
Het complete nieuwsoverzicht:

WARM 23 september 2010

Al weer een warme dag voorbij. Het is tien uur in de avond en nog steeds 30 graden. Ik kan er goed tegen 
maar een heleboel mensen lopen te puffen en steunen. 

Vandaag hebben we precies om 12 uur in de hoofdbaan geoefend met de opstelling zoals we die zaterdag 
willen rijden. Ron en Fridse zijn als reserve opgesteld. De ruiters Hans met Rintje, Saskia met Casper, Suzan 
met Marten Hendrik, Nicole en Eeltsje, Brad met Mintse, Lin en Maud, Sabine en Haitse, Marijke en Jerke, 
Kelly met Lolke zullen mij en Ielke volgen in de proef. 
We hebben dus vandaag voor het eerst op onze muziek gereden en dat is best even wennen. De muziek is 
echt mooi en toch zijn er veel mensen die zich afvragen waarom we niet gewoon op onze eigen muziek 
mogen starten. Zelfs onze Amerikaanse veterinair die ons in alles begeleid vroeg zich dat af. Maar met een 
orkest zal ook deze muziek waarschijnlijk super klinken. 

Vanavond hebben we met zijn allen de eerste niet officiele generale gezien. Een show met heel veel muziek 
en veel vrijheidsdressuur en western achtige taferelen. ook alle deelnemers lopen een keer in het rond achter 
het bord van hun land aan. 
Als een na laatste nummer is er een parade. Een circusachtige optocht waar alle deelnemers een afvaardiging 
van sturen en daarnaast lopen er diverse circusachtige acts mee met clowns en de meest vreemde koetsen. 
Allemaal echt amerikaans en heel apart om een keer mee te maken. 

Ik heb kennis gemaakt met Mario waarmee ik zaterdag avond het eind van de show mag verzorgen. Zijn 
schimmel doet een enorme showy passage, tevens een heel goede spaanse pas en piaffe.We hebben even wat 
dingen gebrainstormd en morgen gaan we definitief kijken wat het best past met Ielke en zijn schimmel. 
De muziek die ons begeleid samen met het koor was erg mooi om te horen. 

Morgen gaan we dus eerst een keer oefenen met het orkest dat warm draait daarna in de avond zal de eerste 
officiele fully dressed rehearsel plaatsvinden.  
 

Meertalig 22 september 2010

Natuurlijk oefenen we onze engelse vaardigheden erg goed deze dagen. Echter we leren nog meer talen want 
sinds kort kennen we ook de woorden schuif af ( glijbaan) stuur ( schommel) en kwik kwek ( wip wap) 
Deze woordenschat komt van onze zuidelijke buurman de Belg Hans. 
Aan de woorden kan ook het niveau waarop hier in de groep gecommuniceerd wordt afgelezen worden. We 
doen overdag ook actief door te gaan volleyballen. Dat gebeurt gewoon in de Barn (stallencomplex) want 
onze stal is 165 meter bij 23 meter. Het gangpad tussen de stallen bedraagt maar liefst 13 meter. Een prima 
ruimte om in de koelte wat aan sport te doen. 
Ik dacht nog wat punten te kunnen scoren tegen Hans echter hij is jaren volleybalcoach geweest. We hebben 
toen maar zonder puntentelling gespeeld haha. 

Gisteren heeft Sjak met iedereen individueel getraind. Daarnaast hebben de amerikanen gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid nog een keer in de hoofdbaan te rijden. Deze keer was het met onze muziek en ik denk dat 
dat met een live orkest echt geweldig gaat klinken. 

In de middag hebben we bijna allemaal een fiets gekocht. Vanaf vandaag mag er namelijk absoluut niet meer 
geparkeerd worden op het terrein zelf. De parkeerplaats is echter zo ver weg dat lopen een haast onmogelijke 
opgave lijkt , zeker als je het meerdere keren per dag moet doen. Omdat Sjak drie fietsen mee terug moest 
nemen deed ik het voorstel om zelf op een fiets terug naar de stal te fietsen. Het was 8 mile vanaf de 



supermarkt maar ik ben op zich gek op fietsen dus voor mij geen probleem. Ik had echter wel een enorme 
dorst en wilde graag nog eerst wat drinken voor ik vertrok. Ook mijn mobiele telefoon lag nog in de auto dus 
wilde ik die ook nog even pakken. Sjak moest echter weer terug de supermarkt in om de fiets van Susan nog 
te betalen. Zoals bekend heb ik niet heel veel geduld en besloot alvast aan te rijden. Ik zei tegen Sjak je haalt 
me toch zo in en dan drink ik dan wel wat. 
Hij haalde mij inderdaad zo in en onder luid getoeter reed ie hard door naar de stal. ..............Met een gevoel 
alsof ik in de woestijn fietste heb 
ik hem ietwat vervloekt echter het gaf wel de nodige adrenaline voor de tocht. 

