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Over Liberty Love

Liberty Love is de naam van een landgoed aan de rand van 
de hei in het Gooi. Het verschaft onderdak aan twintig 
pensionpaarden. De paarden zijn ondergebracht in stallen 
naast de buitenbak en in boxen achter de binnenmanege. De 
eigenaresse van het landgoed woont in een centraal gelegen 
villa. Voor een stal op Liberty Love tellen de pensionklanten 
750 euro per maand neer. De paarden staan in ruime boxen, 
die elke dag worden uitgemest, en er zijn brokken, hooi en 
stro van de beste kwaliteit. De uitrijmogelijkheden zijn 
fantastisch: ruiters kunnen urenlang door hei en bos rijden 
zonder een gevaarlijke weg te hoeven oversteken. Ondanks 
de hoge prijs is er een wachtlijst van paardenliefhebbers die 
ook graag een box willen huren op het landgoed.
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Wie komen we tegen op Liberty Love

Mevrouw Sanders is de tweeënveertigjarige weduwe van 
een grootindustrieel die voor zijn plezier paarden fokte. Ze is 
eigenaresse van het landgoed Liberty Love. Na de dood van 
haar man verkocht zij de meeste paarden en verhuurde de 
stallen voor de gezelligheid. Zelf heeft ze nooit 
paardgereden. 

Igor is de vierentwintigjarige stalknecht van de pensionstal. 
Als familie heeft hij alleen een moeder van 63 jaar, die in het 
zuiden woont. Zijn Russische vader overleed toen hij nog een 
kleine jongen was. Igor heeft zijn middelbare school niet 
afgemaakt en werkt al sinds zijn veertiende jaar op maneges. 
Igor berijdt Loverboy, de achtjarige hengst van mevrouw 
Sanders. 

Anne van achttien verzorgt sinds haar twaalfde jaar paarden 
van anderen. Via via is ze in contact gekomen met mevrouw 
Sanders, die wel een meisje kon gebruiken om haar paarden 
te rijden en in de stal te helpen. Ze wil na haar examen de 
opleiding voor instructrice volgen. Op het moment rijdt ze 
veel op Lady Love, een vijfjarige vosmerrie van mevrouw 
Sanders. 

Joyce is zestien en rijdt haar eigen bruine ruin Amor van 
eenentwintig jaar. Ze is knap om te zien met haar steile, 
donkerbruine haar. Ze heeft een relatie met Arnoud. De 
ouders van Joyce hebben een woonwarenhuis en zijn erg 
actief in de zaak. Joyce heeft een oudere broer, Jonathan. 
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Arnoud is negentien jaar en zoon van een financieel 
specialist. Hij zit in de eerste klas van de heao, is zeer 
ambitieus en ziet er goed verzorgd uit. Hij heeft het paard 
Dollar, een zevenjarige, bruine ruin, waarmee hij al aardig 
wat springwedstrijden heeft gewonnen. Arnoud heeft twee 
broers en is de oudste thuis. Hij heeft een relatie met Joyce. 
Zij komen uit hetzelfde milieu en hun ouders kennen elkaar 
goed. 

Sylvia is zestien jaar en heeft als levensdoel zoveel mogelijk 
lol trappen. Geld is geen probleem, want haar vader heeft 
snackfabrieken in Nederland, België en Duitsland. Haar 
moeder is overleden toen ze zes jaar was. Haar vader is nooit 
hertrouwd, al heeft hij wel af en toe een vriendin. Sylvia 
heeft geen broers of zusters. Op school is ze blijven zitten. Ze 
doet voor de tweede keer de derde klas. Haar paard, haar 
derde al, is een vierjarige, bruine Anglo-Arabier met de naam 
Peacock. 

Miranda rijdt samengestelde wedstrijden met Happy, het 
paard van Vanderlinde. Miranda is vijftien jaar, lang, slank, 
blond en vrij gereserveerd. Ze droomt van een carrière als 
fotomodel, want ze wil genoeg geld hebben om zelf een 
paard te kopen. Van haar pleegouders hoeft ze een dergelijke 
aanschaf niet te verwachten, want erg veel geld hebben zij 
niet.

Steve van achttien heeft een Nederlandse moeder en een 
Amerikaanse vader. Zijn ouders zijn gescheiden en Steve 
woont bij zijn moeder. Zijn vader, die terug is gegaan naar de 
VS., zorgt ervoor dat het hun aan niets ontbreekt. Hij rijdt het 
zwarte paardje Zorba van zijn moeder, dat veel te fel is voor 
hen beiden. 
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Robin is zeventien jaar, lang, blond en in bij de meisjes. Hij is 
een echt gezelligheidsmens, rookt nogal wat stickies, gaat 
graag naar houseparty's en vindt het leuk cowboytje te 
spelen. Hij is een vriend van Steve. Robin heeft een groot, 
zwart jachtpaard met de naam Bumper. 

Vanderlinde is een zesenveertigjarige textielfabrikant en 
pensionklant op Liberty Love. Af en toe doet hij met zijn 
paard mee aan een jacht of georganiseerde buitenrit. Hij laat 
zijn paard, een grote negenjarige schimmel met de naam 
Happy, meestal berijden door Miranda.
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- 1 -

Aan het einde van het brede galoppad houdt Robin zijn ruin Bum-
per in. De ruiters achter hem doen hetzelfde met hun paarden. 
Alleen Zorba, de kleine merrie van Steve, wil niet stappen. Ze 
galoppeert bijna op de plaats en steekt haar neus in de staart van 
het grote, zwarte paard voor  haar.
'Rustig nou,' zegt Steve, maar Zorba trekt zich niets van hem 
aan. Pas als Robin Bumper abrupt inhoudt, staat ze stil. Deze truc 
passen Robin en Steve wel vaker toe om te voorkomen dat Zorba 
doorrent naar stal. Als de merrie galoppeert, reageert ze als een 
volbloed. Haar motor draait warm en ze is niet meer te houden.
De paarden mogen de halzen strekken en even later komt zelfs 
Zorba tot rust. Het is nog een paar honderd meter naar de stal en 
de paarden mogen niet al te bezweet aankomen. Op pensionstal 
Liberty Love wordt correct met paarden omgegaan.
Hoewel de zon schijnt, komt de temperatuur niet veel hoger dan 
dertien graden en het is toch al ver in april. Het weer is echter 
voor de ruiters van Liberty Love nooit een reden om niet naar 
buiten te gaan. Zelfs als het hard regent of hagelt rijden ze op 
zaterdagmiddag, soms ingepakt als Michelinmannetjes, over de 
dan verlaten hei.

Robin houdt zijn paard in en wacht tot Steve naast hem rijdt. 
'Gaan we vanavond nog uit?' vraagt hij. 'In de "Koperen Pan" is 
live-muziek, zo'n stom provinciaals bandje natuurlijk, lachen 
man!' Om zijn woorden kracht bij te zetten, heft hij zijn handen op 
en swingt met zijn heupen. 'Zuid-Amerikaans, geloof ik, dansen 
man, yeah.' Robin keert zich even om om te zien of Miranda naar 
hem kijkt, maar zij is druk aan het praten met Sylvia. 
Steve begint te grinniken. Hij heeft zijn vriend nog nooit zien 
dansen. Meestal staan ze aan de bar met een pilsje. Steve is veel 
kleiner dan Robin en heeft roodbruine krullen. Hij geneert zich 
voor de vele puistjes die zijn gezicht ontsieren en vindt zichzelf 
bepaald geen Don Juan. Robin hoeft geen enkele moeite te doen 
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voor de meisjes die hij leuk vindt. Ze vallen en bloc voor hem en 
blijven hem achternalopen, hoe lullig hij ook tegen ze doet. Steve 
krijgt altijd de trieste verhalen van Robins slachtoffers te horen en 
doet zijn best de exen van zijn vriend te troosten. Als beloning 
hiervoor ontvangt hij zoenen op zijn wang en uitspraken als: 'Je 
kunt zo goed luisteren, ik wou dat je m'n broer was.' Steve besluit 
elke maandag voortaan energie te steken in zijn eigen liefdesleven 
en zich niet meer met de meisjes van Robin te bemoeien, maar laat 
zich het weekend erop toch weer verleiden voor Floris Nightin-
gale te spelen. Robin pikt zijn vriendinnen altijd op in de "Koperen 
Pan", hun stamkroeg. Dat vindt hij het gemakkelijkst.

Elk weekend zijn ze in de "Pan" te vinden. Robin bestelt meestal 
de drankjes en Steve betaalt altijd, want hij zit ruim in het geld. 
Zijn Amerikaanse vader betaalt enorm veel alimentatie. 
Steve wil al ja zeggen op Robins vraag, maar bedenkt dan dat hij 
thuis al afspraken heeft gemaakt. 'Ik geloof dat mijn moeder met 
mij uit eten wil gaan, tenminste, dat wilde ze vanmorgen nog. Ze is 
weer eens alleen en dan moet ik mee. Ik kan dus pas na elven.' 
'Prima toch,' zegt Robin. 'Om elf uur in de "Pan" dan.' 
Joyce heeft de woorden van Robin opgevangen en vraagt aan 
Arnoud: 'Zullen we ook naar de "Pan" gaan? We zijn al tijden niet 
uit geweest. Zuid-Amerikaanse muziek, lekker swingen, joh!' 
Arnoud schudt zijn hoofd. 'Ik heb je toch verteld over het etentje 
van vanavond? Wij moeten erbij zijn voor de dochter van die 
Fransman, anders voelt ze zich buitengesloten of zo, zei m'n 
moeder.' 
'Oh ja, dat is waar ook.' Joyce zucht. 'Maar als ze boven de twaalf 
is, gaat ze maar mooi mee. Ik haat die stoffige besprekingen aan 
tafel.'
Sylvia, die achteraan rijdt naast Miranda, imiteert Joyce zachtjes. 
'Zuid-Amerikaanse muziek, lekker swingen, joh!' Ze praat met een 
aardappel in haar keel, en beweegt dan hijgend haar onderbuik 
alsof ze een hond is die tegen iemand oprijdt. 
Miranda glimlacht flauwtjes. Ze houdt niet van dit soort grappen, 
die Sylvia wel vaker maakt. Ze probeert het onderwerp van 
gesprek te veranderen. 'Wist je dat er een nieuwe make-up is om 
vlekjes en puistjes en zo te bedekken? Gaaf, joh. Het werkt hart-
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stikke goed en het is natuurlijk heel natuurlijk.'
'Natuurlijk,' zegt Sylvia en ze moeten allebei lachen. 

