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Droomdebuut in ZZ-Zwaar voor Shanna Lust
‘Black Painted is wel een beetje een mafkees, maar dat ben ik ook’
BARSINGERHORN – Op de Subtopwedstrijd in Barsingerhorn
kwamen afgelopen zaterdag kleine groepjes ruiters aan de start.
Hoewel er geen echte topscores werden neergezet, verscheen er wel
een aantal opvallende combinaties voor de jury. Eén daarvan werd
gevormd door de zeventienjarige Shanna Lust en Black Painted
Texel. Lust debuteerde in het ZZ-Zwaar met haar Painted Blackzoon en won beide proeven glansrijk met ruim 66% en 65%. Dat
terwijl het haar streven was om één keer de 60%-grens te overschrijden.
door Denise Dekens

“Vlak voordat we de ring in gingen
zei ik: ‘Misschien worden we vandaag wel echt volwassen’, want ik
wilde heel graag een keer zestig procent in het ZZ-Zwaar halen voor
mijn achttiende verjaardag. De eerste proef ging onwijs goed en toen
ik zag dat ik gewonnen had met
ruim 66 procent kon ik het amper
geloven”, vertelt Shanna Lust dolblij. “Ook de tweede proef was heel
netjes, met onder andere achten voor
de serie galopwissels en de pirouettes. In de galoptour wil Black Painted het tempo nog wel eens
overnemen. Eerder durfde ik dat niet
te corrigeren, maar dat heb ik nu wel
gedaan en het pakte goed uit. Ik ben
echt zo super trots. Ik kan maar
moeilijk van mijn roze wolk afkomen.”

Pieken en dalen
Lust rijdt Knuf – zoals zij de Painted
Black-nazaat liefkozend noemt –
vanaf zijn zesde, nu drie jaar geleden. De opleiding ging tot nu toe met
pieken en dalen. “Ik kreeg Knuf te
rijden toen Eva van der Linde, de
dochter van fokker Wim van der
Linde, hem één keer Z1 had gestart.
Het is een onwijs sensibel paard,
zeker als hij iets nieuws moet leren.

Als hij het dan niet snapt kan hij echt
helemaal van slag raken. Het heeft
ook heel lang geduurd voordat Knuf
de vliegende wissels deed. Dat lukte
steeds niet en hij ging er iedere keer
vandoor. Toen hij ineens door had
hoe het moest, was hij niet meer te
stoppen en nu doet hij met gemak
tien wissels om de pas. In de proef
krijgen we er ook achten of negens
voor. Hij heeft veel respect nodig in
de training, maar wat ik hem aan respect geef, krijg ik ook weer terug.
Dat is geweldig”, vertelt Shanna
Lust.
“Knuf is wel een beetje een mafkees”, vertelt ze lachend verder.
“Maar dat geeft niet, dat ben ik ook.
Hij heeft echt zijn vaste rituelen en
als je daar van afwijkt dan doet hij
het gewoon niet. Normaal gaat Knuf
bijvoorbeeld ‘s ochtends eerst naar
buiten en rijd ik hem na school, maar
op dinsdag niet. Dan rijd ik hem
voordat ik naar school ga. Als ik hem
dan wil pakken krijg ik hem echt niet
de stal uit.”
“Ik vind Knuf echt een super paard.
Zijn eigenaar, Wim van der Linde,
heeft beloofd dat ik met Knuf mag
proberen om Grand Prix te gaan rijden. Dat is echt mijn allergrootste
droom, zeker met hem, want we hebben al zoveel overwonnen samen in
de training.”
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Shanna Lust debuteerde zeer
succesvol met
Black Painted
Texel (v. Painted
Black) in het ZZZwaar. Het duo
won twee proeven.

Junioren
De combinatie maakte een vliegende start in het ZZ-Zwaar, maar
was ook al in vier wedstrijden door
het ZZ-Licht heen en het duo wist
zich daarin eveneens te plaatsen
voor het NK op 6 en 7 maart. “Dat
ging wonderlijk en ook heel snel
met super hoge scores”, vertelt de
amazone. Lust rijdt Black Painted
Texel ook bij de junioren, maar hoewel het niveau lager is – op Z2-niveau – blijven echt hoge scores daar
alsnog achterwege. “Knuf vindt het
eigenlijk een beetje te simpel. Als ik
hem goed bij de les houd, scoren we
zo 68%, maar als ik zelf minder
goed oplet, vindt hij het ook wel
best.”
Toch wil Lust ook alles uit de juniorenproeven halen. “Dit jaar rij ik
nog uit bij de junioren en ik wil echt
wel proberen om zo goed mogelijk
mee te draaien. Daarna gaan we naar
de young riders. Ik blijf ook in de reguliere Subtop rijden, want dat vind
ik super leuk. Zodra ik tien winstpunten in het ZZ-Zwaar heb, wil ik
de overstap maken naar de Lichte
Tour.”

