
MAASTRICHT - JIM –Jade Debaele zorgt voor nieuwe zege bij de ponys 

Na het grote succes van vorig jaar trokken we dit jaar met zeven combinaties paarden  en ponys 

naar JIM voor de de Prijs der Limburgen voor Jumping paarden Z (1.30) en ponys 90-100. 

Dit is telkens een mooie wedstrijd en al onze geselecteerden trekken er met volle overtuiging 

naar toe. 33 starters bij de paarden op een zeer selectief parcoursen daarom ook slechts vijf 

combinaties in de barrage waaronder Joris Geenen en Kaat Pluymers. Met vier strafpunten was 

er toch nog een negende plaats weggelegd voor Henk Clabots met een super springende Damba 

WP. 

Joris Geenen-Kioto vh Simsehof moesten de spits afbijten en deden dat perfect tot materiaalpech 

roet in het eten gooide en Joris 8 strafpunten incasseerde (5°). Hetzelfde resultaat was er voor 

Kaat Pluymers en haar Cheyenne van de Berkenen Z wat resulteerde in een toch wel mooie 

vierde plaats. 

Zondagmorgen was het de beurt aan onze 7 ponyruiters die moesten opboksen tegen 7 duitse en 

18 nederlandse ponyruiters. Van de 17 combinaties in de barrage waren er 5 KR ruiters, enkel 

Yoran Ons en Giel Vangeebergen kregen beiden een pechfoutje op hindernis 3.  

Jade Debaele – Lina van de Bochten moesten de debatten openen, maar ze bewees dat dit zeker 

geen nadeel moet zijn. Het was geen echt spectaculaire barrage maar Jade nam alle wendingen 

superkort en liet Lina doen wat ze graag doet, snel galopperen. Alle hindenrissen bleven intact en 

haar supertijd van 24.76 kwam nooit echt in gevaar. Om in de prijzen te geraken moesten er wel 

risico’s genomen worden maar dat leverde ook zowel bij Eva Wouters-Erica (4-32.35-14°), 

Seppe Wouters-Mojito(4-27.47-9°), Eline Vandebroek-Kristal Sparkle(4-28.14-10°) als voor 

Louis Picard-Kyrian (8-28.23-15°) strafpunten op. 

Superprestatie voor Jade Debaele die hiermee Kyle Cuypers opvolgde als winnares van de Beker 

der Limburgen en mooi afscheid aan de ponytijd voor Eline en Louis. 

 

 


