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Kenna Bakker knap op herhaling in Sint AnnaparochieKenna Bakk
KARIN FLAPPER

Ze had deze keer twee ijzers in het
vuur. Met haar eigen Binck startte ze
in het ZZ-licht en met Cacique, het
paard van haar zusje, nam ze deel
aan het Z1/Z2.

In beide rubrieken bleef Bakker
haar concurrentie een indrukwek-
kende tien procent voor. Ze scoorde
met haar achtjarige ruin Binck 69,75
procent en met de zevenjarige en
met Cacique reed ze een score bijeen
van liefst 70,125.

Eerder op de dag reed de 23-jarige
amazone met beide paarden ook een
gewone dressuurproef, goed voor

SINT ANNAPAROCHIE Dressuur-
amazone Kenna Bakker uit Kou-
dum flikte zaterdag in Sint Annapa-
rochie hetzelfde kunstje als vorig
jaar: ze won de kür op muziek.

tweemaal een tweede prijs.
Vanwege de warmte meldden zes

deelnemers zich af, waardoor aan de
kür nog slechts zes combinaties
meededen. De organisatie regelde
water om de paarden te kunnen koe-
len en Bakker zorgde er zelf voor dat
haar paarden niet te lang los werden
gereden.

„Gelukkig stond er een lekker
briesje”, zei ze. ,,De paarden waren
door de warmte wel iets minder
scherp, maar ik heb het idee dat ze er
verder weinig last van hadden.”

Met Cacique reed Bakker de kür
zoals ze dat voorheen met Binck
deed, op muziek van U2. Haar ijveri-
ge merrie reed een nagenoeg foutlo-
ze proef. „Vooral in de wissels, ap-
puyementen (diagonale bewegingen
van een paard, red.) en uitgestrekte
draf blinkt ze echt uit.”

Bij de kür verscheen Bakker trou-

Bakker knap op herhaling
wens eerst met haar eigen Binck in
de ring. De grote stoere ruin, sinds
vier jaar bij de amazone, liep op film-
muziek van Hans Zimmer. De kür
werd speciaal voor Binck ontwor-
pen. Dressuuramazone Claudia Vega
uit Langezwaag bedacht de proef.

„De kür is perfect”, zei een geluk-
kige Bakker na afloop. ,,Alles klopt en
de sterke punten van Binck, de uitge-
strekte galop, appuyementen en wis-
sels komen er goed in uit. Helaas ver-
gat ik één onderdeel. Daar baalde ik
van.” Bakker noteerde uiteindelijk
dezelfde score als vorig jaar. ,,Binck
doet het gewoon”, zei ze. ,,Hij is altijd
heel koel en laat het ondanks de hit-
te toch weer zien.”

Na de Friese kampioenschappen,
die van 7 tot en met 9 augustus wor-
den gehouden in Harich, hoopt Bak-
ker haar paard in het ZZ-Zwaar te la-
ten starten.
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Kenna Bakker reed met Cacique een bijna foutloze proef. FOTO SANDRA BERKENPAS


