KNHS Kring De Drie Stromen – “Even Voorstellen”
==========================
Naam:
Rommie Stegeman
Woonplaats:

De Blesse

Leeftijd:

23 Jaar

Gezinssituatie:

Ik woon thuis bij mijn ouders en heb 1 broer.

Wat doe je in het dagelijks leven (beroep of school):
Sinds ik mijn opleiding “Paard en Sport” te Meppel in 2016 heb afgerond werk ik thuis bij
Paardensportcentrum Stegeman. Hier verzorg ik de paarden, geef ik les en train ik sportpaarden.
Naam paard of pony:
Ik rij meerdere paarden, de meest bekende zijn:
Brenna, een 14-jarige Obelisk x Farrington merrie die mijn ouders gefokt hebben en waar ik
inmiddels intermediaire 2 (zware tour) mee start. Dit jaar wil ik de Grand Prix U25 dressuur met
Brenna starten.
De Mersken Idefix, een 7-jarige Davino V.O.D. x Farrington en broer van Brenna. Met de Mersken
Idefix wil ik dit jaar Z2 starten. Ik hoop dat hij de opvolger van Brenna wordt.
Van welke vereniging ben je lid:
Ik ben op de pony begonnen bij P.C. de Grensruiters. Toen ik de overstap heb gemaakt naar de
paarden ben ik lid geworden bij L.R I.V.O en later overgestapt naar onze manege PSC Stegeman.
Vanaf kleins af aan heb ik altijd al willen ponyrijden, dit mocht eindelijk toen ik 5 jaar was. Ik ben
begonnen bij Manege Prins. Niet veel later kreeg ik mijn eerste eigen pony “Pippi”. Pippi was een Bpony waarmee ik ook mijn eerste wedstrijden heb gereden. Samen met Pippi wilde ik altijd en alleen
maar springen.
Toen ik te groot werd voor Pippi kreeg ik een grotere D-pony genaamd Nikita. Met Nikita heb ik ook
voornamelijk gesprongen. Helaas kreeg Nikita na een tijdje een Blessure waardoor ze voor langere
tijd op rust moest om te herstellen. Gelukkig is ze uiteindelijk wel hersteld en tegenwoordig wordt ze
gebruikt als manegepony bij ons in de lessen.
Doordat ik door de blessure van Nikita geen pony had om actief wedstrijd mee te rijden hebben we
besloten om een jonge pony te kopen genaamd Aliza. Later gevolgd door nog een pony genaamd
Hanna. Met Hanna en Aliza heb ik voornamelijk gesprongen t/m L niveau.
Op mijn 14e heb ik de overstap gemaakt naar de paarden en met een jong paard genaamd Bosstar.
Met dit paard heb ik lang gesprongen t/m Z-Niveau. Met Bosstar heb ik mijn opleiding “Paard &
Sport” afgerond. Tijdens deze opleiding hebben wij stage gelopen bij onder andere Nella Bijlsma en
Piet Raijmakers.

Tijdens de opleiding kwam ik er achter dat mijn dressuur vaardigheden een beetje achtergebleven
waren. Omdat deze vaardigheden wel nodig waren om de opleiding af te ronden ben ik hier hard aan
gaan werken. Op mijn 18e heb ik teugels van Brenna overgenomen van mijn vader en met Brenna
ben ik beter geworden in dressuur en ben ik het daarnaast ook nog eens leuk gaan vinden.
Mijn oorspronkelijke doel met Brenna was om Z2 te rijden maar toen dat gelukt was, wist ik dat er
nog genoeg ruimte om door te groeien en dingen te verbeteren en dus zijn we steeds een stapje
verder gegaan. Inmiddels rijden we op intermediaire 2 (zware tour) niveau en hopen we binnenkort
Grand Prix te starten.
Na het afronden van mijn opleiding ben ik vrijwel volledig overgegaan op dressuur waar ik me nu
vooral op focus.
Welke discipline vind je het leukst : dressuur, springen of iets anders:
Tot mijn 18e was ik een springfanaat, maar later ben ik dressuur steeds leuker gaan vinden.
Heb je ook extra les:
Ja ik heb iedere week privéles van Laura Zwart en daarnaast één keer in de twee weken groepsspringles van Boukje Veenstra
Ga je vaak op concours:
Meestal ben ik elk weekend op concours
Wat doe je in jouw vakantie:
In de voorjaarsvakantie gaan wij altijd skiën in Noorwegen.
Heb je ook een doel, wat je in de paardensport wilt bereiken:
Mijn doel is Grand Prix U25 te starten en daarbij ook een keer internationaal.

