te zijn.
Mijn vader vertelde dat de runs wat korter zouden
zijn dan normaal en de sliptrekkers de opdrachten
hadden gekregen om grotere lussen te trekken zodat we van het hondenspel konden genieten en dat
bleek heel mooi uitgevoerd. In rustig tempo en na
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prachtig hondenwerk gezien te hebben kwamen we
aan bij de kill van de eerste run.
De tweede run was een stuk langer en anders dan
voorgaande jaren. Het comité bestaande uit Mark
en Toon Weusthof, René Siemerink en Gerrit Ensink op Reimer had een extra lus eraan geknoopt
waardoor we ook langs het prachtige Kanaal tussen
Ootmarsum en Rossum een stuk konden galoppe-

ren, echt prachtig. Het blijkt dat we met de jacht
Ootmarsum aan de andere kant van het Kanaal komen.
Een bijzonder uitgelaten gezelschap kwam aan bij
de kill van de tweede run op de prachtige boerderij
van de familie Erik Scholten Linde waar iedereen
kon genieten van de glühwein.
Een prachtige derde run voerde ons naar de kill bij
Havezaethe Het Everloo waar we door een groot gezelschap Kerstvierende mensen werden ontvangen.
Terug in het Café werden de leden van het Huntcomité bedankt door mijn vader en genoot een ieder
van de heerlijke maaltijd.
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donderdag 28 december 2017

Jacht Archem
hier nog een passende subkop

Joint Master

R. Trooster
mr. H. Rottinghuis
R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
F. Kolkman
Fieldmaster

M. Fijen
Leden

door Marius Feijen

Tijdens de laatste jachtcomitévergadering kort voor
de jacht werd duidelijk dat door de slechte bodemgesteldheid, er niet geparkeerd kon worden op de
weide bij Het Huis Archem. En niet parkeren bij
het Huis Archem betekende ook geen ontmoeting
en geen afterhunt in de vertrouwde stallen bij het
kasteel. Dus …… we moesten op zoek naar alternatieven. Na overleg met het jachtcomité en de verkeersregelaars over de logistiek, en met de eigenaren
van restaurant “De Nieuwe Brug” over de catering

was het probleem vlot opgelost. De familie Lode
gaf aan dat we welkom waren in hun restaurant,
een kleine 15 minuten hacken naar het kasteel was
te doen. Het jachtcomité zou zorgen dat ieder op
de juiste plek kon parkeren en de verkeersregelaars
zouden zorgen dat we veilig konden oversteken naar
de meet voor Het Huis. Allen heel hartelijk dank
voor het snel en adequaat handelen waardoor alle
veranderingen zo kort voor de jacht probleemloos
zijn verlopen!

Drs. W.M. Arnolli
Drs. L.C.L. Bijvoet
A.J. van Es
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
W. Heiwegen
A. Jansen
G. Kampman
Mr. F. Kolkman
C.R.C. Nelis
J.W. Pleijsier
M. de Rooij
K. Rottinghuis
M. Schep
Drs. J.L.M. Sliepenbeek
R. Swetselaar
B.R. Trooster
J.R. van de Veen
Mw. M.I. van der Wijck
Jeugdleden

Caresse Kolkman
Gasten

Jhr. Van der Wijck
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Donderdag 28 december, ondanks al het water dat
ons land de voorgaande weken had moeten opnemen, zag de bodem rondom Archem er nu goed
uit, de temperatuur was aangenaam, het was droog
en zelfs de zon liet zich zien. Wie zich helaas niet
liet zien was mijn mede-fieldmaster Wim Pieters,
die tot zijn (en mijn) grote spijt en ongenoegen om
gezondheidsredenen verstek moest laten gaan. Inmiddels gaat het gelukkig weer wat beter met Wim
en hoop ik dat hij over niet al te lange tijd weer met
ons mee kan rijden en zeker volgend jaar weer present zal zijn in Archem.

Vader zonen dag:
Kees en Henk Rottinghuis
en René en Ben Trooster
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Na het opzadelen bij de ”De Nieuwe Brug”, hackten we naar de meet op de vertrouwde plek voor
Huis Archem en na het welkomstwoord kregen we
champagne aangeboden door Jhr. Mr. O. van der
Wijck en echtgenote, waarna de jacht kon beginnen.