Inmiddels is het groepje op Liberty Love aangekomen.
Steve en Robin rijden door naar de stallen, die naast de buitenbak 
liggen en de anderen stappen af voor het grote manegegebouw. 
Hun paarden staan allemaal in de binnenstal. 
De benen van de paarden worden afgespoten op de spuitplaats, en 
de paarden krijgen een deken over zich heen en worden naar hun 
boxen gebracht. 
Steve is al klaar met zijn paard en komt het manegegebouw bin-
nen om zijn zadel weg te hangen in de zadelkamer. Daarna gaat hij 
voor de box van Peacock staan, waar Sylvia bezig is de staartriem 
van de deken aan te gespen. 
'Ga je vanavond ook naar de "Koperen Pan", Syl?' vraagt 
Steve. Steve vindt Sylvia er fraai uitzien met haar zwart 
opgemaakte ogen, felrode lippen en de blonde krullen die alle kan-
ten op deinen. Ze ziet er uit als een filmster uit de jaren twintig, 
maar morgen kan ze er weer heel anders uitzien. Steve is ook een 
beetje bang voor Sylvia. In een paar tellen kan ze namelijk totaal 
van persoonlijkheid veranderen. 
Sylvia kijkt onverschillig van achter haar paard op en zegt: 'De 
"Koperen Pan" vanavond? Hmm. Maybe yes, maybe no. Kun je dit 
hoofdstel even weghangen?' 
Teleurgesteld pakt Steve het hoofdstel aan en brengt het als een 
gehoorzame jongen naar de zadelkamer.
Als Sylvia de filmster uithangt, is ze meestal erg onaardig. Zou ze 
ongesteld zijn? 
Op weg naar de zadelkamer passeert hij Igor, die met een kruiwa-
gen vol hooi aankomt.
De staljongen loopt de box van Peacock in en hangt een hooinet 
op. Peacock begint er direct gulzig aan te trekken en de plukken 
hooi vliegen alle kanten op. 
'Kom eens hier,' zegt Sylvia tegen Igor. Ze gaat achter hem staan. 
Met haar ene hand pakt ze een plukje hooi van zijn arm weg. Met 
haar andere hand streelt ze de binnenkant van zijn dijbeen. 
Igor draait zich opgewonden om. 
Sylvia glimlacht naar hem en beweegt haar wijsvinger heen en 
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weer. 'Geen stoute dingen doen,' zegt ze zachtjes. 
'Rotmeid,' zegt Igor en loopt de stal uit.

Vanderlinde, pensionklant en eigenaar van Happy, is intussen met 
grote passen de stal binnen komen lopen.
'Ik moet jullie allemaal hebben,' zegt hij luid. 'Kunnen jullie zo 
even op het terras komen, dan heb ik een fantastisch voorstel voor 
jullie.' En dan is hij weer weg. 
Voorstel, wat voor voorstel, denkt Miranda. Hij wil toch niet dat 
een ander op Happy gaat rijden? Heeft ze iets verkeerds gedaan? 
Willen zijn dochters weer gaan paardrijden en is zij niet meer 
nodig? Of wordt Happy verkocht? Waarom keek Vanderlinde haar 
net niet aan? 
Snel sluit ze de boxdeur van de prachtige schimmel waarmee ze in 
wedstrijden al zo ver is gekomen. Zonder het bit af te spoelen 
hangt ze het hoofdstel in de zadelkamer. Het zadel gooit ze over de 
bok en ze rent snel door, want ze wil als eerste op het terras zijn.

12



- 2 -

Een kwartier later zitten ze allemaal op het terras. Jassen aan, wat 
in elkaar gedoken. De zon is in de nevel verdwenen en de wind 
staat precies op het terras. Het koelt nu erg snel af.
Vanderlinde kucht een paar keer en zegt dan: 'Eh, zoals ik net al 
zei, heb ik dus een voorstel.'
'Niet zo serieus, meneer Vanderlinde, 't is zaterdag, hoor,' lacht 
Sylvia, die nog nooit haar best heeft gedaan een ander op zijn 
gemak te stellen.
Robin houdt zijn hand voor haar mond, en ze zet haar tanden in 
zijn duim.
'Au, kreng,' roept hij uit.
Sylvia kijkt hem uitdagend aan, maar Robin heeft zijn hoofd al om-
gedraaid. Ze krijgt de pest in en leunt met een boos gezicht achter-
over.
'Gezellig hoor,' begint ze. 'Op het terras terwijl het bijna vriest. We 
wachten hier gewoon net zo lang tot...'
'Stil nou,' zegt Miranda gespannen. Vanderlinde deed wel erg 
geheimzinnig toen zij daarnet als eerste bij hem kwam zitten. Hij 
wilde alleen over niks en nergens praten.
'Nou,' vervolgt Vanderlinde. 'Ik zal het kort houden, want jullie 
willen natuurlijk naar huis. De zaak zit zo. Mijn ontwerpers 
hebben een nieuw model jeans ontwikkeld. Ze hebben zich 
enigszins laten inspireren door de rijbroek uit de jaren vijftig en 
daarom hebben we besloten ons in de promotieactiviteiten toe te 
spitsen op de combinatie paard-broek. Ik zie jullie regelmatig met 
z'n zessen over de hei galopperen en heb een fantastische inge-
ving gehad. Jullie zien er leuk uit en iedereen kan goed rijden, dus 
ik kan best één van jullie gebruiken in ons reclamespotje. Maar de 
vraag is natuurlijk: wie?'
Als Vanderlinde naar Miranda kijkt, worden ineens alle ogen op 
haar gericht.
Miranda voelt zich er ongemakkelijk onder en gaat verzitten. Ze 
heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze fotomodel wil wor-
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den en met haar prachtige gezicht en slanke, lange gestalte heeft 
ze best een kansje, denkt ze zelf. Iedereen weet ook dat Vander-
linde een oogje op haar heeft. Hij is natuurlijk getrouwd én zo'n 
dertig jaar ouder dan zij, maar daar lijkt hij niet mee te zitten.
'Ahum!' Vanderlinde probeert de aandacht weer terug te krijgen. 
'Het wordt dus één van jullie. Mij maakt het echt niet uit wie en 
ook niet of het een meisje of een jongen is.'
'Nou, zeg dan gelijk wie 't wordt,' roept Sylvia uit. 'Daarvoor hoe-
ven we toch niet met z'n allen op dit koude terras te zitten?'
'Jawel,' zegt Vanderlinde, die nerveus wordt van haar ongeduld. 
'Ik wil namelijk op een ludieke manier een keus maken. Op zater-
dag 24 mei, dus eh over precies vijf weken, wordt de nieuwe 
broek, die "Cross-7" gaat heten, in productie genomen. Ter gele-
genheid hiervan organiseer ik een groot feest in het restaurant op 
de hei. Als openingsstunt van het feest rijden jullie een cross van 
hier naar de "Heidehoeve". Foto's daarvan komen met een leuk 
stukje in de krant. De winnaar wordt "het gezicht" van onze tele-
visiecampagne, die in september gaat lopen.'
Vanderlinde kijkt de kring rond om de reacties te peilen.
Miranda zit op het puntje van haar stoel. Sylvia denkt ineens niet 
meer aan de kou. Ze rekt zich uitdagend uit en zet haar gezicht in 
de mooiste plooi.
Arnoud zegt bedenkelijk: Het is toch zo'n zes of zeven kilometer 
rijden naar de "Heidehoeve", is het niet?'
'Het is precies zeven kilometer naar de "Heidehoeve",' zegt Van-
derlinde. 'Vanwege het toevoegsel 7 aan de merknaam. De naam 
"Cross" spreekt voor zich, maar het getal zeven is eraan gekoppeld 
omdat ons eigen atelier nu voor het zevende jaar draait. En het is 
natuurlijk een cijfer dat geluk brengt. Maar terug naar 24 mei. Ik 
heb de hoofdprijs al genoemd, maar er is nóg een prijs! Nummer 
twee krijgt tienduizend euro.'
Arnoud en Robin schieten uit hun stoel omhoog.
'Tienduizend euries, cool zeg,' zegt Robin. 'I 'm in!'
'Ik doe ook mee,' zegt Arnoud.
Tevreden gaat Vanderlinde achterover zitten.
'Jullie doen allemaal mee?' vraagt hij.
Joyce zegt spijtig: 'Ik kan Amor echt niet zeven kilometer laten ga-
lopperen. Hij is al zo oud, dat wordt zijn dood.'
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'Hij kan het makkelijk,' zegt Arnoud snel. 'Ja hoor, meneer Vander-
linde, we doen allemaal mee, Joyce ook.'

