Mijn naam is Sigrid Bos, ik ben 21 jaar en woon in Peperga samen met mijn ouders en mijn zusje. In
2019 heb ik de opleiding Paardenhouderij op het Zone College in Zwolle afgerond, hier heb ik op veel
verschillende springstallen stage gelopen zoals o.a. Stal van der Mei, SH sporthorses en Stal Hester
Klompmaker. Ook via deze opleiding heb ik mijn ORUN diploma gehaald. Nu werk ik anderhalf jaar bij
Julian de Boer sportpaarden hier werk ik halve dagen en daarnaast werk ik nog halve dagen thuis,
ook ben ik sinds een jaar mijn eigen bedrijf gestart ‘’SB sporthorses’’. Op dit moment heb ik 6
paarden staan om te trainen en uit te brengen op concours. Dit zijn vooral jonge en groene paarden
die nu B/L lopen. Van jongs af aan lag mijn interesse bij de springsport en dat is eigenlijk nooit
verandert. Ik focus mij daar volledig op en wil graag zo ver mogelijk komen.

In de ponytijd ben ik begonnen met de A pony Mirthe, hier heb ik vooral veel onderlinge wedstrijden
mee gereden en was ik lid van de Stuyvesantruiters, hierna volgde al snel een B pony ‘’Gotcha’’. Hier
heb ik veel concoursen mee gereden en veel mee gewonnen. Deze pony heeft mijn zusje hierna
overgenomen. Daarna kwam er een jonge en nog groene C pony, toen ik deze pony net had werden
we reserve kampioen op de Friese kampioenschappen en 5 op de Hippiade in het L springen. Deze
pony heb ik verder gereden t/m het Z. Ook had ik in die tijd de pony’s Country Boy en Miss Money
Penny dit waren D pony’s waar ik M en Z mee heb gesprongen. Hierna kwamen Saffier, Everglade en
Pleun, met Saffier heb ik Z gesprongen en een aantal keer mee gedaan aan de Hartog Lucerne
Trophy. Everglade en Pleun sprongen ZZ. Met beide pony’s heb ik in mijn laatste ponyjaar toen ik
15/16 was nog een aantal keer Internationaal gesprongen, dit was een mooie ervaring. Daarna ben ik
overgegaan naar de paarden en werd ik lid van de Linderuiters. Ik begon met wat jongere paarden
die ik heb opgeleid naar het Z en zijn later verkocht. Het doel dat ik heb in de paarden is dat ik
paarden zo goed mogelijk wil opleiden, zodat volgende eigenaren er goed mee verder kunnen in
desport. Ook sportief wil ik zo ver mogelijk komen.
e

Normaal gesproken start ik wekelijks met mijn paarden op concours, op dit moment hebben we geen
concoursen vanwege de coronamaatregelen. Nu neem ik mijn paarden wekelijks/om de week mee
naar oefenparcours. Zodat ze in hun ritme blijven en als alles weer mogelijk is, dat ze dan direct
weer mee kunnen. Nu tijdens de lockdown is er wel extra tijd om te lessen en fanatiek te trainen, dit
doe ik bij Julian de Boer. Naast mijn werk en thuis de paarden ga ik nog wel eens met mijn zusje
mountainbiken hier in de buurt. Daarnaast spreek ik af met vriendinnen en hebben we in het
weekend leuke feestjes. Wij gaan eigenlijk niet echt op vakantie, als ik wel op vakantie ga is het
meestal voor een paar dagen met vrienden.