De 1e run ging om de Lemelerberg. De honden
hadden vlot de scent te pakken en gingen er full
cry vandoor en het hele veld kon flink voorwaarts
volgen. Helaas verdwenen na een paar kilometer de
honden het bos in. Het duurde wel even voordat
Whippers-in Hester en Fabian alle honden weer terug naar de Master hadden geleid. Wat bleek, sliptrekker Eric was ziek en een nog onervaren sliptrekker had zich verlopen en was verdwaald. Gelukkig
is ook zij gezond en wel teruggevonden. De honden
bleven daarna bij de Master en de hele 1e run werd
in stap en draf vervolgd. Helaas, de lekkere galoppades over de zandpaden die ik had bedacht bij het

openmaken, gingen niet door. Maar ik moet zeggen
dat dit ook z’n charme had want in stap en soms
draf konden we echt genieten van het prachtige uitzicht over de heide en de Lemeler Esch. En met
de sprongen over boomstammetjes, sloten en een
flinke haag sloten we de eerste run toch goed af.
De 2e run ging door het Regge-dal dat op sommige plaatsen wordt omgeven door dijken. Prachtige
hoge droge grond om overheen te jagen en waar
vanaf we goed zicht hadden op de honden. De ervaren sliptrekkers, Bart en Lennart, hebben ons hier
op mooi hondenspel getrakteerd. Over een sloot,
dwars door de oude zijtak van de Regge, via een
opsprong door het bos en vervolgens weer langs de
Regge reden we naar de 2e kill. Daar stond voor ons
allen, voor de grondeigenaren, voor het jachtcomité

en voor andere belangstellenden een drankje klaar.
De 3e run was de run waar we het meest voor
vreesden in verband met de bodemgesteldheid.
Een paar weken voor de jacht stonden de graslanden hier nog helemaal onder water. Maar de
bodem was nu nagenoeg perfect, het water was
weggezakt en had mooie stevige graslanden achtergelaten. Op die graslanden konden de honden
nogmaals goed achter de scent aan en wij, genietend van het hondenwerk, afwisselend in stap of
galop volgen. Tenslotte eindigden we weer bij
Huis Archem om vervolgens na de verzorging van
man en paard, onder het genot van de Archems
gehaktbal en de erwtensoep met roggebrood en
spek, nog na te praten en na te genieten van weer
een prachtige jacht.

Fieldmaster Marius Fijen

Van der Wijck en Van
der Wijck, zij lid en hij
gastheer en deze dag op
uitnodiging van Rick
Saurens voorop
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zondag 31 december 2017

Jacht Alem
Op zondag

Joint Master

R. Saurens
Equipage

Mw. H. Klein Willink
P. Bakker
P. van Moort
Fieldmaster

P.M. Harts
Drs.ing. A.C. de Vries
Leden

T.P.E. van Baal
J.J.P. Bakker
G.J. Boven
F.H. van Cooten
C.H.H. van Doorn
T. de Haan
Mw. F. Harts
P.W.R. Hazeleger
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
W. Heiwegen
Drs. J. Kartman
F.C.H. van Kerkhoff
Mr. F. Kolkman
J.L. van Meteren
W. Minnen
C.R.C. Nelis
Mw. M. Nelis-Koster
Mw. E.F. Pleijsier
J.W. Pleijsier
M. de Rooij
Mw. M.P. de Rooij
J.P.J. van Roon
R. Schoonderbeek
Dr. R.L.H. Sprangers
Drs. N.J.M. Trenning
J. van Triest
J.R. van de Veen
Mw. C.M. van de Velde
M. Wijngaarden
P. Zantman

door Alexander de Vries

Aspirant leden

R. van Kasteren
Jeugdleden

Caresse Kolkman
Mathilde de Rooij
Floor van Roon

Van de zeer geruime tijd dat ik lid ben van de
KNJV was het vanwege de schrikkeljaren nog niet
voorgekomen dat de Oudjaarsjacht op een zondag
zou worden verreden. Al bij de voorbereidingen
was hier aandacht voor en de plaatselijke pastoor
wenste dan ook de meute, de paarden en hun berijders te zegenen. De plaatselijke uitbater en het
huntcomité waren er klaar voor. Alleen de enorme
hoosbuien in de weken voor de jacht konden nog
roet in het eten gooien. Tijdens het uitzetten - enkele dagen voor de jacht - had het lichtjes gevroren

en onder het genot van een bleek zonnetje met de
daarbij behorende strak blauwe lucht was het een
prachtige dag in de graslanden van Alem. Alem op
zijn mooist. Na het borstelen van de jas, het poetsen van de laarzen en het strikken van de plastron,
is de outfit klaar voor de jacht.
Het altijd gezellige Hart(s) van Alem opende ´s
ochtends vroeg zijn deuren om de jachtruiters
maar ook geïnteresseerden, eventuele ´volgers´
en dorpelingen hartelijk te verwelkomen met een
grote schaal oliebollen.