Voor het terras stopt de Porsche van mevrouw Sanders, de eige-
naresse van het landgoed. Gracieus stapt ze uit de auto. Vandaag 
draagt ze een felblauw, leren broekpak met bijpassende laarzen. 
Haar oren en polsen schitteren en flonkeren van de gouden en 
diamanten sieraden. Mevrouw Sanders op haar paasbest, ze heeft 
even een boodschap gedaan.
'Hallo allemaal, wat zitten jullie hier te koukleumen,' zegt ze, ter-
wijl ze twee boodschappentassen uit de auto tilt. 'Kom toch lekker 
mee naar binnen, dan drinken we samen een borreltje.'
Sylvia staat op. 'Ik ga ervandoor,' zegt ze. 'Zelfs van een borrel 
word ik niet meer warm. Toch wel raar, meneer Vanderlinde, om 
ons op het terras bij elkaar te roepen. Morgen hebben we allemaal 
een longontsteking.'
Vanderlinde kijkt schuldig. 'Ik eh, mevrouw Sanders was er niet en 
de zadelkamer leek me nou ook niet ...' Mevrouw Sanders onder-
breekt hem.
'Kom nou maar allemaal mee naar binnen voor een borrel of een 
kop hete chocolademelk en houd op met praten over wat geweest 
is.'
Alleen Sylvia gaat niet op haar aanbod in. Ze vertrekt op haar fiets 
en vindt het bijzonder stom van zichzelf dat ze haar vader niet 
heeft gevraagd haar met de auto te brengen en te halen.
Ze merkt niet dat ze wordt nagekeken door Igor, die voor het 
raam van zijn appartement een sigaret staat te roken.
De anderen installeren zich rond de open haard in de ruime serre 
van mevrouw Sanders.
Vanderlinde gaat voor de haard staan, pakt een paar houtblokken 
uit de mand en stapelt ze schuin op elkaar. Met behulp van twee 
aanmaakblokjes heeft hij al snel een flink vuurtje gestookt.
Mevrouw Sanders is al geruime tijd in de keuken bezig. Ze is iets 
lekkers in de oven aan het opwarmen, ruiken ze.
Als mevrouw Sanders terug is met warme drankjes en appelvlaai, 
legt Vanderlinde nogmaals uit wat zijn plannen zijn.
Arnoud zit op de punt van de bank ingespannen te luisteren en 
onderbreekt hem af en toe met vragen.
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Joyce, die naast hem zit en niets kan zien door zijn brede rug, 
probeert hem naar achteren te trekken.
'Doe een beetje relaxed, joh, 't is maar een lolletje,' fluistert ze.
'Ssst,' zegt Arnoud en Joyce trekt een gek gezicht.
Steve en zij zijn de enigen die niet gespannen zijn, merkt ze tot 
haar schrik. Miranda zit rechtop in haar stoel en luistert met een 
bleek gezicht. Ze heeft haar lippen stijf op elkaar geklemd, alsof ze 
bang is iets verkeerds te zeggen. Robin hangt weliswaar onver-
schillig achterover in zijn stoel, maar af en toe vat hij de woorden 
van Vanderlinde samen en dan blijkt dat hij erg goed heeft ge-
luisterd, zeker voor zijn doen.
Het lijkt wel of het om de Wereldruiterspelen gaat, denkt Joyce.
Steve geeft haar een knipoog.
Gelukkig, een ongestoorde medenormale, denkt Joyce opgelucht.
Ze lachen samen zonder geluid te durven maken. Vanderlinde ein-
digt zijn verhaal met: 'De start van de wedstrijd is op het land-
goed, als u daarmee akkoord kunt gaan.'
Mevrouw Sanders vindt het prima.
'Ik wil alleen dat Igor en Anne ook kunnen meedoen,' zegt ze. 'Al 
werken ze in de stal, zij hebben ook recht op zo'n kans.'
Vanderlinde laat niet merken dat hij dit een waardeloos voorstel 
vindt. Stel dat Anne wint, dat dikkertje! Die past niet eens in een 
van zijn broeken. En Igor? Een stalkecht. Hoewel, de jongen ziet er 
goed uit en hij hoeft toch zijn mond niet open te doen.
Ach, wat zeurt hij toch. Miranda wint en hoe meer jongeren er 
meedoen, hoe minder opvallend dat is.
'Maar natuurlijk moeten Igor en Anne meedoen. Wat stom dat ik 
daar niet zelf aan heb gedacht,' zegt hij tegen mevrouw Sanders. 
'Ik ga direct naar ze toe.'
Vanderlinde loopt naar de stallen en mevrouw Sanders kijkt hem 
tevreden na.
Dat heeft ze mooi geregeld voor Igor, denkt ze. En winnen gaat hij 
ook, daar zorgt zij wel voor. Tenslotte rijdt hij op haar hengst 
Loverboy. Ze ziet de hele reclamespot al voor zich. De knappe Igor 
komt over de heide aangalopperen op haar roodbruine hengst.
Hij stopt voor haar villa, springt van zijn paard af en komt binnen 
via de serredeuren, die heel toevallig openstaan. Zij... Nou ja, laat 
ze maar ophouden met fantaseren, want het is vast niet de 
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bedoeling dat zij ook in het spotje optreedt. Trouwens, dat wil ze 
niet eens. Haar naam verbonden met die van een broek? Zo 
ordinair!

'Kom mee, Joyce, we gaan naar huis', zegt Arnoud ongeduldig als 
hij de chocolademelk op heeft. Hij pakt zijn vriendin bij haar arm 
en trekt haar mee. Hij gunt haar zelfs geen tijd om de gastvrouw te 
bedanken.
Mevrouw Sanders is weer naar de keuken gegaan om een thee-
tafel klaar te maken voor iedereen die nog honger heeft. En een 
theetafel van haar is een feest. Thee, koffie, hartige taartjes, toast 
met kaas, paté of vis.
Joyce heeft ontzettende trek, maar gaat toch met Arnoud mee. Als 
hij iets in zijn kop heeft, valt er niet met hem te discussiëren. Hij is 
een echte ram.
'Vanwaar de haast?' vraagt ze als hij zijn scooter start en vloekt als 
het niet in één keer lukt.
'Ik zou vroeg thuis zijn voor de gasten, weet je nog?' Joyce gaat 
achterop zitten.
'Het is pas half vijf!'
Arnoud zegt niets, hij heeft niet eens gehoord wat Joyce zei. 
Tienduizend euro, die tweede prijs is voor hem, denkt hij. Met dat 
geld begint hij zijn eigen beleggingsmaatschappijtje. Precies het 
startkapitaal dat hij nodig heeft. Dan hoeft hij niet meer af te was-
sen in dat stomme restaurant. Dan kan hij het personeel van het 
restaurant eens voor hemzelf laten lopen!
Arnoud krijgt geen zakgeld van zijn vader. 'Als ik jullie verwen 
met geld, leren jullie nooit de waarde ervan kennen,' is zijn prin-
cipe. 'Ik betaal jullie opleiding en jullie sporten. Zelfs aan een pop-
concert wil ik meebetalen, vanwege de vermeende culturele waar-
de, al hoor ik het er zelf niet aan af. Willen jullie uitgaan? Prima, 
maar niet van mijn geld. Wil je dronken worden? Je doet maar, 
maar ik betaal er niet aan mee. Dan is het ook niet mijn schuld als 
jullie iemand aanrijden of aanvliegen onder invloed van alcohol.'
Prima, pa, denkt Arnoud. Jij bepaalt maar wat je met jouw geld 
doet. Ik heb jouw centen helemaal niet nodig om rijk te worden. 
Mijn fortuin begint bij die tienduizend euro's en Joyce gaat me 
helpen die te winnen!
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De volgende dag glijdt Joyce nog even met de zachte borstel over 
Amors rug. De ruin snuffelt aan haar broekzak.
'Nee, je krijgt pas als we gereden hebben,' zegt ze. Arnoud loopt 
met gejaagde passen langs en haalt haar zadel uit de zadelkamer.
'Ben je klaar?' vraagt hij, terwijl hij de boxdeur openschuift. Als hij 
ziet dat ze nog aan het borstelen is, zegt hij: 'Jij altijd met je 
getuttel, schiet nou eens op!'
'Ik hou gewoon van dit beest,' zegt Joyce lachend. En tegen Amor: 
'Hoe meer liefde je krijgt, hoe ouder je wordt, hè?'
Ze maakt zich zorgen om Amor. Eenentwintig jaar is oud voor een 
paard. Treft ze hem op een ochtend ineens dood in zijn stal aan of 
wordt hij eerst ziek en moet ze dan de beslissing nemen om hem 
een spuitje te laten geven? Ze wordt al misselijk bij de gedachte.
'Dat geldt ook voor mij,' zegt Arnoud en hij legt het zadel op 
Amors rug. 'Ik heb ook veel liefde nodig.'
'Met dit soort galant gedrag krijg je dat beslist,' zegt Joyce en ze 
strijkt een lok weg uit zijn gezicht.
'Je hebt nog nooit geholpen met opzadelen. Wat is er aan de 
hand?'
'Ik ga mijn leven beteren,' zegt Arnoud. 'Ik heb besloten van nu af 
aan Prince Charming te worden.' 
'Oh, waaraan heb ik dat te danken?'
Arnoud pulkt nadenkend in zijn oor, pakt een strootje van zijn 
mouw en zegt: 'Daarom, gewoon daarom.' Dan loopt hij de box 
weer uit.
Joyce haalt haar schouders op. Ze begrijpt Arnoud niet altijd. Of 
misschien wel altijd niet. Soms is hij heel attent. Dan houdt hij de 
deur voor haar open of helpt haar in haar jas. Maar hij heeft nog 
nooit haar paard gezadeld. Op de een of andere manier heeft hij 
daar een hekel aan. Ze zeggen altijd dat je een vriend uitzoekt die 
op je vader lijkt, maar dat is in haar geval toch echt niet waar, jam-
mer genoeg. Ze hoeft maar een kik te geven en haar vader staat 
voor haar klaar. Nieuwe kleren, haar schooltas dragen, wegbren-
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gen naar een feest, alles heeft hij voor haar over. Nu Jonathan is 
gaan studeren en niet meer thuis woont, is dat nog sterker 
geworden. De beste instructeur uit de buurt was nog niet goed 
genoeg voor zijn enige dochter. Nu krijgt ze les van een man die 
iedere week helemaal uit Zeeland overkomt. Hij is wel de beste.
Binnen een paar jaar heeft Joyce heel goed leren paardrijden. 
Maar met Amor kon dat ook niet anders. Ze streelt de zachte hals 
van het paard. Dat hij al eenentwintig jaar is, kun je echt niet aan 
hem zien. 
Wat heeft dit paard al veel meegemaakt, hij heeft zelfs aan inter-
nationale dressuurwedstrijden meegedaan. Amor is nog nooit ziek 
geweest en hij is superlief op stal. Ze zoent hem op zijn neus. 
Ineens ziet ze Arnouds gezicht tussen de spijlen van de box.
'Ben je nu nog niet klaar?'
Nog even en hij is echt kwaad. Nou moet ze oppassen. Hij is in 
staat haar hier te laten en alleen weg te gaan.
'Ja hoor, allang, ik zat op jou te wachten,' zegt ze en ze brengt haar 
paard de stal uit.
'Prince Charming,' moppert ze zachtjes achter zijn rug. 'Nou, je 
moet nog wel even oefenen.'

