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NWRBJIRMEN'S
RINZE

STARTLICHTETOUR
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Afgelopen zomer schreef Robin Simons
geschiedenismet haar NWR dressuutpony
Bjirmen's Rinze (v. Beukenhofs Jordy, m.
Bjirmen's Jildou, mv. Bjirmen's Wytse). Op
het concours von Heiloo behaalde Rinze een
score van ntim 620/oin de Lichte Tour! De
Lichte Tour is een klasse die onderdeel is van
de Subtop van de nationale dressuur bij de
paarden.
Robin is supertrots op haar Rinze. 'Rinze
kwam als 4jarige bij ons, hij is mijn eerste
en enige pony. HU was nog onbeleerd en zelf
moest ikooknogalles leren. Samenhebben
we stap \rcor stap gezet, dat was geweldig'.
In de loopvan de jaren hebben ze heel wat
successenbehaald. De meest aansprekende
waren wel de regie en nationale kampioenschappen blj de pony's in de klassen 21 en
22, waarbij ze meervoudig regiokampioen
waren en eenmaal vierde bij de nationale.
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'Rinze is heel intelligent
in sterk: wat je
ookverzint, hij pakt het op en kan het aan.
Daarnaast heeft hij een hoog knuffelge
halte en houdt hij van aandacht. Moeilijk
vindt hij de wissels om de pas".
Na de ponyjaren was het moeilijk afscheid
te nemen van Rinze. Robin besloot daarom
bij de paarden te starten. Dat bleek een
schot in de roos te zijn. Na een score van
nrim7To/oin het Z2verdween alle nnrijfel of
ze wel tussen de paarden zouden passen.
Al wij snel kon er ZZ-Ischt worden gestart
en daarna ZZ-Zwaat En dan nu Lichte Tour.
De eerste wedstrijd was het meteen raak: de
vierde prijs. 'tk had totaal geen verwachtingen aangezien het niet alleen Rinzes maar
ook mijn eerste keer in de Lichte Tour was.
Het was een ongelofelijk moment'. Drie
weken laterkreegdit succeseenvervolg. Op
het concours in Velsen-Zuid namen Robin

en Rinze in de Intermediaire I beslag op de
derde plaats met een score van 63,55%.
Naast Rinze rijdt Robin ook haar eigen
paard Tiberion (v. Guidam). Met deze ruin
start ze wt ZZZwaar. Haar doel is met dit
paard bij de Young Riders te starten en
daarnaast dromen ze stiekemvan de Grand
Prix. Robin heeftvoordiverse stallen en ruiters gewerkt en gaat deze winter de KNHS
opleiding instructeur wedstrijdsport dressuur volgen. Momenteel volgt zij de opleiding Gedragsdeskundige voor mens en
paard bij 2Moons. Ook is zij onder andere
bij Lammert Haanstra in training om een
gecertificeerd tH Longeerinstructeur te
worden. Robin ambieert dus zeker een carriire in de paardensport.
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