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Engwerda heeft zijn derby 
Jeroen Engwerda, één van de Nederlandse toptrainers, won in 
zijn loopbaan alle klassieke draverijen. Zondag kon hij daar ook 
de belangrijkste aan toevoegen: de Derby. Met wiskundige 
precisie volgde na een derde plek in 2003 met Speeding Renka 
en een tweede plek in 2006 met Very Fast Renka in 2009 de 
winst met Zoran Lobell (foto). Engwerda reed een sterke race en 
stuurde zijn pupil in de slotronde naar voren. De Belgische 
vedette Jos Verbeeck leek lange tijd op weg naar winst met 
Zirko Boko van Stal Eurocommerce’s Ger Visser. Verbeeck moest 
echter in de rechte lijn zijn meerdere erkennen in Engwerda’s 
Zoran Lobell en Zizou, getraind door de jonge Paul Hagoort die 
vorige week al de Duitse Derby wist te winnen als trainer. 
Engwerda: ‘Zoran heeft net als zijn vader Passing Renka veel 
karakter en gaat altijd door. Toen ik hem vroeg, versnelde hij 
enorm. We lagen meteen voor en dat gaven we niet meer uit 
handen.’ Hugo Langeweg junior, winnaar van de laatste drie 
edities, werd uitgeschakeld met Zidane. Hij was onder de indruk 
van de winnaar. ‘Dit is de terechte winnaar want hij kreeg het 
niet cadeau. Mijn Zidane meldt zich later dit jaar. Let maar op 
hem in de Fokkers Trofee.’ (PD) 

Girl powEr 
Zoran Lobell was niet de enige die vader Passing Renka blij 
maakte. Ook dochter Zytana Promise won zondag een Derby
koers op het druk bezochte Duindigt. Het werd ‘girlpower’ want 
Zytana werd gereden door Lissette de Munnik, een medewerk
ster van……Jeroen Engwerda. Lissette stuurde Zytana Promise 
bij de start meteen verrassend naar de kop. Verrassend voor 
iedereen, inclusief de rijdster. ‘De merrie had er heel veel zin in 
en ik liet haar maar gaan. Ik had eigenlijk niet de intentie om de 
leiding te nemen, maar de merrie wel. Dit is de mooiste zege 
uit mijn loopbaan’, aldus de voormalige kampioene bij de leer
lingen. Eigenaar Harrie van Riel, een krasse zeventiger die zijn 
paarden nog elke dag zelf traint in de stal van Jeroen 
Engwerda, beleefde een spannend kwartiertje toen Lissette 
meteen na de finish bij de commissarissen moest komen. In de 
eerste bocht was De Munnik krap langs een andere deelnemer 
gegaan. Het 
groene licht 
volgde waarna 
Duindigt op de 
banken ging 
voor de sympa
thieke wind
moleneigenaar 
uit de polder.  
(PD)

Harm FEnnEma ovErlEdEn
In het Friese Akkrum is aan Harm Fennema op maandag 10 
augustus de laatste eer bewezen. Fennema is 71 jaar geworden. 
Tijdens zijn leven heeft hij vele bestuursfuncties bekleed, waar
onder penningmeester van de KNHS. Als ondernemer van auto
bedrijven was hij succesvol. Het Koninklijk Friesch Paarden Stam
boek was zijn grote liefde. Daarvoor heeft hij als vicevoorzitter/
penningmeester veel betekend. Hij werd onderscheiden met de 
Gouden Speld. De begrafenis werd druk bezocht. Namens de 
familie sprak Jaap van der Meulen warme woorden: ‘Tegenstan
ders van een beleid trad Fennema open tegemoet. Direct en 
recht door zee. Een bijzondere man’, aldus Van der Meulen. 
Harm Fennema zal in herinnering blijven als een grote persoon
lijkheid. Zijn lieve vrouw Sjouk en de dochters Feia en Joke 
wensen wij veel sterkte. Harm, rust zacht.

Henk Brüger sr. 

nieuws in het kort
• In zijn woning bij manege Zeisterbos is Dolf Smits op 89-jarige 
leeftijd overleden • Aankomende zondag, 16 augustus, gaat de 
derde ronde van de Zuid-Hollandse Springtoer van start • De 
Belgische Young Rider Robin Schepers (19) wist met Salsa (v. 
Kannan) de Derby op de Gouberghse Zomerdagen te winnen • 
De KNHS heeft Henk van Amerongen aangesteld als bonds
coach Mennen Aangepast Sporten. Brenda Hoogelander is als 
teamveterinair toegetreden tot het begeleidingsteam Dressuur 
Aangepast Sporten • Het A-kader endurance voor senioren is 
uitgebreid met Anita LamsmaSturrus en Sattarov (v. Dosator). 
Bij de Young Riders is Yara de Boer met Layla ara Francina (v. 
Marsh) toegetreden tot het A-kader • Het Nederlandse spring
paard It’s Otto (Sultan x Farn) waarmee de Engelse springruiter 
en komiek Geoff Billington in de jaren negentig zoveel 
successen behaalde, is op 23-jarige leeftijd overleden • De 
Zweedse bond heeft het dressuurteam voor de EK in Windsor 
bekend gemaakt. Ook Nederland heeft een inbreng in dit 
team, want de Zweedse ruiter Patrick Kittel zadelt in Engeland 
de KWPN-hengst Scandic van Jan Greve • Het Elkerliek zieken
huis in Helmond en de NHB in Deurne gaan samenwerken. 
Vanaf het nieuwe schooljaar begeleiden de sportartsen èn de 
gespecialiseerde fysiotherapeuten van het Elkerliek de 
studenten die een opleiding volgen in de paardensport • 
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