Op de hei is het druk. Met dit soort weer op zondag maken Joyce 
en Arnoud altijd een extra lange buitenrit.
Na hun eerste drafje zegt Arnoud: 'Hoe zijn mijn kansen bij de 
wedstrijd volgens jou?'
Verbaasd kijkt Joyce hem aan. Ze heeft helemaal niet meer aan 
Vanderlinde en zijn voorstel gedacht.
'Maar Arnoud,' zegt ze, 'je wilt toch niet echt in een tv-commercial 
meedoen? Ik zie je vader al. Hij krijgt een hartverstuiking als hij 
daarvan hoort.'
'Ik wil ook niet eerste worden, maar tweede. Die tienduizend 
euro's kan ik goed gebruiken. Daarmee start ik mijn eigen beleg-
gingsmaatschappij.'
Joyce begint te lachen. 'Beleggingsmaatschappij? Heb jij dan ver-
stand van beleggen?'
'Natuurlijk heb ik er verstand van. Ik heb jarenlang over de schou-
ders van mijn vader meegekeken, hoor, en ik heb ook een cursus 
op internet gevolgd. Ik heb alleen maar geld nodig om te beginnen. 
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Met afwassen krijg ik nooit een kapitaaltje bij elkaar. Dit is de kans 
om mijn vader te laten zien dat ik hem echt niet nodig heb.'
Joyce wil een sarcastische opmerking maken, maar Arnoud kijkt 
zo serieus dat ze hem maar inslikt.
Ze trekt haar gezicht in de plooi en zegt: 'Nou, ik wist niet dat ik 
zo'n ambitieus vriendje had. En hoe wilde je tweede worden?'
'Met jouw hulp.'
Joyce kijkt hem vragend aan.
'Ik heb de route vanmorgen al verkend. Er zijn hele stukken waar 
het pad niet breed genoeg is voor twee ruiters. We blijven gewoon 
bij de groep totdat we bij het laatste smalle pad komen. Daar 
maken we een spurt.'
Arnoud ondersteunt zijn woorden met wilde gebaren.
Dollar schiet vooruit, maar Arnoud heeft hem snel weer onder 
controle en pakt Joyce bij haar arm.
'We laten één ruiter voor, daarna kom ik en dan jij. Niemand kan 
ons op dat pad inhalen. Op het allerlaatste stuk ga ik zo hard 
mogelijk achter de voorste aan en jij neemt gas terug en probeert 
de achterblijvers een klein beetje te hinderen, zodat ze me daarna 
niet meer kunnen inhalen.'
Joyce wordt er stil van. In gedachten ziet ze al hoe ze halsbreken-
de toeren moet uithalen om de anderen achter zich te houden. Stel 
dat Amor valt en een been breekt? Of zijzelf? Ze ziet zich al vallen, 
haar nek breken. Ambulances over het zandpad, verplegers met 
grote injectiespuiten. Er loopt een rilling over haar rug. Ze stu-
deert niet voor held. Echte helden zijn dode helden, is dat niet de 
tekst van een liedje? Maar dan valt haar nog iets anders in en dat 
maakt haar veel bozer. Het is ook altijd hetzelfde met Arnoud. 
Eerst denkt hij aan zichzelf en dan pas aan anderen.
Ze schrikt van haar eigen woede en vraagt geforceerd rustig: 'En 
stel je eens voor dat ik misschien zou willen winnen? Hoe moet 
dat dan?'
'Oh, daar heb ik niet aan gedacht. Maar jij wilt toch niet winnen, 
hè? Je weet niet eens hoe die nieuwe broek er uitziet. 't Kan wel 
een bespottelijk model zijn. En de tweede prijs? Je krijgt al alles 
wat je vraagt. Eh, wil je echt winnen?'
Joyce doet net of ze nadenkt. Haar boosheid is gezakt en ze is 
natuurlijk toch vertederd door het smekende gezicht van Arnoud.
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'Nou vooruit, ik zal je helpen,' zegt ze dan. 'Maar niet ten koste van 
mijn paard. Ik had daarnet al visioenen over gebroken nekken en 
zo. Dat wil ik niet, hoor. Ik doe niets waardoor Amor gevaar loopt 
en zelf kijk ik ook uit. Ik ben helemaal niet zo'n racerig type.'
'Je hoeft niet bang te zijn voor Amor,' zegt Arnoud. 'Ik maak een 
trainingsschema met een goede opbouw. Iedere dag gaan we 
oefenen en over vijf weken zijn de paarden zo sterk geworden dat 
ze zelfs op de renbaan geen slecht figuur zouden slaan. Het gaat 
maar om zeven kilometer. Hoe lang doe je daar nou over? Tien 
minuten of zo?'
'Ja, renpaarden misschien,' zegt Joyce. 'Op de renbaan doen ze on-
geveer een minuut over een kilometer en de langste race is, geloof 
ik, vier kilometer. Zeven kilometer is hartstikke lang, hoor!'
'Nou ja, een kwartier dan.'
'Eerder twintig minuten, denk ik, maar misschien ook wel een 
halfuur.'
'Oké, oké, we zullen zien.'
De rest van de buitenrit vertelt Arnoud over zijn trainingsplannen.
Joyce luistert, zoals altijd. Nou ja, stiekem luistert ze soms even 
niet. Haar gedachten dwalen af naar wat een schoolvriendin van 
de week vertelde. Dat haar vriend haar vorig jaar in een zomer-
nacht had meegenomen naar Zandvoort. In het donker hadden ze 
langs de zeelijn gelopen. Zij dacht dat ze in een kwal was getrapt 
en daarom had hij haar opgetild en een stuk gedragen. Maar later 
bedacht ze dat het toch geen kwal kon zijn geweest, omdat ze ner-
gens last van had. Maar wat was het heerlijk geweest om gedragen 
te worden!
Toen de zon opkwam hadden ze een beschut plekje in de duinen 
gezocht, waar ze heerlijk hadden gevreeën en daarna hadden ze 
ontbeten op een terras.
Joyce had ademloos geluisterd.
Arnoud is helemaal niet romantisch. Uit eten gaan vindt hij zonde 
van het geld, want hij moet dat betalen van wat hij met afwassen 
verdient. Elkaar cadeautjes geven vindt hij onzin, want ze hebben 
niets nodig. Soms vraagt Joyce zich af hoe het zou zijn om verke-
ring te hebben met een echt romantische jongen.
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Robin en Steve hebben zich de afgelopen week alleen maar bezig-
gehouden met de wedstrijd. Ze hebben elke dag fanatiek getraind.
'Ik heb gewonnen, ik heb gewonnen,' gilt Steve enthousiast als hij 
de boom passeert.
Robin rijdt vlak naast hem, maar met een halslengte voorsprong 
heeft Steve toch echt gewonnen.
'Stomme knol,' zegt Robin tegen Bumper, terwijl hij het grote 
paard inhoudt.
'Het komt door dat korte afstandje,' zegt hij tegen Steve. 'Zo'n 
groot paard heeft gewoon veel meer tijd nodig om op gang te ko-
men, maar jij stelt expres zo'n klein klotestukkie voor.'
'Haha, je kunt niet tegen je verlies, man. Ik heb eerlijk gewonnen. 
Zorba is gewoon een snel paard, d'r zit volbloed in, man. 
Misschien heeft ze ooit wel op de baan gelopen, weet jij veel.'
'Dat suffige merrietje op de baan? Laat naar je kijken, joh.'
'En toch ga ik de cross winnen,' zegt Steve. 'Al moet ik 'r over de 
finish dragen, ik win. M'n dad zal het te gek vinden als hij zijn zoon 
in een reclamespot ziet, man.
En hij is toevallig ook in het land op de dag van de wedstrijd. Als ik 
meedoe in het spotje, zet ik het wel op You Tube. Kan-ie een link 
sturen naar zijn all-American friends.'
Triomfantelijk kijkt Steve in het rond, op zoek naar publiek en 
applaus. Helaas wordt hij slechts opgemerkt door een oude vrouw 
die haar hondje uitlaat. Ze kijkt hem vernietigend aan wanneer 
Zorba begint te mesten en ze toont hem het schepje dat ze bij zich 
draagt voor als haar huisdier de natuur bevuilt. Steve stelt zich 
voor wat voor emmer hij bij zich zou moeten dragen om Zorba's 
drollen mee te kunnen nemen en hij moet lachen om het idee.
Robin denkt dat Steve hem uitlacht en bromt: 'Je mag best winnen. 
Ik kan toch geen reclame maken voor de concurrent van mijn 
vader. Als ik maar tweede word. Die euries komen wel heel goed 
van pas. M'n ouwe heer wil Bumper eigenlijk al te koop zetten. De 
hele textielbranche ligt op zijn kont en hij voorziet al weer zijn 
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ondergang. Een echte doemdenker, die man. Zullen we even pauze 
houden?'
In het bosje aan de rand van de hei is een open plek. Meestal stap-
pen ze hier van hun paard om een sigaret te roken.
'Ik heb wat spul bij me,' zegt Steve.
Robins ogen lichten op. 'Waarom zei je dat niet meteen, man. Oen 
die je d'r bent. Kom op, dan bouwen we een joint zoals je nog 
nooit hebt gezien.'
Met de ogen halfdicht geven ze elkaar even later het stickie door.
'Geef mij nog een suck, egoïst,' zegt Robin tegen Steve, die twee 
trekjes na elkaar neemt.
Steve geeft de joint weer aan zijn vriend en leunt achterover op de 
grond. Robin gaat naast hem liggen.
Het is een tijdje vredig stil. De paarden staan een paar meter ver-
derop te grazen. Zij zijn gewend aan dit plekje en hoeven niet eens 
meer te worden vastgebonden.
'Gister heb ik een tijdje achter Sylvia gereden. Wat een figuur heeft 
ze, hè?'
Robin kijkt zijn vriend hoofdschuddend aan.
'Doe nou niet zo triest, hè. Zet dat stomme wijf uit je kop. Ik heb je 
toch gezegd dat ze plat gaat voor iedereen? Ik kende haar nog 
geen halfuur of ze bood zich al aan, net als... als de een of andere 
apin in zo'n natuurfilm. En wat nog het ergst is, ze stinkt naar 
patat. Onvergeeflijk triest, man.'
Robin is van de opwinding rechtop gaan zitten.
'Ze stinkt helemaal niet naar patat. Haar vader heeft een fabriek 
waar ze patat maken, maar daarom stinkt zij nog niet naar patat. 
Ze hebben geen patattent!'
'Nou ja, alleen al bij de trieste gedachte ruik ik de patat gewoon.' 
Robin gaat weer achterover in het gras liggen en begint op een 
grassprietje te kauwen.
'Nee, dan Miranda,' zegt hij dromerig. 'Die meid is nou wat je 
noemt klasse! En volgens mij is ze nog nooit plat geweest voor wie 
dan ook. Die ga ik eh... verleiden.'
Steve leunt achterover op zijn elleboog. 'Je ziet ze zeker al vliegen,' 
zegt hij. 'Ik wist niet dat dit zulk goed spul was, anders had ik er 
wel meer van gekocht. Miranda wil jou helemaal niet, man. Die 
valt op vieze ouwe kerels, zoals die Vanderlinde. Je ziet toch hoe 
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ze naar hem kijkt? Ze wil alleen maar geld. Dat kind heeft dol-
lartekens in haar ogen, dat is geen mens meer.'
'Nee, dat is geen mens meer,' zegt Robin, die bijna slaapt. 'Ze is 
divine, man, goddelijk mooi. En ik zal haar van haar maagdelijk-
heid beroven.'
Steve begint te lachen. 'Goddelijk,' proest hij uit. 'Wat je goddelijk 
noemt. Dat kind is zo mager dat je dwars door haar heen kunt 
kijken als ze in haar nakie staat. Dan kun je gewoon d'r darmen 
zien zitten.'
Steve moet steeds harder lachen en Robin wordt erdoor aangesto-
ken.
'Dan kun je makkelijker het gaatje vinden,' lacht hij. Het duurt nog 
een tijd voordat hun lachkick afneemt. Eindelijk zijn ze weer in 
staat op te staan.
'Jij wordt eerste en ik tweede,' zegt Steve, voordat ze opstappen. 
'Hand erop!'
'Andersom, man,' zegt Robin.
'Oh ja. Doen we een wedstrijd naar huis op het galoppad? Kijken 
wie er nou wint.'
Nog nahikkend klimmen ze op hun paard. Zodra ze het brede 
galoppad opstappen, zetten ze hun paarden aan.
Zorba heeft al snel een voorsprong. Het kleine paardje is lenig en 
vlug. Maar nu heeft Bumper de tijd om op snelheid te komen. Zijn 
enorme lijf maakt steeds langere passen en duwt Zorba van het 
pad af. Ze zijn bijna bij de stal. Zorba galoppeert nu met wappe-
rende manen naast het galoppad, over de hei. Ze haalt het grote 
paard weer in. Robin kijkt om en ziet de merrie aan komen stui-
ven. Maar hij ziet geen ruiter! Hij probeert Bumper in te houden, 
maar zijn paard wil naar de stal en volgt zijn soortgenoot.
Kletterend over de stenen zoeken de paarden de weg naar hun 
stal en voor hun boxen staan ze abrupt stil.
