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Amazone knokt terug met oogappel
De ambitieuze
amazone Iris Sijts-
ma uit Sint Jacobi-
parochi laat tij-
dens haar come-
back met haar
paard Eyecatcher
niets aan het toe-
val over. ,,Ik doe
alles om aan de
top te komen.’’

ELIZABETH PILAT

Tijdens het verregende con-
cours hippique in Ooster-
wolde startte de twintigjari-
ge Iris Sijtsma haar derde Z1

wedstrijd met Eyecatcher. De gevoe-
lige afstammeling van Gribaldi leek
zich niet te storen aan de natte on-
dergrond. Er was zaterdag een be-
hoorlijke hoosbui gevallen en het
terrein had moeite om al het water
te verwerken. Gisteren werd de wed-
strijd zelfs afgelast.

Daar waar andere ruiters het za-
terdagmiddag voor gezien hielden,
bleef Sijtsma koel. ,,Ik heb Eyecather
in de trailer gezet en even op de web-
site Buitenradar gekeken. Rond vier
uur zou het beter worden. Dat mo-
ment wilde ik even afwachten.’’

En inderdaad, de organisatie liet
rond de klok van kwart over vier we-
ten dat de ruiters het inrijdveld weer
mochten betreden. Sijtsma reed
twee keurige proeven die werden
beloond met 221 en 212 punten. Goed
voor drie winstpunten en een twee-
de en vierde prijs.

Niet slecht als je beseft dat het duo
een nare periode achter de rug heeft.
In oktober, enkele weken na het NK
waar Sijtsma derde werd in de klasse
M1, sprong Eyecatcher verkeerd van
de trailer. ,,In onze trailer kunnen
drie paarden staan. Eyecatcher
moest wachten op de andere paar-
den, maar had geen geduld. Hij ging
voorlangs. Ik gebood hem rustig aan
te doen en daardoor draaide hij om

mij heen en galoppeerde van de trai-
ler.’’

Het gevolg was een voor 80 pro-
cent gescheurde spier in zijn bil. ,,De
spier op zich zou wel weer herstel-
len, het was alleen de vraag of er ook
vorming van bindweefsel zou ont-
staan. Met dit bindweefsel kan de
spier zich niet goed strekken en zou
het voor Eyecatcher onmogelijk zijn
om op topniveau te presteren. Maar
gelukkig hadden we een engeltje op
onze schouder, want rondom de
spier ontwikkelde zich geen bind-
weefsel.’’

In december pakte Sijtsma de
scholing met de zevenjarige Eycat-
cher weer op. Haar dierenarts Jos
Hofma schreef een trainingssche-
ma. Eyecatcher werd voor de trai-
ningen licht verdoofd. Hierdoor
kreeg het geblesseerde paard min-
der energie, wat de kans op bokken-
sprongen verlaagde. ,,Want als Eye-
catcher een verkeerde beweging zou
maken, waren we weer terug bij af
geweest.’’

Daarnaast zorgde Sijtsma dat ze in
Harlingen op een goede bodem kon
rijden en kreeg Eyecatcher speciale
voedingssupplementen. Alle rand-
voorwaarden moesten perfect zijn
om het paard er zo snel mogelijk
weer bovenop te krijgen. Sijtsma
had zich namelijk geselecteerd voor
het stimuleringstraject Mei Grand
Prix Nei Grand Prix.

,,Na het NK vorige zomer had ik
een filmpje voor de selectie inge-
stuurd. Ik mocht door, maar toen
raakte Eyecatcher geblesseerd. Met
een ander paard heb ik de selectie-
procedure afgemaakt. Uiteindelijk
mocht ik in januari toch met Eyecat-
cher beginnen aan het traject. Mis-
schien kwam dat wel door het film-
pje en mijn bronzen plak op het NK’’,
vertelt Sijtsma met gepaste trots.

Binnen het Friese stimulerings-
traject wordt Sijtsma getraind door
Linda van der Hauw. Daarnaast is de
gedisciplineerde amazone regelma-
tig in Nijkerk te vinden. Hier liep ze
eerder stage bij topruiter Wout-Jan
van der Schans en -dressuuramazo-
neAdelinde Cornelissen. Ook haar
trainer Kats is hier gevestigd. ,,In Nij-
kerk ligt mijn basis. Mei Grand Prix
Nei Grand Prix geeft mij bekendheid
en het is een eer om hieraan te mo-
gen deelnemen.’’Iris Sijtsma en haar paard Eyecatcher zaterdag tijdens de Z1-dressuur van het CH in Oosterwolde. FOTO RENS HOOYENGA