Gasten

Mw. T. van Kasteren
W. de Haan
Mw. B. Rohrbach
M. Vos
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Pasievo rengi e ring

Passie voor engineering

Productie
opengineering
maat
Passie
voor
Passie voor engineering

Excellenteop
service
Productie
maat

Productie
op-maat
EPP - EPS
EPE - ETPU

Excellente service
Excellente
Piocelan -service
Neopor

EPP
EPS- EPE
- EPE
- ETPU
EPP
--EPS
- ETPU
Assemblage
Piocelan
- Neopor
Piocelan - Neopor
Assemblage
Assemblage
HSV UK

GLASGOW

HSV UK

HSV POLSKA

GLASGOW

LODZ

HSV UK

GLASGOW

HSV POLSKA
LODZ

HSV POLSKA
LODZ

HSV PACKAGING
& INSULATION

HSV POLSKA

EDE

RADOMSKO

HSV PACKAGING
& INSULATION

HSV CZECH HSV POLSKA
HSV
EDE
CHEB
RADOMSKO
HSV POLSKA
KUNSTSTOFFE GMBH

KLEVE
HSV
HSV PACKAGING
KUNSTSTOFFE GMBH
& INSULATION

EDE

HSV CZECH
CHEB

WROCLAW

HSV POLSKA
WROCLAW

KLEVE

HSV POLSKA
RADOMSKO

HSV
KUNSTSTOFFE GMBH
KLEVE

HSV CZECH
CHEB

HSV POLSKA
WROCLAW

ISO
9001		 PPAP		
PPAP		FMEA		
FMEA		
HACCP
ISO 9001		
HACCP
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Oudejaarsdag is altijd een speciale dag met een gezellige sfeer van samenhorigheid. Bij binnenkomst
van sonneur JanPiet van Roon barst de menigte uit
in een gezamenlijk ´lang zal hij leven’.
Op het pleintje voor de oude Hervormde kerk uit
1719 en tegenwoordig het dakpannenmuseum
houdt de pastoor een mooie toespraak. Zwaaiend
met de wijwaterkwast wordt een ieder (hond, paard
en ruiter) gezegend.
Onder het genot van de stirrup-cup – aangeboden
door de gemeente - wordt na de mooie woorden
van de Wethouder de jacht gestart. Direct na het
inzetten galopperen we over de weilanden. De runs
leiden langs de rivier de Maas en het veld draait om
de kerk van Alem heen.
Aan het einde van de derde run, heeft mijn medefieldmaster zijn auto geparkeerd. Menig jachtruiter
denkt omdat vanuit de achterklep een heerlijke ver-

snapering komt, maar helaas blijkt de auto vast te
Boven rechts:
zitten in de modder. Het weer is ons goed gezind en
En Ted van Baal is er
‘gewoon’ weer bij. Hoe
geheel droog komen de ruiters weer binnen.
Na de stichtelijke woorden van de voorzitter in het gezegend kunnen we zijn.
Hart van Alem wenst iedereen elkaar een goed uitOnder: Jan Piet van Roon
einde. Dank aan het gehele huntcomité en de deeljarig, Maaike de Rooij
nemers voor deze prachtige dag. Op naar volgend
voorop met Rick Saurens,
en vele bekenden gezichten
jaar!
die erbij zijn deze dag.
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Gesprek

Kees Rottinghuis
Dit jaar wordt Kees 25. Net zoals Jacht- en Kennelnieuws. Na zijn universitaire studie in Amsterdam
te hebben afgebroken woont hij nu in Londen waar
hij universitair Politics & International Relations
studeert aan “NCH”, the New College of the Humanities. Kees is 3e generatie KNJV-er. Hij heeft
inmiddels zo’n 60 jachten verreden. “Mijn grootvader Rottinghuis, die arts in Amsterdam was, had
zijn paarden in de manège in Amsterdam staan of
op zijn buitenverblijf in het Woold, nabij Winterswijk.” Kees ging van heel jongs af aan vaak met vader Henk mee om de jacht te volgen. “In de loop
der jaren leerde ik zodoende veel jachtruiters en
volgers kennen. Ik heb in nogal wat volgauto’s gezeten weet je. Toen ik als jong lid ging jagen dachten
velen daarom dat ik al eerder had gejaagd. Thuis, in
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door Boudewijn van Heuveln