Robin laat zich van het zadel glijden en zet de paarden wat wezen-
loos op stal. Daarna rent hij naar buiten om te kijken of er iets ergs 
is gebeurd met Steve. Gelukkig ziet hij zijn vriend al over het pad 
aan komen lopen. Sjok sjok, met zijn te ruime rijlaarzen ploegend 
door het zand, een vertrouwd gezicht.
Mevrouw Sanders komt op haar hoge hakken aanrennen.
Deze keer is ze gekleed in het felrood. Een zijden sjaal wappert 
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achter haar aan.
'Wat is er gebeurd? Ik hoorde hoefgekletter op de oprijlaan. Moet 
ik het ziekenhuis bellen?'
Robin loopt snel naar mevrouw Sanders toe om haar gerust te 
stellen.
'Het gevaar is geweken, hoor.' Hij probeert laag en mannelijk te 
praten. Mevrouw Sanders heeft de neiging om hem als een kleine 
jongen toe te spreken en daar baalt hij vreselijk van.
'We werden opgejaagd door de een of andere gestoorde hond, een 
Argentijnse vechthond geloof ik. Het was levensgevaarlijk, 
mevrouw Sanders. Dat monster hapte naar de benen van onze 
paarden. Het wilde Bumper zelfs naar de strot vliegen.'
Mevrouw Sanders slaat haar handen voor haar ogen. 'Wat vrese-
lijk! En toen?'
'We hebben gereden voor ons leven,' vervolgt Robin. 'We moesten 
een noodsprong maken over een omgewaaide boom, weet u wel, 
die er nog ligt van de januaristorm. We gingen dwars door een 
modderige greppel, toen heuvel op, heuvel af...'
'Er zijn hier niet eens heuvels,' zegt mevrouw Sanders. 'Jullie heb-
ben natuurlijk gewoon te hard gereden en toen zijn jullie paarden 
op hol geslagen. Hoe vaak moet ik niet zeggen dat dat uiteindelijk 
tot jullie dood zal leiden, net als bij mijn man. Maar ja, de jeugd 
luistert niet naar de wijsheid van ouderen en de jeugd zal het alle-
maal wel weer zelf moeten ervaren.'
Robin glimlacht en kijkt langs haar heen naar Steve, die bijna bij 
de stal is aangekomen.
Mevrouw Sanders pakt Robin ineens bij de arm en kijkt hem door-
dringend aan. 'Jullie hebben een stickie gerookt, hè? Ja, ik zie het 
aan je ogen.'
Robin deinst terug.
'Nee, echt niet, mevrouw Sanders, natuurlijk niet. Als mijn ogen 
raar staan, dan komt dat door de schrik, echt hoor. Ik stond oog in 
oog met die Argentijnse vechthond. Ik dacht echt dat-ie Bumper 
naar zijn keel zou vliegen. Alles is precies gegaan zoals ik heb 
verteld. Alleen dat van die heuvels is niet waar. Die hond kon ons 
niet eens bijhouden, hij was gewoon ineens verdwenen.'
'Hmm.' Mevrouw Sanders lijkt niet helemaal tevreden. 'Ik houd 
jullie in de gaten, hoor. Als ik merk dat je hier hasj rookt, donder je 
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gelijk van mijn stal op. Dat gesodemieter wil ik hier niet hebben. 
We zijn een nette stal met beschaafde mensen!'
Robin knikt ijverig. Voor mevrouw Sanders is het heel belangrijk 
wat de mensen over haar en haar landgoed zeggen.
'Ik ga Steve even helpen,' zegt Robin tegen mevrouw Sanders. 'Hij 
loopt een beetje mank, geloof ik.' Mevrouw Sanders ziet niets 
ongewoons aan de manier van lopen van Steve en er valt ook niets 
te zien. Maar Robin wil zijn vriend snel wat vertellen, voordat 
Steve een eigen versie van de rit bedenkt. Want je kunt veel van 
mevrouw Sanders zeggen, maar dom is ze beslist niet!
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Ook Anne is komen aanrennen toen ze het hoefgekletter hoorde, 
maar niemand heeft haar gezien.
Toen ze merkte dat Bumper en Zorba al op stal stonden en de 
jongens oké waren, sloop ze terug naar de trap van de hooizolder.
Voorzichtig klimt ze weer omhoog en met ingehouden adem 
steekt ze haar hoofd boven het trapgat uit. Mooi, ze zijn er nog. Ze 
hebben waarschijnlijk niet eens wat gemerkt van de commotie 
buiten, zo druk zijn ze met elkaar bezig.
Een paar meter van Anne af liggen een jongen en een meisje in het 
hooi. Igor en Sylvia.
Sylvia heeft zelf haar bloes uitgetrokken en Igor zijn shirt. Hij ont-
fermt zich nu over haar beha, maar heeft problemen met de slui-
ting. Het is tamelijk donker op de hooizolder. Eindelijk heeft hij de 
beha los en hij begraaft zijn gezicht tussen Sylvia's borsten.
Hijgend streelt en kust hij haar hals en tepels.
Sylvia brengt zijn hand naar de gulp van haar broek. Als Igor niet 
snel genoeg is, draait ze zelf de knoop uit het gat en trekt de rits 
naar beneden. Ze begint te kreunen als hij de broek naar beneden 
trekt en zegt opgewonden: 'Kom dan, kom dan.'
Igor komt en Anne ziet een tijdlang twee gespierde, roomwitte 
billen op en neer bewegen.
Hier heeft ze niet eens van durven dromen, van zo'n prachtkans 
om Igor en Sylvia terug te pakken. En ze zullen het weten!
Sylvia zal nu eens voor haar kruipen! Dat takkewijf, dat met d'r 
mooie figuurtje en lagen make-up alle jongens imponeert en haar, 
háár, Anne, als haar dienstmeid gebruikt. Altijd als ze op haar 
paard zit, moet zij haar wat komen brengen. De ene keer is ze haar 
peesbeschermers vergeten, dan weer haar sporen of zweepje.
Hoe vaak heeft Anne haar niet met die zweep in haar gezicht 
willen slaan en willen schreeuwen: 'Ik ben alleen maar goed 
genoeg om je klotetroep op te ruimen, hè? En ik moet het nog 
doen ook, omdat wij thuis geen cent te makken hebben!'
Maar ze heeft natuurlijk alleen maar beleefd geglimlacht en 
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'alsjeblieft' gezegd, zoals ze al jaren doet tegenover de rijke kak-
kers die ze assisteert.
En dan Igor. Hij hoeft niets te doen voor wat hij krijgt. En hij krijgt 
idioot veel: niet alleen heeft hij een prima salaris maar ook het 
riante appartement boven de binnenbak, dat hij gratis bewoont. 
En elke avond krijgt hij een feestmaal voorgeschoteld. Alsof hij de 
verloren zoon himself is, die terugkeert na jarenlang in de oorlog 
te hebben gediend. Igor mag zelfs de Porsche van mevrouw San-
ders lenen. Wat haat ze hem!
Om niets te missen van het spektakel, dat haar zoveel voordeel 
kan gaan bieden, steekt Anne haar hoofd zo ver mogelijk naar vo-
ren. Een van haar voeten verliest echter contact met de trede en 
ineens bevindt zij zich in een gevaarlijke positie. De trap begint te 
wankelen en Anne grijpt zich gillend vast aan een paal.
Het minnepaar schiet overeind en grabbelt razendsnel slipjes en 
bloesjes bij elkaar.
Anne vindt op eigen kracht haar evenwicht terug en stapt de hooi-
zolder op.
'Wat doen jullie hier in godsnaam?' roept ze uit. 'Ik hoorde bene-
den kreunen en ik dacht dat hier misschien een kat aan het jongen 
was of zo, maar nee, jullie zijn hier eh aan het... eh nou ja, dat zul-
len jullie zelf wel het beste weten.'
Sylvia heeft zich al aangekleed.
'Het is niet wat je denkt,' zegt ze zenuwachtig.
Dit wil ze er niet bij hebben. Die Anne lult alles door aan mevrouw 
Sanders en die vertelt het weer aan haar vader. En ze wil haar va-
der juist in de waan laten dat ze een braaf meisje is. Ze kan alles 
van hem krijgen, maar hij wil wel dat ze ooit een man van goede 
familie trouwt. Maar Sylvia valt echt niet op de puisterige jonk-
heren die zich door hun ouders laten sturen. Igor windt haar wel 
op. Zijn grote, sterke handen, die lekker ruw aanvoelen op haar 
zachte huid. De hartstocht die ze in hem kan opwekken door een 
opmerking, een blik. Shit, dit is echt een rotsituatie. Als haar vader 
hoort dat ze met de stalknecht... Shit, shit, shit. Zo ordinair, zou 
mevrouw Sanders zeggen.
'Het is echt niet wat je denkt, hoor,' zegt ze tegen Anne. Iets beters 
kan ze niet verzinnen.
'Nou, voor doktertje spelen zijn jullie wel wat oud, hè,' lacht Anne.
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Igor staat met gebogen hoofd naast Sylvia. Het liefst zou hij naar 
beneden rennen en de stallen gaan uitmesten. Vergeten wat hier-
boven is gebeurd, vergeten dat Anne hem heeft gezien. Hij wil 
weg, weg, weg. Zie je wel, daar komt het al.
'Mevrouw Sanders zal het niet leuk vinden als ze dit hoort, Igor.' 
Dreigend steekt Anne haar wijsvinger naar hem uit.
Onwillekeurig schudt Igor zijn hoofd. Mevrouw Sanders moet 
niets hebben van, wat zij noemt, geseks op stal.
Ze is juist erg tevreden met hem, omdat ze denkt dat hij niet door 
zijn hormonen wordt voortgedreven. Hij kan zijn koffers wel 
pakken als Anne naar mevrouw Sanders toe gaat.
'Ik hoop dat je dit voor je houdt, Anne. Eh, kan ik misschien iets 
voor jou doen?'
Ook Sylvia is bereid wat voor Anne te doen als ze haar mond 
houdt.
Anne gaat voor haar slachtoffers staan en lijkt na te denken.
'Nou, oké dan maar,' zegt ze na een ongemakkelijke stilte. 'Eigen-
lijk voel ik me verplicht om het gebeurde aan mevrouw Sanders te 
vertellen, maar eh... niet om jullie, maar om mevrouw Sanders te 
sparen, zal ik mijn mond houden. Ze krijgt misschien wel een hart-
aanval als ze dit hoort en dat wil ik niet op mijn geweten hebben.'
Opgelucht geeft Igor haar een vriendschappelijke stomp op de 
arm en Sylvia loopt naar de trap om naar beneden te gaan.
'Als...,' zegt Anne.
Sylvia en Igor staan direct stil.
'Als... jullie ervoor zorgen dat ik of de eerste of de tweede plaats 
win in de wedstrijd. Het kan me niet schelen welke en het kan me 
ook niet schelen hoe jullie het doen, maar volgend jaar heb ik 
absoluut een paard nodig voor de instructeursopleiding. Met tien-
duizend euro's kom ik een heel eind, dus eigenlijk liever de twee-
de plaats. Eh, er is ook nog een derde alternatief. Igor, jij mag ook 
proberen mevrouw Sanders over te halen mij een paard, bijvoor-
beeld Lady Love, mee te geven naar de opleiding. Daarvoor hoeft 
alleen de dekking te worden uitgesteld. Nou, wat vinden jullie? Is 
dit geen ontzettend redelijke eis?' Anne klimt naar beneden.
Met samengeknepen lippen sist Sylvia: 'Dat secreet, dat vuile, 
gore, smerige, vette snertkind met d'r kapsones en d'r eisen en die 
hooghartige kop van d'r. Ik ga d'r vermoorden, ik smijt 'r van de 
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hooizolder af zodat ze met d'r kop op die stang valt zodat d'r 
hersens d'r uit komen druipen als ...'
'Niet zo hard,' zegt Igor, terwijl hij een hand voor haar mond 
houdt. 'Straks hoort ze je nog en dan vertelt ze toch alles.'
'Oh nee,' zegt Sylvia. 'Die vertelt heus niks, want dan is ze haar 
macht over ons kwijt. Dat valse wijf is expres op de loer gaan 
liggen voor zoiets als dit. Je ziet 't aan d'r kop dat het zo'n soort 
type is. Die gluiperige voyeur, dat dikke varken. Let maar op, die 
probeert alle anderen ook op iets te betrappen. Ze wil gewoon 
winnen, dat hoorde je toch? Ik wou dat ik even met Peacock over 
haar heen kon dansen, dan ...'
'Hou nou maar op,' zegt Igor. 'Anne is gewoon gefrustreerd omdat 
ze instructrice wil worden en zonder paard geen opleiding mag 
volgen. Haar ouders hebben geen geld voor een paard. Jij begrijpt 
dat niet. Jij krijgt alles wat je wilt. Laten we nu maar gewoon doen 
wat ze vraagt. Als we een paard voor haar kunnen versieren, dan 
dondert ze hier tenminste ook op.'
Maar Sylvia blijft woedend naar het trapgat kijken en belooft 
zichzelf dat ze wraak zal nemen op dat mokkel.
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- 6 -