vijfjarige, dat is Facebook Texel, die
we aan het opleiden zijn. Verder hebben we nog een driejarige, Hard To
Get Texel, die wordt binnenkort zadelmak gemaakt. De jonge pony van
mijn zusje start ik over niet al te

lange tijd een keer in het Z2 en dan
neemt zij hem over. Het is wel heel
druk naast school, maar de school
werkt goed mee en zonder de hulp
van mijn zusje en ouders had ik het
allemaal echt niet gekund.”

Tessa Koning wil snel door naar U25
Young rider Tessa Koning debuteerde afgelopen zaterdag in de Intermédiaire I met
Sylkorine. Een echte topscore bleef nog uit, maar de combinatie won de rubriek wel
met ruim 60%. “Ik startte haar al een half jaar in de Prix St. Georges, maar ik durfde
niet zo goed de overstap te maken. Sylkorine is eigenlijk al klaar voor de Grand Prix,
dus ze kan het wel, maar ik was gewoon bang om fouten te maken”, vertelt de negentienjarige Tessa Koning. “Ik was echt heel nerveus, maar het ging best goed. Normaal wil ze op vreemd terrein nog wel eens terughoudend zijn, maar nu liep ze flink
door. De linkerpirouette kon wat mooier, maar die vind ik zelf nog moeilijk. Ik wil Sylkorine zo snel mogelijk doorstarten in de Inter II om dan U25 te gaan rijden. Ze staat
wel te koop, maar zolang ze er nog is wil ik graag snel verder.”
De amazone heeft met haar familie een dressuur- en pensionstal in het Noord-Hollandse Stroet en zit de hele dag in het zadel. “Dat is ook de reden dat we Sylkorine
verkopen. Ze heeft een mooie leeftijd en iemand anders kan nog veel plezier met
haar hebben. Ik heb verschillende jonge paarden die eraan komen, zoals een achtjarige Democraat die ik in het ZZ-Licht start.”
De Prix St. Georges kwam in Barsingerhorn op naam van Carlijn de Boer, die met
Wimbledon (v. Painted Black) een persoonlijk record bij elkaar reed van 66,97%.

Druk
Shanna is een drukke dame, want
naast Black Painted Texel rijdt ze
nog meer paarden en een jonge
pony van haar zusje. Verder zit ze
ook nog in het examenjaar van het
VWO. Ze vertelt: “Ik rij nog een

Gelezen op
social media
Uitslagen
ZZ-Z/nr.35 1e gr.: 1 Shanna Lust, Black Painted Texel (v. Painted Black) 66,57; 2 Tina de Jong,
Alandra JD (v. Sydney) 63,29; 3 Annemarie Hansen, Tosca van de Lange Weeren (v. Gribaldi)
60,29. Nr.36: 1 Lust, 65,14; 2 De Jong, 64,71.
ZZ-Z/nr.35 2e gr.: 1 Britt van Egmond, Zlatan (v. Clint Eastwood) 63,14; 2 Kim Thijssen, Obama
(v. OO Seven) 62; 3 Mellanie Welles, Zander (v. Parcival) 61. Nr.36: 1 Welles, 63; 2 Antal Oudhof,
Bijou de Nena (v. Olivi)
Prix St. Georges: 1 Carlijn de Boer, Wimbledon (v. Painted Black) 66,97%; 2 Eva van der Linde,
Belle Lady Texel (v. Krack C) 63,88.
Intermédiaire I: 1 Tessa Koning, Sylkorine (v. Flemmingh) 60,07%.

Shanna Lust:
‘OMGGGGGGG. Knuf wint beide
proeven in z’n ZZ-Zwaardebuut! Zo
trots op m’n droompaard!!!’

Tessa Koning:
‘Wauw! Vandaag mijn Intermédiare
I-debuut met Syl! En GEWONNEN!!!! Op naar de Intermédiaire II
en Grand Prix!!!’

De tweede prijs in de Prix St. Georges was voor Eva van der Linde met Belle
Lady Texel. FOTO MELANIE BREVINK-VAN DIJK