Vogelenzang, ging ik voor het eerst ponyrijden. Op
een shetlander. Ik was toen zes jaar. Ik kreeg les van
mijn vader. Ik vond het leuk maar dat lichtrijden
kreeg ik maar niet onder de knie. Tot wanhoop van
mijn ouders stuiterde ik op de pony maar op en neer
totdat op een dag mijn nichtje Elise met haar pony
Sugar langs kwam. Ik mocht van haar op Sugar rijden en …opeens lukte het lichtrijden wonderwel.
Het leek alsof het bijna vanzelf ging. Niet alleen ík
was blij verbaasd maar ook mijn ouders waren dat.
Haha”. Kees lacht, ietwat ingetogen, maar met zijn
lichtblauwe pretogen schatert hij het uit.
“Ja en toen, eh.. een paar jaar later bedoel ik, was
mijn vader samen met Jan Lubberink in Engeland
omdat zij naar paarden gingen kijken en daar te horen kregen dat er in de buurt een hele goede pony te

koop zou zijn. Mijn vader en Jan gingen kijken. Het
was een Irish cob pony met een enorm lijf en een
grote witte bles die Shannon heette. Jan noemde
Shannon direct de Neushoorn vanwege dat enorme
lijf maar hij had goed gezien dat er aan Shannon
veel lol te beleven viel. De pony kwam dus mee terug naar Nederland. De neushoorn en ik kregen les
van Jan. Zitlessen en nog eens zitlessen. Beugels uit
en doorzitten. Eindeloos rondjes aan de longe, zonder beugels. Leren zitten dus. Maar goed. Een paar
jaar later, ik was toen 14, kwam ik voor het eerst in
het jachtveld. Die eerste slipjacht was die van Sint
Nicolaasga, mét de neushoorn. Echter, Shannon
was soms bijna niet te houden. De enige manier om
te zorgen dat ik niet ver voor de honden uit zo komen was dat ik zo dicht mogelijk achter het paard
van mijn vader zou rijden. Dat was ook de strikte
instructie die ik van hem kreeg. Ik moest recht
achter hem rijden. Mocht ik Shannon opeens niet
meer kunnen houden dan moest ik Shannon tegen
de kont van mijn vaders paard aan rijden. Alsof ik
tegen een muur aanreed, want mijn vaders hunter
sloeg niet. Het werkte een paar maal prima…..tot
aan de befaamde vijver van Sint Nicolaasga, die
diepe vijver, al helemáál voor een pony. Ik zat in
spagaat in het zadel zodat ik op die manier nog
enigszins droog kon blijven. Dat sommige stukken
van de vijver nog dieper waren dan andere hielp de
situatie niet echt. Nu ja, om uit deze natte bedoening te komen, liet mijn vader mij voorgaan bij een
wat smallere opsprong en zodoende kon ik dus zo
snel mogelijk de vijver uit. Het bleek echter niet het
pad dat iedereen koos…. Shannon klauterde naar
boven en opeens voelde ik een tak langs mijn helm
schrapen… Oei, dat ging dus nog nét goed. Mijn

vader, bezorgd als hij was, ging gauw achter mij aan
maar... voor hém was die tak wat problematischer.
Récht in zijn snufferd, precies tussen zijn neus en
tanden in. Hij viel eraf, gelukkig niet terug de vijver in. Maar zijn paard Billy besloot vooral dóór te
gaan, langs alles en iedereen, ook langs mij. Mijn
pony zag Billy gaan en herinnerde zich dat ie vooral
recht achter Billy aan moest gaan en dat deed hij
dan ook. Zo kwamen wij aan bij de kill….ruim
voor de rest van het veld….. Even later kwam ook
mijn vader. Te voet.. Hierna moest mijn vader gauw
mijn moeder bellen, want die wilde natuurlijk we-