Anne neemt een paar slokken water en bekijkt zichzelf in de spie-
gel boven de wastafel. Toen ze net van de hooizolder naar bene-
den kwam, wilde ze zich het liefst verstoppen en dit hokje naast 
de zadelkamer is daarvoor een goede plek.
Haar wangen zijn nog rood van de opwinding. Ze laat wat water 
op haar handen stromen en verkoelt haar gezicht. Ze probeert rus-
tig adem te halen, is bang weer te gaan hyperventileren. Ze heeft 
pas kortgeleden geleerd hoe ze daarmee om moet gaan.
Ze merkt dat haar knieën trillen. Angst? Nee, opwinding 
natuurlijk. Eindelijk heeft ze macht over Igor, macht over Sylvia. 
Het was overduidelijk dat ze er beiden als de dood voor waren dat 
ze het aan mevrouw Sanders zou doorvertellen. Dat kan ze altijd 
nog doen, als het zo uitkomt. Eerst maar eens kijken of ze met hun 
hulp die tienduizend gulden kan winnen. Sylvia heeft geld genoeg 
en Igor heeft niets nodig. Mevrouw Sanders heeft haar een keer in 
vertrouwen verteld dat Igortje in haar testament staat, omdat ze 
zo met hem te doen heeft omdat hij geen familie heeft. Hij heeft 
alleen een moeder en die is al oud. Waarom staat zij niet in het 
testament? Alleen God weet hoe vaak zij mevrouw Sanders naar 
boven heeft gebracht als ze weer een van haar emotionele buien 
had en volkomen bezopen lag te brallen dat niemand van haar 
hield en dat ze zo eenzaam was. Wat krijgt ze daarvoor terug? 
Niets! Ja, ze mag een beetje rijden op Lady Love, maar als de mer-
rie drachtig wordt, is dat afgelopen. Ze moet gewoon een paard 
hebben voor de instructeursopleiding. Als ze haar diploma een-
maal heeft, zoekt ze een baan en dan kan ze zelf een paard betalen. 
Maar tot die tijd is ze afhankelijk van anderen.
Als Anne even later langs de stallen loopt, wordt ze door Vander-
linde geroepen.
'Oh, Anne, meisje, Miranda stapt net op haar paard en ze is haar 
sporen vergeten. Wil je die even voor haar pakken, jij weet toch 
waar ze liggen?'
'Maar natuurlijk, meneer Vanderlinde,' zegt Anne met haar 
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vriendelijkste glimlach. 'Ik kom er direct aan!'
Vanderlinde heeft zich al weer omgedraaid om naar de binnen-
manege te gaan en Anne steekt snel haar tong uit.
In de binnenbak draaft Miranda langs op Happy.
Vanderlinde gaat aan de kant op een bankje zitten. Als Anne 
terugkomt en de deuren van de bak wil opendoen, staat Vander-
linde snel op.
'Ik geef haar de sporen wel, Anne. Bedankt hoor, meisje.'
Anne sluit de onderdeur van de bak, maar laat het bovenste ge-
deelte open. Ze blijft even kijken.
Miranda is inmiddels naar het midden van de bak gekomen. Ze 
haalt haar voet uit de beugel en steekt hem naar voren. Als een 
kamenier doet Vanderlinde haar sporen om.
Miranda heeft haar hand losjes op zijn schouder gelegd, alsof ze 
steun nodig heeft.
Nog nooit heeft het zoveel tijd gekost om iemand met sporen te 
helpen, denkt Anne als ze wegloopt om de paarden te gaan voeren.
'Denk je dat je hem op tijd in conditie hebt?' vraagt Vanderlinde 
nerveus.
'Ja hoor,' zegt Miranda. 'Als ik hem tenminste iedere dag kan rij-
den en hij geen blessure krijgt.'
'Natuurlijk kun je hem iedere dag rijden,' zegt Vanderlinde. 'Ik ben 
druk met de promotie van Cross-7.'
Miranda kijkt tevreden en draaft kaarsrechtop aan. Dan laat ze 
Happy in één keer halt houden om daarna weg te galopperen.
Ze doet nu nog meer haar best op Happy dan vroeger. Als ze de 
cross wint, krijgt ze eindelijk de kans om als fotomodel ervaring 
op te doen. Haar moeder vindt het niet goed dat ze zich bij een 
modellenbureau inschrijft. Maar dit vond ze wel goed, ze be-
schouwt het als een grap. Haar moeder wil niet dat ze zo met haar 
uiterlijk bezig is. Hoe je er uitziet is niet belangrijk, het gaat erom 
hoe je bent, vindt ze. Hoe zou haar echte moeder hierover denken? 
Als ze zestien is krijgt ze te horen wie ze is. Lijkt ze op haar moe-
der?
Vanderlinde kan zijn ogen niet van Miranda afhouden. Ze weet 
Happy met zoveel gratie te rijden. Hij stelt zich voor hoe ze er in 
het tv-spotje zal uitzien. Het nieuwe model jeans is een briljante 
vondst, het is ongelooflijk wat zijn ontwerper heeft gepresteerd. 

