
 

Mijn naam is Anna Froukje Kuperus – de Vries  ik woon samen met mijn man Gooitzen Wiebe en onze twee 

kinderen  Ijntze Lammert van 5 en Nynke Matsje van 7 jaar oud in Jubbega. Hier zijn wij in 2009 begonnen 

met het realiseren van onze (ondertussen groot deel mijn) woonwens. We hebben zelf ons woonhuis 

gebouwd welke in 2011 klaar was. Daarna konden we in 2015 het bijgebouw realiseren. We hopen over 

twee jaar de grootste projecten klaar te hebben. 

Wij noemen mij een “aan huis vrouw “. Hier aan huis heb ik een kleine trainingsstal met 6 paarden van 
klanten en geef daarnaast iedere maandag, dinsdag en woensdagavond  (spring)lessen. Twee jaar terug 

hebben wij onze accommodatie verrijkt met een eb en vloed bodem van 60 bij 40 mtr, zodat we alle 

jaargetijden van een perfecte rijbaan gebruik kunnen maken. Om het geheel te perfectioneren hebben we 

twee maanden geleden ons parcours uitgebreid met nieuw materiaal. De ideale locatie voor het geven van 

mijn lessen en het trainen van mijn paarden. Ook het rijden van een oefenparcours is op afspraak mogelijk. 

Mijn klanten kunnen de paarden altijd in de best mogelijke omgeving beoordelen. Daarnaast ben ik erkend 

leerbedrijf, aangezien ik  het erg leuk vind om stagaires te begeleiden in het werken met de paarden. 

In mijn kinderjaren zijn we begonnen met de shetlander Karel, waar we overigens niet echt op hebben 

gereden, daarna kwam Calipso, een draak van een pony en nadat zelfs moeders de strijd met hem verloor 

vertrok hij. Nelly kwam in de plek, een top brave pony, westernzadel erop en proberen zover mogelijk van 

huis en dan loslaten, HARD dat we gingen ! Nelly wilde niet graag bij de andere paarden vandaan, plezier 

hadden wij wel en  iedere keer een uitdaging om zover mogelijk van huis te komen om zo lang mogelijk hard 

te kunnen. Toen Nelly oud was en door arthrose niet meer gereden kon worden kochten we Amber van de 

buurvrouw, ZZ springen en Z1 dressuur werden we. Na de pony's volgden vele paarden. 

Momenteel heb ik een aantal eigen paarden 5jr Kaisha v. Arrezo 1 m springen geklasseerd (gereden door 

Rixt Akkerman) 3 jr Dulaika v. Dominator (drachtig van Pegase van ‘t Ruytershof) 1 jr O’lord v. Mylord 
Carthago, 1 jr Vamilion Z v. Vagabond de la pomme, 1 jr Grosso Z v. Gaillard de la Pomme. Dan heb ik nog 

een merrie voor de helft 5 jr Kanomi v. Corland (drachtig van Pegase van ‘t Ruytershof) we doen om het jaar 
een veulentje uit deze merrie. Nu loopt er een veulen aan de voet van Komme Casall welke van de andere 

eigenaar is. Fokken is een hobby van mij, momenteel heb ik zelf geen eigen paarden onder het zadel, Rixt is 

voor mij heel belangrijk, ze heeft Kaisha super opgeleid hier kan ik straks mooi mee verder studeren. De 

kinderen hebben ook een pony, afgelopen jaar hebben we onze shetlander verkocht en is Simmer nu de 

kinder pony. Simmer is een 5 jaar oude Welsh ruin en super braaf, het is altijd spannend om wat te zoeken 

voor de kinderen. Simmer kocht ik samen met nog een witte welsh ze waren nog niet zadelmak en kenden 

nog niks. Ik heb ze een paar weken op stal gehad en kon mooi zien wat voor pony's het waren, Simmer 

mocht blijven en heeft eerst nog een half jaar in de manege meegelopen. Nu Simmer thuis is gaat het super 

goed, een echte kinderpony. 

Hier op stal staan momenteel 5 paarden van verschillende klanten. Jericho 110/120 niveau, Jura van de 

Bisschop 110 niveau, Dancing Lady BB niveau, Quibeck 110 niveau, Kohinoor BB niveau. Dan rijd ik op 

concours nog een paard van Daphne Dijkstra, Herrero op 120 niveau. Fleedwood Mac waar ik afgelopen 

jaren in het 130 en 135 mee startte is pas verkocht en heeft de stal begin juni verlaten. 

Ik ben van kinds af aan lid geweest van de Skansruters en sinds een paard jaar lid van de P.S. Brocope hier 

ben ik tevens de voorzitter van. 

Ik rijd al vanaf dat ik mij kan herinneren en wedstrijden vanaf een jaar of 14, daarvoor alleen op een 

westernzadeltje door de bossen van Hoornsterzwaag. Heel wat kilometers hebben we gemaakt. Door een 



een buurvrouw, waar ik veel kwam en wel mee op CH ging ben ik ook geinteresseerd geraakt in de 

wedstrijden. Mijn moeder kon ook wel paardrijden en had vroeger ook een paard, maar wedstrijdambities 

heeft ze nooit gehad. 

Vroeger op de pony heb ik dressuur gereden, gesprongen en SGW wedstrijden gereden. Met de paarden 

ben ik nog Z1 dressuur geweest, maar mijn hart lag bij het springen, ik rijd vandaag de dag dan ook alleen 

nog maar springwedstrijden van jonge paarden tot 1.35 niveau. Mijn doel met het rijden van wedstrijden en 

het trainen is om de paarden klaar te maken voor hun toekomst. De paarden moeten fysiek en mentaal 

groeien en getraind worden zodat wanneer ze naar hun eigenaar of volgende eigenaar verhuizen ze daar 

vloeiend verder de sport in kunnen. Ik geniet er van wanneer mensen op mijn paarden gaan zitten ze fijn 

kunnen rijden en met een goed gevoel van het paard  komen.   

Iedere dinsdagochtend komt Alwin Duiven bij mij thuis om mij hierbij te helpen, hij weet mijn doel en weet 

goed wat mensen verwachten van de paarden. 

Ik ben geen vakantie mens. Omdat de kinderen en Gooitzen wel graag even op vakantie willen, gaan we dit 

jaar een weekje weg maar voor mij is het “ oost west thuis best “ , al ga ik natuurlijk met mijn gezin mee. 

Ik heb niet veel andere hobbies buiten de paarden, het onderhouden van de tuin en netjes maken van het 

erf vind ik ontspannend en leuk om te doen. 

  

 

   


