
KRING DDS EVEN VOORSTELLEN 

Lianne van den Akker 

Mijn naam is Lianne van den Akker en ik ben 16 jaar oud. Samen met mijn vader, moeder en broertje 

woon ik in Oldetrijne. Ik doe de opleiding MBO life sciences in Leeuwarden. Deze opleiding is eigenlijk 

de oude levensmiddelentechnologieschool en laboratoriumschool in één. Ik ga nu naar het tweede 

jaar en ik heb de richting chemie gekozen.  

Toen ik 5 jaar was ben ik begonnen met ponyrijden. Eerst heb ik gereden bij een manege. Toen ik een 

beetje kon rijden hebben mijn ouders een pony (Polly) voor mij gekocht, daar is het allemaal 

begonnen. Met de pony’s heb ik Z gesprongen en M1 dressuur gereden. Toen ik 13 jaar was ben ik 

overgegaan naar de paarden. Ik was toen al best lang en eigenlijk te groot voor de pony’s. Nu ben ik 

lid van rijvereniging de Linderuiters. 

Mijn Paarden 

Nu heb ik twee springpaarden. Cina P (Indorado X Notaris) is een 13 

jarige merrie. Cina is bij mijn pake (Henk Post) geboren. Toen ze drie 

jaar was heeft ze de EPTM merrie test gelopen. Daar was ze drachtig. 

Als vierjarige heeft Hannah de Winter (toen stalruiter van pake) haar 

naar het L gereden. Daarna heeft ze drie veulens gehad. Toen heeft 

Hannah haar naar het Z gereden. Daarna kreeg Cina weer drie veulens. 

Vorig jaar kreeg ze haar laatste veulen. Juni (2019) ben ik Cina gaan 

rijden. Nu spring ik L en ga ik de overstap naar de M maken.  

Ook heb ik een vier jarige Cornets Diamond X Nimmerdor, dit is een ruin 

met de naam Lucky Diamond. Lucky Diamond hebben we in Januari 

gekocht. Toen was hij ongeveer 8 weken onder het zadel. Nu springt hij 

BB en gaan we zeer binnen kort B starten. Dit paard hebben we erbij 

voor de handel zeg maar. Die leid ik op en als hij goed loopt dan wordt 

hij weer verkocht. Dan komt er een nieuw jong paard weer. Voor Lucky had ik 

Janea (Carrera X Passific). Janea hebben we bij de fokker (Nella Bijlsma) 

gekocht toen ze vier en een half jaar was. Die heb ik opgeleid tot het L 

springen. Toen is ze verkocht en ze springt nu onder Albert Zoer in het M.  

De lessen en wedstrijden 

Op donderdagavond heb ik clubles in de manage van Sonnega. Daar geeft 

Wander Brinkhoff les. Hier ga ik niet elke week heen. Dit is omdat ik buiten de 

clubles ook nog andere lessen heb. Het is maar net of het uitkomt in de 

planning. De laatste tijd heb ik met Lucky één keer in de drie weken springles 

bij Nella Bijlsma. Met Cina heb ik van Sandra van den Outenaar regelmatig 

springclinic’s. Soms als het uitkomt ga ik voor dressuurles naar Martin Sterk. Dit 

klinkt misschien best veel maar de instructie zit over het algemeen allemaal op 

één lijn. Ik spring per paard 1 of 2 keer in de week. Dit is inclusief wedstrijd. Met Cina en Lucky heb ik 

meestal één keer in de week of één keer in de twee weken wedstrijd. Mijn doel met Cina is om zo ver 

mogelijk in het springen te komen. Mijn doel met Lucky Diamond is om hem zo op te leiden dat de 

volgende ruiter er goed verder mee kan.  
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Vakantie 

In deze zomervakantie zijn we niet op vakantie geweest i.v.m. het wel bekende COVID-19 virus. Wel 

zijn we af en toe een dagje weggeweest. Eigenlijk vind ik het helemaal niet erg dat we niet op 

vakantie zijn geweest! Nu kon ik lekker door blijven trainen. In de vakantie heb ik vooral veel 

paardgereden ook heb ik afgesproken met vriendinnen. Dat is altijd gezellig! 

Veel sporten vind ik leuk en interessant om te zien en te doen. Zwemmen vind ik ook erg leuk maar 

paardrijden blijft toch mijn favoriet.  