32



De broek is op het lijf van Miranda geschreven. Hij accentueert 
niet alleen haar slanke taille, maar biedt ook ruimte aan haar 
ronde billen en laat bovendien haar prachtige benen uitkomen. 
Welke kleur zou zij zelf kiezen? Waarschijnlijk zwart, want ze 
draagt vaak zwart. Maar hij zou rood voor haar kiezen. In het 
spotje wil hij haar in het rood zien... the woman in red.
Onder Miranda doet Happy alles wat er van hem wordt verlangd 
en meer. De gangen van de schimmel lijken ruimer te worden, zijn 
hoofd staat fier rechtop. Hij doet zijn naam nu alle eer aan.
Stil zit Miranda op het paard. Zonder veel bewegingen te maken 
weet ze hem de juiste instructies te geven. Maar zodra hij iets doet 
wat haar niet zint, heeft ze de zweep er snel bij.
Vanderlinde snapt niet wat ze precies aan het doen is, maar aan-
gezien Miranda vaak wedstrijden wint, zal ze wel weten waar ze 
mee bezig is.
Vanderlinde heeft Happy eigenlijk voor zijn dochters gekocht, 
maar die hadden er na een paar maanden al geen zin meer in. Hij 
wilde de schimmel net te koop zetten, toen de dokter hem advi-
seerde zelf te gaan rijden.
'Als je niet aan de werkstress wilt bezwijken, moet je nu maat-
regelen nemen, anders voorspel ik dat je er over een paar jaar niet 
meer bent.'
Vanderlinde is zich kapot geschrokken en is paardrijles gaan 
nemen. Maar omdat hij geen tijd had om elke dag te rijden, heeft 
hij via een advertentie op internet Miranda leren kennen.
Zij rijdt als hij niet kan rijden, dat is de afspraak.
Miranda heeft zijn leven veranderd. Bij haar voelt hij zich weer 
een jonge man en hij leeft toe naar de momenten dat ze samen 
zijn. Dat zijn er helaas heel weinig, want het is veel te opvallend 
om steeds 'toevallig' langs te komen als zij op de stal is.
Tijdens de opnamen voor de tv-spot kunnen ze voortdurend bij 
elkaar zijn zonder dat het opvalt. De wedstrijd is echt een geniaal 
idee. Hij kwam erop nadat Miranda hem verteld had dat ze vaak 
met de andere jongelui wedstrijdjes hield op de hei, die zij altijd, 
maar dan ook altijd, won.
'Happy is onverslaanbaar,' had ze gezegd. 'Ik heb nog nooit een 
race verloren en dat zal ook nooit gebeuren.'
Bij C houdt Miranda halt en dan moet Happy een paar passen 
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achterwaarts. Dat schijnt hem moeite te kosten en hup, daar gaat 
de zweep erover.
Vanderlinde slaat zijn paard nooit. Tijdens de jacht laat hij Happy 
zelf zijn weg zoeken, want de ruin heeft meer ervaring dan hij.
Als Happy weer een tik met de zweep krijgt, vraagt hij: 'Doet hij 
het niet goed?'
'Hij wil zich niet genoeg verzamelen.'
Miranda draaft weer weg, houdt halt bij A en dan moet Happy 
weer achterwaarts. Deze keer blijkbaar tot haar tevredenheid, 
want nu geeft ze hem de lange teugel en klopt hem goedkeurend 
op de hals.
'Moeten we de dierenarts er nog bij roepen voor een onderzoek?'
'Hij mankeert niets,' zegt Miranda. 'Maar een onderzoek is natuur-
lijk nooit verkeerd.'
Vanderlinde zit een beetje te draaien op zijn stoel.
'Dan laat ik hem toch maar komen, gewoon voor de zekerheid. 
Want ik wil wel eh, het zou fijn zijn eh, ik zou het verdraaide leuk 
vinden als jij de wedstrijd wint.'
'Ik ook,' zegt Miranda veelbetekenend en even kruisen hun blik-
ken elkaar. Haar gezicht ontspant en ze lacht lief naar hem. 'Ik zal 
mijn uiterste best doen.'
Wat is ze toch bescheiden, denkt Vanderlinde en hij zegt: 'Eh, ik 
zou je graag helpen. Is er iets speciaals wat ik voor je kan doen?'
'Nee, ik moet het toch met Happy doen,' zegt Miranda. 'We moeten 
trainen, trainen en nog eens trainen.'
'Ik ga je helpen bij de training,' zegt Vanderlinde. 'Ik ga maandag 
naar de boekhandel en ik lees alles wat er over crossen te lezen is. 
Dan maken we samen een trainingsschema...'
'Ik doe het liever zelf.' Miranda moet er niet aan denken dat Van-
derlinde voortdurend in haar buurt is. Ze heeft al moeite genoeg 
hem nu op afstand te houden. Hij grijpt elke kans aan om haar aan 
te raken en ze vindt dat afschuwelijk. Ze vindt hem een lelijke, 
oude man. Ze haat lelijk en ze valt absoluut niet op oude mannen. 
Ze valt niet op oud en ze valt niet op mannen.
Vanderlinde kijkt haar aan alsof hij een verklaring verwacht.
Gelukkig komt Steve de bak binnenlopen.
'Volgende week zaterdag grote buitenrit, Miranda, om het 
parcours van de wedstrijd te verkennen. Iedereen doet mee, jij 
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toch ook?'
Miranda knikt. Natuurlijk doet ze mee, al heeft ze zelf de route al 
helemaal verkend. Maar het gaat niet alleen om de paden, de 
bochten en de kuilen. Het is veel belangrijker te weten hoe haar 
tegenstanders rijden en welke belangen er meespelen. Het zou 
handig zijn met iemand samen te werken en ze weet ook al met 
wie.
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In stap wordt het parcours de volgende zaterdag door de acht 
deelnemers verkend. Robin en Steve rijden voorop. Arnoud en 
Joyce volgen op zo'n vijfentwintig meter. Miranda rijdt alleen en 
Anne, Igor en Sylvia vormen een apart groepje achteraan.
Terwijl Joyce wat ongeïnteresseerd om zich heen kijkt, probeert 
Arnoud ieder kuiltje, greppeltje of ander obstakel in zijn geheugen 
te prenten. Hij wijst zijn vriendin op de oneffenheden in de weg, 
maar Joyce lijkt meer belangstelling te hebben voor de vogels en 
de heideplantjes.
'Je let niet op,' zegt Arnoud.
'Waar moet ik dan op letten?'
'Op de paden natuurlijk, op de kuilen en de losse keien en op alles 
waar we eventueel problemen mee kunnen krijgen.'
'De wedstrijd is pas over drie weken; tegen die tijd liggen er weer 
andere keien. Ik geniet liever van de omgeving. Het is prachtig 
weer, joh. Moet je die blauwe lucht zien, niet één klein wolkje. 
Morgen regent het misschien weer.'
'De hele wedstrijd interesseert je niet. Het is toch ook in jouw be-
lang dat ik geld verdien?'
Joyce zegt niets. Arnoud praat altijd over geld, denkt ze. Zijn hele 
financiële toekomst lijkt al vast te liggen in de talloze begrotingen 
die hij van alles maakt. Over carrièreplanning gesproken. Arnoud 
weet nu al bij welk bedrijf hij na zijn studie gaat solliciteren, na 
hoeveel jaar hij dan weer overstapt op een hogere functie in een 
grotere organisatie, om na weer een paar jaar door te stoten naar 
een topfunctie bij een internationale firma. En dan hebben we het 
natuurlijk over variant 2, want in variant 1 begint hij met zijn 
beleggingsmaatschappij, die hem over precies tien jaar miljonair 
en over twintig jaar tienvoudig miljonair maakt. Tot zijn veertigste 
ongeveer hoeft Arnoud niet meer na te denken. 
Jasses, wat klinkt dat allemaal voorspelbaar en betrouwbaar. Oh 
ja, betrouwbaar, die laatste term gebruikte haar vader laatst om 
Arnoud te beschrijven: een betrouwbare schoonzoon.
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Joyce probeert haar negatieve gedachten te onderdrukken. 
Arnoud is toch een lieverd? Wat moet een meisje met een jongen 
zonder ambitie?
Robin en Steve rijden een meter of vijf voor hen. Af en toe valt 
Robin bijna van zijn paard af, zo hard moet hij lachen. Dat trekt 
Joyce in Robin aan. Het plezier dat hij altijd heeft, die 'wat kan mij 
het allemaal schelen'-houding.
Joyce zucht en zegt dan: 'Kijk Arnoud, dat gat daar naast het pad. 
Dat is gevaarlijk, denk je niet? Het kan best voorkomen dat we 
naast het pad terechtkomen, als we iemand willen inhalen of zo. 
Vind je niet dat we die kuil moeten dichtstorten?'
Nu heeft Arnoud geen belangstelling meer.
'Doe dat maar,' zegt hij en hij draaft naar voren om zich aan te 
sluiten bij Robin en Steve.
'Wat dachten jullie van een proefwedstrijd?' gilt hij.
Steve en Robin brullen direct dat ze meedoen, maar ook Miranda, 
die alleen rijdt en het achterste groepje van Sylvia, Anne en Igor 
komen snel naar voren.
'Van hier tot de kruising is ongeveer een kilometer,' roept Arnoud. 
'Zullen we naast elkaar gaan staan en dan starten?'
'Hier kunnen we niet allemaal naast elkaar staan,' zegt Sylvia. 'Ik 
mag dan zeker vanuit de greppel vertrekken, nee, dank u.'
'Er kunnen hooguit vijf paarden naast elkaar staan,' zegt Joyce. 'Ik 
wil het startsein wel geven. Maandag heb ik les, dus ik wil hem nu 
niet extra opjagen.'
Igor besluit af te haken. 'De boxen moeten nog worden gedaan en 
vanmiddag zou ik naar mijn moeder gaan.'
Hij kijkt vragend naar Anne, die haar schouders ophaalt en spijtig 
zegt: 'Eh, ik moet Igor met de stallen helpen. Veel succes allemaal.'
Igor en Anne keren hun paarden en stappen rustig terug.
Shit, shit, shit, denkt Sylvia. Ze had zich al helemaal voorbereid op 
een race met Anne. Ze was van plan half achter de merrie te gaan 
rijden en haar een beetje te kriebelen met haar zweepje als ze 
langs een rij bomen reden. Lady Love was bang voor de zweep. Ze 
zou naar rechts springen en Anne zou met haar kop tegen de 
boom vallen. Goodbye Anne. Ach, laat toch waaien. Dat snertkind 
is niet zoveel aandacht waard.
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Joyce zorgt ervoor dat de vijf paarden netjes naast elkaar komen 
te staan. Dat is niet eenvoudig, want in hun ongeduld willen de 
ruiters hun paarden de beste startposities geven.
Eindelijk staan ze goed opgesteld.
Eén, twee, drie, klaar... Af!'
Zorba is het eerste weg. Het zwarte paardje vindt het heerlijk om 
te racen.
Direct daar achteraan komen Arnoud en Sylvia. Arnoud drijft zijn 
paard flink op en Sylvia werkt met handen en voeten om Peacock 
vooruit te krijgen.
Robin en Miranda komen langzamer op gang. Zowel Bumper als 
Happy zijn grote dieren, die tijd nodig hebben om op snelheid te 
komen. Als ze eenmaal op tempo zijn heeft Zorba al zo'n voor-
sprong dat ze een stip in de verte is.
Omdat het verschil zo groot is, laten de twee achterblijvers hun 
paarden rustiger galopperen. Tenslotte was deze ingelaste race 
ook niet hun plan. Een kilometer is te kort voor hun paarden.
Arnoud en Sylvia gaan wel door. Ze liggen zo'n vijftig meter achter 
Zorba.

