EVEN VOORSTELLEN.
==================
Naam: Janine Gorter Oonk
Woonplaats: Makkinga
Leeftijd: 39
Wat doe je,: Ik ben werkzaam bij Zuid Oost Zorg, Stellinghaven Oosterwolde
Naam paard: Zieniki GO Van welke vereniging ben je lid: De Drie Gemeenten te Elsloo
Mijn ponyverhaal begint op mijn bijna vierde verjaardag. Rond sinterklaas kwam er een
Shetlandpony, Wendy. De pony was een half jaar oud en door er veel mee om te gaan en hulp
van mijn vader werd deze beleerd, spelenderwijs en omdat mijn vader mende, werd ook de
shetlander beleerd voor de kar. Na de shet volgenden meerdere pony`s. Toen ik tien jaar oud
was had ik een D pony Lucky Boy ( springfoto). Met deze pony ben ik begonnen bij de
Winterswijkse Ponyclub. Deze pony was bekend in bijna heel de achterhoek, waar ik ben
geboren en tot mijn 16e heb gewoond, bijna elke jury kende deze pony. De pony was 20 jaar
oud en had met meerdere kinderen wedstrijden en kampioenschappen gereden. Deze pony
was een ontzettende fijne leerpony die ik mocht gebruiken als mijn eigen, want hij was van
onze familie die de pony niet wilde verkopen. Met Lucky Boy heb ik L2 dressuur gereden en
M springen. Lucky werd oud, was ondertussen rond de 22 jaar en kon de hogere parcoursen
niet meer aan. Ondertussen hadden mijn ouders Donna Girl gekocht, een D pony 1,48 groot.
Deze pony was een echte springpony, met haar ben ik ook Gelders Kampioen geworden in de
klasse M springen en 3e op het NK. Met deze pony versloeg ik o.a. Willem Greve en Gerco
Schröder, wat mij nu niet meer zal lukken. De pony is na het NK verkocht naar Duitsland.
Maar niet getreurd, want er was alweer een nieuwe aanwinst. Een eigen fokproduct van mijn
ouders, Burggraaf x Amor en was 1,53 groot als 3 jarige. Ook deze merrie/E – pony ging mee
naar de ponyclub en daar kreeg ik les van Judith Ribbels en volgde privélessen bij Roelie Bril.
De merrie was ook succesvol in het springen, toen ze vijf jaar oud was, waren we L springen.
We konden haar toen goed verkopen aan Roelof Bril en die heeft haar later door verkocht
naar Eurocommerce en werd toen gereden door Wim Schröder. Toen de Burggraaf merrie
verkocht was had ik even niet veel om te rijden, wat jonge paarden uit eigen fokkerij maar we
ging ook verhuizen naar Friesland met de boerderij van mijn ouders.
In Friesland werd de draad weer opgepakt, inmiddels was er een 3 jarige merrie (Glendale x
Amor) zadelmak gemaakt. Ze was niet de makkelijkste merrie want ze is twee keer bij Gert
van den Hof in de leer geweest. Eenmaal haar vertrouwen te hebben gewonnen, leek het mij
verstandig om eerst te gaan starten in de dressuur. Mijn bedoeling was om te gaan springen
met haar, want ik was op dat moment nog één en al springamazone. Hier kwam toch
verandering in, de dressuur ging zo goed en we kwamen steeds een klasse hoger. In mijn
ponytijd was ik niet verder gekomen dan de L2 dressuur. Toen ik M2 ging starten vroeg mijn
instructrice Rita van den Engel, wanneer ik een ander zadel ging kopen. Ik reed namelijk
altijd nog met mijn platte Stübben springzadel. De merrie heb ik tot het Z1 dressuur gereden
(met een dressuurzadel J ) en is toen ingezet voor de fokkerij.
Hieruit kwam een mooie Sir Sinclair merrie, die ik dat jaar van mijn ouders op mijn bruiloft
cadeau kreeg. Na de geboorte van onze zoon in 2003 ben ik begonnen met een drie jarige

merrie (Neostan x Amor) deze merrie heb ik wederom tot de Z1 dressuur gereden en is
verkocht. Inmiddels was mijn dochter geboren en is de Sir Sinclair merrie zadelmak gemaakt.
Op dit moment is de merrie 14 jaar en rijden we in de klasse ZZ zwaar. Ik ben ontzettend blij
met deze fijne merrie, ze pakt alles zo fijn op. Springen doe ik alleen thuis nog eens in mijn
trainingen voor de afwisseling en als mijn dochter hindernissen heeft laten staan in de bak,
want ook zij is besmet met het paarden-virus. Vele wedstrijden rijd ik eigenlijk niet, doordat
ik om het weekend mag werken in de zorg en ook onze dochter Dionne rijdt twee pony’s. Als
je beiden wedstrijden rijdt is het goed plannen wie er waar kan rijden. De wedstrijden in de
buurt probeer ik te rijden, want de sub-top wedstrijden zijn niet elk weekend in de buurt. Onze
laatste wedstrijd was dan ook in november in Vinkega, waar ik twee keer 1e werd met
Zieniki. Uit 6 ZZ zwaar proeven hebben 5 keer 60% behaald. Dit niveau is nieuw voor mij
maar dankzij mijn merrie en instructrice Rita van den Engel hebben we het zover geschopt.
Bij Rita les ik al meer dan 20 jaar en af en toe wijk ik af naar een gast instructie die via de
rijvereniging een clinic geef.
In mijn vrije tijd die er dan overblijft mag ik graag met mijn man en vrienden een
concert/festival bezoeken. Mijn man en zoon zijn voetbal fanaat en voetballen elke weekend,
dus ook daar wil ik af en toe een kijkje nemen langs de lijn. Sinds 3,5 jaar ben ik
penningmeester van de rijvereniging en elk jaar organiseren we met de vereniging een mooi
concours, het 1e weekend van september. Het vergt altijd weer veel tijd, maar het is
ontzettend leuk en leerzaam om dit te doen. Het geeft je weer veel voldoening als alles weer
goed is verlopen en dat je weer een mooie paardenevenement neer kan zetten met z’n allen.

