
Zo, laten we maar eens gaan bekijken wat er nu eigenlijk gebeurt is die laatste ronde. 

 

Laten we eerst maar even kijken naar de lummels, uiteindelijk zijn zij toch de grootste, dussss…. 

 

Het is niet meer gelukt er een heel spannende strijd van te maken. We zien bij de kolom ranking 

sprong een 0 bij de eerste drie. Dat betekend dat ze niet meer gewisseld zijn het laatste onderdeel. 

Natasja Vos met Jingo heeft met de Neuhauser Gambling maar weer eens haar uitzonderlijke niveau 

onderstreept. Hoe dicht bij een clean sweep is dit dan? Ik kan mij niet herinneren dat er iemand 

eerder is geweest die dit heeft laten zien (correct me if I’m wrong).97 punten van de mogelijke 120 

punten en 4 van de 6 onderdelen gewonnen staat in de geschiedenis boeken. De lat licht bijzonder 

hoog voor het volgende seizoen. 

Natuurlijk doet dit niet af aan de prestatie van Marloes Gamelkoorn met Stacy wat ook maar een 

leenhond is. Nu kennen we Marloes natuurlijk als de no nonsens trainer waarbij alles vanzelf lijkt te 

gaan maar ze doet het toch elk jaar maar weer. Met maar 6 puntjes achter op Natasja mag ook deze 

in de boeken bijgeschreven worden met een zilveren rand. 

En dan hebben we Raymond Venema met Buster die op respectabele afstand volgt met 68 punten. 

Een combinatie waar men volgend jaar voor op moet passen. De scores geven een degelijke 

middenklasser aan met een enkele uitglijder. Iets minder uitglijden en nog iets tweaken aan die 

laatste details en Natasja moet er zelfs moeite voor gaan doen…… 

Onder het podium zien we wel beweging daar is aardig stuivertje gewisseld nog bij laatste onderdeel. 

Els van Rheenen valt direct op doordat ze nog 4 plaatsen gestegen is dat laatste onderdeel, rising 

star…..but to late. 

Voor de lopers die dit jaar ingestroomd zijn nu de uitdaging om dit leerjaar om te gaan zetten in 

resultaten. Voor de ervaren combinaties zaak om geen modder figuur te gaan slaan, tot volgend jaar! 

 

En dan de oudjes ook nog even door de analyse te halen. 

Hier zien we het zelfde patroon maar het gaat zelfs verder. De eerste 4 plaatsen zijn stationair 

gebleven. Binnen een range van 20 punten overigens (dus iedereen had dit nog kunnen winnen maar 

heeft het niet gedaan). 

Diana van den Berg met Ray-cee blijkt hier de meest constante door in 4 van de 6 onderdelen een 

tweede plek te halen. Ze heeft geen enkel onderdeel gewonnen maar loopt nu wel met de kin in de 

lucht trots weg met de prijs der prijzen! 

Ook hier zien we Marloes Gamelkoorn maar nu met Noeska wel haar eigen hondje. Ze bezet de 

tweede plek en heeft wel één van de onderdelen gewonnen. Het is goed om te zien dat de volgende 

generatie het nu langzaam gaat overnemen, maar de oude generatie gaat niet zonder strijd ten 

onder. 



De derde (bronzen) beker gaat naar Ria Verheul met D’oro. Dit is ook weer zo’n gedegen 

middenmoter die met een klein stapje de top zou kunnen bereiken, gaan ze dat stapje maken 

volgend jaar? 

Vanaf plek 5 tot 9 zien we diverse wisselingen en als we even naar Jolande Kruisweg en Mirjam van 

Ewijk kijken dan zien we in die twee regels wel even 4 van de 6 gewonnen onderdelen verdeeld. 

Maar ja als je door blessures een paar onderdelen mist kan je het niet meer bijsloffen helaas. 

Bij de oudjes is het helaas lastig voorspellingen of wensen voor het komende jaar af te geven omdat 

de hondjes langzaam aan op geleende tijd gaan teren dus blessures om de hoek staan. Dus dit is 

meer van we zien het wel, lets just have fun! 

 

En dan de ukkies waar het echt los is gegaan bij de Neuhauser gambling. 

Alleen hier zien we dus wisselingen op het podium. Tia van der Let met Wodka vertrok van een 

bronzen voetstuk en heeft die omgeruild voor een gouden schoen. Die winst bij de NG slaat ook 

maar gelijk even een gat van 14 punten met de nummer 2. Ik zeg dan laat je iedereen in verdwazing 

achter dus. Geen enkel onderdeel winnen behalve dan die laatste BAM jongen! 

Marjolein Snijders met Babs presteert het om van plaats 5 te eindigen op 2, 3 plaatsen winst zohéé! 

En dan is er altijd een verliezer waar er winnaars zijn, hoewel altijd nog het brons voor Tane peterse 

met Vinn. Het zij haar vergeven met zijn drieën op het veld (is daar eigenlijk een regel voor? Twee 

handlers is dat wel toegestaan…..). Nog wel twee keer winst maar ook aardig wat ééntjes……dat 

moet een knal hondje zijn. 

Onder het podium diverse wisselingen, ook hier zien we een +4 bij Nick Vochtelo met Skye. Een 

belofte voor de toekomst? Wel frustratie over de dingen die minder goed gaan omzetten in euforie 

over de dingen die wel goed gaan, dat is veel leuker want er gaat meer goed dan verkeerd! 

Bij de ukkies is er altijd vuurwerk en lijkt het veld dichter op elkaar te zitten. Ik ben benieuwd of er 

volgend jaar een combinatie opstaat die zich verheft boven het gepeupel en de rest echt in het dikke 

stof laat bijten, we shall see. 

 


