
Hallo ik ben Anne van der Glas ik woon samen met mijn ouders in Katlijk. Ik ben nu 17 jaar 

en zit nu in mijn eerste schooljaar van mijn opleiding instructeur paard en sport (mbo 4). 

Voor mijn opleiding moet ik stage lopen en dat doe ik nu al heel dit jaar bij Trainingsstal 

Anna Froukje Kuperus.  

Ik heb een 14 jarige merrie van Verdi genaamd Beaudora, ook heb ik nog een 5 jarige D pony 

Special Grey (tevens staat deze pony ook te koop), dan hebben we nog 1 paard op stal staan 

en dat is die van mijn moeder dat is Rafiki een 14 jarige ruin. Ik ben nu 6 jaar lid van PSV de 

Tjongerruiters. En ik rijd nu zo’n 10 jaar paard/pony.  

Toen ik 2 a 3 was ging ik altijd al bij mijn moeder voorop en dan wou ik het liefst zo hard 

mogelijk haha. Ergens zat het ook echt niet lekker voorop het zadel maar goed ik vond het zo 

leuk dat ik dat wel voor lief nam.  

Toen ik mijn zwemdiploma gekregen had mocht ik op de manege rijden en dat vond ik super 

leuk! Al snel mocht ik als klein meisje bij de ouderen in rijden omdat ik in de andere les geen 

uitdaging meer had en als dat zo was begon ik vaak heel veel te kletsen of ik lette weer eens 

niet op. 

Na een paar jaar op de manege gereden te hebben kreeg ik een verzorg pony die heette 

Ramon. Het was al een wat oudere pony, maar we hadden er altijd wel lol mee. Die pony 

stond toen nog bij Tiede Jacobi op stal waar mijn moeder haar paard in die tijd ook had 

staan. Dat was heel erg handig, want dan kon ik altijd met mijn moeder meerijden. En als we 

dan op stal aankwamen dan hadden we daar de pony stal en daar speelden we altijd paardje 

met een aantal andere meisjes van stal waaronder Nienke Wulff. Nienke en ik zijn nu nog 

steeds heel erg goed bevriend!  

Na deze verzorg pony kreeg ik een C pony ik was toen nog net geen 10 jaar. Deze pony 

heette Davey en Davey was me er een haha. Ik heb ontzettend veel met die pony beleefd. Ik 

deed er alles mee springen, crossen door het land (en dan het liefst weer zo hard mogelijk 

haha), van de kont afglijden en ga zo maar door. Helaas kwam er een moment dat ik te groot 

voor Davey werd, dus hij moest verkocht worden wat ik uiteraard heel erg jammer vond! 

Davey ging naar een collega van mijn vader en ook met dit meisje werd ik bevriend. 

Daardoor zag ik Davey eigenlijk elke maand nog wel en hoefde ik Davey niet echt te missen. 

Davey heeft inmiddels alweer een nieuw baasje en dat meisje geef ik wel eens springles.  

Na Davey gingen we opzoek naar een D pony. Nou na een hele lange tijd hadden we er 1 

gevonden die lief was en die te vertrouwen was en dat was Acer. Door Acer werd ik 

fanatieker in de wedstrijden en wou ik meer en meer bereiken uiteindelijk ben ik met Acer 

L2 dressuur geworden en L springen. Acer is na 2 a 3 jaar weer door verkocht naar België, 

waar hij het nu ontzettend naar zijn zin heeft!   

Na Acer heb ik Beaudora gekregen een behoorlijk groot paard voor mij vind ik zelf haha. 

Toen we haar kochten zat er nog wel wat werk aan. Ze had een jaar stilgestaan, maar toen 

we haar gingen proberen was ze super braaf! Ze ging wel veel te hard door het parcours, 

maar dat kwam ook omdat ik zelf niet helemaal wist hoe ik het moest hebben. Na 3 

maanden hard te hebben getraind ben ik een keer BB gestart dat ging super goed, dus na 



zo’n 3 keer BB te hebben gereden zijn we overgegaan naar de B. In de B ging het ook best 

goed, ik begon beter te rijden, Beau en ik begonnen elkaar beter te begrijpen. Dus we 

werden steeds meer een team! Inmiddels ben ik nu L+7 en gaat het met de keren vooruit! 

We gaan nu gemiddeld 2 keer in de maand op concours. Mijn doel met haar is om straks nog 

een keer M te kunnen starten en dan wil ik haar volgend voorjaar laten dekken. Dan kan ik 

dit jaar en volgend jaar nog lekker met haar uitrijden. En dan maar weer eens kijken of er 

een leuk paard op ons pad komt waar ik dan weer mee verder kan.  

Mijn doel in de paardensport in het algemeen is, dat ik het hoogst haalbare uit het paard wil 

halen, ik wil ooit ook eens internationaal wil starten en ik wil later een eigen stal.  

Ik heb les bij Anna Froukje Kuperus en verenigingslessen van Age Flapper.  

Ook zijn mijn hobby’s naast paarden rijden, afspreken met vrienden, wandelen met onze 

twee hondjes en les geven.  
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