Gisteravond was het om 9 uur nog 30 graden en hebben we nog lekker buiten gegeten. Ook vandaag en 
morgen wordt het nog dezelfde temperatuur, echter vanaf zaterdag gaat de temperatuur terug naar begin 20 
graden. Wel even weer wennen denk ik maar het maakt de stap naar Nederland iets dragelijker waarschijnlijk

 

Time flies  21 september 2010

De tijd vliegt hier. Het is alweer onze vijfde dag in Amerika. 
Ik zit nog steeds niet helemaal in mijn ritme qua slapen maar voor de rest is het hier uitstekend. Omdat we 
overdag zelf voor de security van de paarden moeten zorgen, alleen snachts is er een wacht, hebben we een 
rooster gemaakt en hebben we allemaal af en toe dienst. 
Gistermorgen hadden wij dienst van 6 tot 2 in de middag. Als je toch al om 2 in de nacht wakker wordt is het 
geen ramp om vroeg op te staan. 
Ook het hotel is tegen die tijd al volledig wakker. Om 6 begint hier het ontbijt en als je de ruimte binnen 
komt lachen de calorieen je tegemoet. 
Tja misschien hebben de Amerikanen ook wel geen keus. Je zult vroeg moeten beginnen als je je figuur in 
stand wilt houden :o) 
Voor als je moeite hebt met wakker worden staat er een wand vullend scherm met de laatste nieuws en sport 
berichten via NBC. 



Gisteren hebben we voor het eerst met de hengsten in de hoofdarena gereden. Dat maakte veel energie los bij 
de anders zo rustige Friezen. 
We hebben de proef meerdere keren gereden en met diverse opstellingen. 
Alle ruiters zijn in ieder geval nu aanwezig. Brad de ruiter van Mintse kwam pas gisteren aan omdat hij nog 
een belangrijke wedstrijd had afgelopen weekend. De hengst had al wel vanaf de eerste dag meegelopen met 
de nederlandse groom die uitstekend kan rijden. Ook de reserve combinatie was er gisteren voor het eerst bij. 
Lin met de hengst Maud. 
Vandaag gaat Sjak met de combinaties apart aan het werk. 
De zwakke punten kunnen zo nog eens goed door worden genomen. 
Hans en ik geven de paarden vandaag vrij. De Amerikanen wilden graag twee keer rijden. Zij gaan ook 
tussen de middag gebruik maken van de mogelijkheid om nog een keer in de hoofdbaan te rijden. 

Gisteren heb ik een openingsmeeting gehad waarbij alle betrokken personen aanwezig waren. We weten nu 
eigenlijk precies hoe alles zou moeten verlopen. Op donderdag en vrijdag zijn er twee complete generale 
repetities waarbij alles precies zo zal gebeuren als op zaterdag gewenst wordt. We moeten dan in vol ornaat 
omdat de NBC al proefopnames gaat maken om te zien uit welke hoek ze alle dingen het best kunnen 
opnemen zodat het zaterdag bij iedereen perfect de huiskamer in komt. 
Gelukkig heb ik gisteren voor elkaar gekregen dat we op donderdagmiddag voor de generale nog in de 
hoofdbaan mogen rijden terwijl het orkest dan zijn warming up doet. De man vroeg of dat voor de paarden 
was.....toen ik antwoorde dat ik inderdaad helemaal niet bang voor muziek was, schoot hij in de lach en gaf 
ons de kans er aan te wennen. TOP! 
Vanmorgen bereikte ons ook het gelukkige nieuws dat de hengsten niet direct na de show weg moeten en niet 
via New York terug reizen. Ze hoeven pas op dinsdag de 28 ste het park verlaten, net als de ruiters en vliegen 
via Cincinnaty naar luik. In reistijd scheelt dat maar liefst 15 uur. 
Daar is iedereen natuurlijk heel blij mee. 

Tijdens de meeting kwam ook de vraag of Ielke en ik samen met een hoge school afgerichte schimmel het 
sluitstuk van de avond willen verzorgen. Er komt dan een groot koor dat samen met het orkest een 
impossible dream speelt. Een hele eer !! Daar heb ik natuurlijk ja op geantwoord.  

 
Christa op Ielke

Op weg naar de training