Als ik maar even kan
dan probeer ik te jagen
ten hoe het was gegaan. Ik hoorde hem zeggen dat
alles was goed gegaan, dat ik helemaal goed was
rondgekomen maar dat híj er afgevallen was. Mijn
moeder antwoordde toen : Ooh, gelúkkig. Fijn.”
Weer schaterde Kees met zijn pretogenogen het
uit.”
Kom je nu nog wel eens in het jachtveld? “Weet
je…..ik ben ongeveer eens in de 2 maanden in Nederland. Als het maar even kan dan probeer ik te
jagen, want als je, zoals ik, de hele dag in de stad zit
is het werkelijk héérlijk om een paar uur echt helemaal buiten te kunnen zijn. Prachtig, met alle honden maar ook om dan soms reeën en hazen te zien.
Omdat ik nu zo weinig rijd, is het enige nadeel wel
dat je de volgende dag behoorlijk spierpijn hebt..”
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Met dank aan

Allspan
AMCO Compressoren
Athos
BMC Advies & Management
Covebo Uitzendburo
Directpayrolling
Directteleservice
EE-Accommodations
Electrotechnischburo W. Heiwegen
Eureka Vastgoed
Friso Woudstra Architecten
Horsefriend Products B.V.
HSV
Jachtruiter.nl
Kolkman Advocaten
Landrover
het NIC
Peter Harts
Rejoko Beheer
Stadswaarde Vastgoedontwikkeling
Stamcelbank Nederland
Trooster Vastgoed
Voermeesters
Wybrich.nl
ZJHT
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Ereleden:

Joint-masters:

Sonneurs:

Master:

J.J.P. Bakker
H. Brugman
Jhr. mr. A.A. Loudon
Ing. W.E. Pieters

J.A.H. Houben
H. Rottinghuis
Mr. H. Rottinghuis
R.R. Trooster

R. Saurens

Bestuur:

Whippers-in:

M. de Rooij, voorzitter
Mr. H.F. Heerkens Thijssen,
vice voorzitter
J.P.J. van Roon, secretaris
J.W. Pleijsier, penningmeester
Mw. C.M. van de Velde, lid
Mr. F. Kolkman
Mr. H. Rottinghuis

Mw. H. Klein Willink
F. Kolkman
P. van Moort
P. Bakker

T.J.P. van Ginkel
W. Heiwegen
Mr. F. Kolkman
J.W. Pleijsier
J.P.J. van Roon
J.R. van de Veen
Drs. J.H. Werner
M. van Wijngaarden

Huntcommittee:

Mr. F. Kolkman
W. Wielheesen

Kennels:

Doornseweg 12a,
Leusden
033-4610494

Kennelman:

E. de Vries

Jachtsecretariaat:

E.F. Pleijsier-Krijger
Secretariaat KNJV:

Traa 14
3881 RN Putten
tel: 0341-266305
gsm: 06-53411099
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J A C H T- E N K E N N E L N I E U W S

De Discovery is ’s werelds meest veelzijdige SUV. Hij biedt ruim plaats aan
maximaal 7 volwassenen of aan een bagageruimte tot 2.406 liter. Bovendien
brengt hij u overal, dankzij zijn legendarische offroad-capaciteiten. In het
De Discovery is ’s werelds meest veelzijdige SUV. Hij biedt ruim plaats aan
interieur geniet iedereen van perfecte connectivity en comfortabele luxe.
maximaal 7 volwassenen of aan een bagageruimte tot 2.406 liter. Bovendien
Aantrekkelijk, ruim en doordacht flexibel: dit is de enige auto die u nodig
brengt hij u overal, dankzij zijn legendarische offroad-capaciteiten. In het
heeft. Er is een Discovery vanaf € 78.020.
interieur geniet iedereen van perfecte connectivity en comfortabele luxe.
landrover.nl
Aantrekkelijk, ruim en doordacht flexibel: dit is de enige auto die u nodig
heeft. Er is een Discovery vanaf € 78.020.
landrover.nl

Min./max. gecombineerd verbruik: 6,0-10,9 l/100 km, resp. 16,7-9,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 159-254 g/km. Consumentenprijs vanaf € 78.020 incl. BTW, BPM, registratiekosten,
recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 1.149 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.).
Wijzigingen voorbehouden.
Min./max. gecombineerd verbruik: 6,0-10,9 l/100 km, resp. 16,7-9,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 159-254 g/km. Consumentenprijs vanaf € 78.020 incl. BTW, BPM, registratiekosten,
recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 1.149 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.).
Wijzigingen voorbehouden.
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