Kender Du Jolanda, Sybren og Jean? Hvis ikke, så læs med
her og få indsigt i, hvad deres erfaring er med træning af
frieser-heste!
Sybren Minkema, Jolanda Schreuder og Jean Van Deventer er 3 meget
professionelle og anerkendte personligheder, når vi snakker ridning og
kørsel med frieserheste. Deres viden og erfaring spænder bredt lige fra
tilridning, ridning og kørsel med unge heste til IBOP og championater,
og til uddannelse af heste op til Grand Prix niveau.
Sybren besidder en enorm erfaring indenfor kørsel af
frieser-heste. Dette gælder både kørsel til IBOP,
gangarts-championater og showkørsel. Senest beviste
han sin kunnen, da han sammen med avlshingsten
Nane 491 vandt gangartschampionatet i kørsel for 4
årige hingste/vallakker, ved Central Kåringen i
Holland.

Indenfor ridning gør Sybren sig også positivt
bemærket. Et af hans mange resultater var da
han i 2014 vandt gangarts-championatet ved
central kåringen for 5/6 årige hingste med
Floris. Der fik han i finalen af testrytteren 94
point for uddannelse af hesten. Testrytteren
var da Diederik van Silfhout, der er
landsholds- og OL rytter for Holland.
Sybren er flere gange national mester
indenfor forskellige sværhedsgrader i dressur
og så har han med IBOPs, hjulpet mange
heste til en højere kårings status.
Sybren er endvidere forhandler af ”Fryso-sadler”, som er særligt
udviklet til friesere, og han vil derfor tilbyde sadel-tilpasning for interesserede fredag aften.

Jolanda satte sit navn fast, da hun med
hoppen Annekje fan Bokkum red en IBOP
til intet mindre end 92 point. Annekje blev
senere MODEL kåret, årets hoppe samt den
dyreste frieser og solgt til Sydafrika.
Jolanda er super dygtig til, få det bedste frem
i de unge heste. Sammen med Sybren har
hun stået for uddannelsen af Walt 487 og er
stadig med på sidelinjen efter Jean har
overtaget tøjlerne. Hun ses ofte til
indsyninger af unge heste til materialprøver,
samt IBOP tests som hun mestrer både
ridende og for vogn. Også indenfor showkørsel gør Jolanda det flot. Senest ved Central
kåringen i Holland, hvor hun i kørsel med Sjees blev flot nummer 2 i finalen med Chris fan
de Wylsterpragt.

Jean stammer oprindeligt fra Sydafrika og han var i
år millimeter tæt på, at komme med til OL i Rio for
det Sydafrikanske dressurhold. Jean kender vi bedst
sammen med avlshingsten Walt 487 (ejet af Jolanda
og Sybren), som han for nylig debuterede på
Intermidiare niveau, men han er også en dygtig
uddanner af unge heste til såvel IBOP tests,
gangartschampionat og sportsprædikat. Jean har
hentet mange resultater hjem, bla kan nævnes IBOP
på 88 point, finalepladser i gangart-championatet
(senest i år til CK), adskillige sportsprædikater, samt
sejre og placeringer op til Grand Prix Niveau.