Al snel blijkt dat Zorba niet zozeer snel is, maar gewoon op hol is 
geslagen. In razende vaart scheert de merrie over het pad, en 
kruist een fietspad, waar dagjesmensen geschrokken de hei moe-
ten oprijden om een botsing te vermijden. Steve heeft weer eens 
niets over zijn paard te vertellen.
Gelukkig rent Zorba richting huis en kan Steve zich aan zadel en 
manen vastklampen. Deze keer zal hij netjes voor Zorba's boxdeur 
worden afgeleverd.
Arnoud en Sylvia maken er een onderlinge race van. Ze galoppe-
ren dicht naast elkaar en af en toe raken hun knieën elkaar. Ze 
geven elkaar geen centimeter toe, maar als ook zij de kruising met 
het fietspad naderen, geeft Arnoud een teken dat hij ermee op-
houdt. Even later stappen ze rustig naast elkaar. De paarden krij-
gen de lange teugel.
'Jezus, wat gingen we hard,' zegt Sylvia opgewonden. 'Dat was 
kicken, zeg.'
Arnoud ziet blauwe ogen stralen in een verhit gezicht. Hij ziet 
blonde krullen, die pas geleden nonchalant in een staart werden 
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geduwd, nu losjes bewegen naast mooie rode lippen en hij voelt 
een steek in zijn hart.
Sylvia babbelt enthousiast door, maar Arnoud hoort niet wat ze 
zegt. Hij blijft maar staren naar haar gezicht.
Ineens wordt Sylvia zich bewust van Arnouds belangstelling. Van 
het vrolijke, spontane meisje dat ze net was, verandert ze ineens 
in een verleidelijke jonge vrouw. Ze gaat dicht naast hem rijden en 
legt haar hand op zijn dijbeen.
'Je hebt zeker aan meer sporten gedaan dan alleen aan 
paardrijden,' zegt ze zachtjes. 'Je benen zijn zo gespierd.'
'Hockey.'
Sylvia komt nog dichterbij en Arnoud kan zijn ogen niet van haar 
losmaken. Haar hand beweegt zich strelend naar zijn knie toe en 
blijft daar rusten.
'Ik wist niet dat je zulke sterke benen van hockey kreeg. Of is het 
gewoon erfelijkheid? Die Joyce boft toch maar. Ik ben gek op ge-
spierde mannen.'
Het zweet breekt Arnoud uit. Het liefst zou hij Sylvia van haar 
paard sleuren en haar hier op de hei nemen, maakt niet uit wie het 
ziet. Zulke gedachten heeft Joyce nooit in hem opgewekt.
Sylvia's hand schuift verder naar de binnenkant van zijn dijbeen 
en dan naar boven.
Arnoud kan zich eigenlijk niet meer beheersen.
Hun gezichten zijn nu heel dicht bij elkaar en Sylvia's mond wenkt 
de zijne.
'Joehoe,' klinkt het ineens achter hen.
Joyce is hen in een handgalopje gevolgd. Omdat ze in beweging is, 
ziet ze niet precies wat er voor haar gebeurt, maar het valt haar 
wel op dat er iets niet helemaal oké is.
'Wat zijn jullie aan het doen?' vraagt ze verbaasd. 'Eh, Sylvia had 
een stofje in haar oog,' verzint Arnoud geschrokken.
'Het is er al uit, dank je,' zegt Sylvia en ze galoppeert weg.
Joyce kijkt het meisje na en kijkt dan naar Arnoud. Ze voelt dat er 
een bepaalde spanning tussen die twee is geweest, maar weet niet 
welke en weet niet waarom.
Een stofje in haar oog, wat een slechte smoes. Heeft Arnoud die 
opgepikt in de een of andere ordinaire B-film of leest hij toch 
stiekem pulpverhalen? Nee, ze weet het al. Arnoud heeft Sylvia 
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ook gevraagd hem te helpen bij de wedstrijd. Hij heeft haar net 
iets gegeven. Geld, drugs? Sylvia heeft toch helemaal geen geld 
nodig? Maar misschien gebruikt ze wel wat. Ze kan zo snel van 
stemming veranderen. Het zou haar niets verbazen als ze ver-
slaafd was. Maar dan is Arnoud haar dealer en dat is te bespotte-
lijk voor woorden. Nee, ze fantaseert te veel. Er is vast een logi-
sche verklaring, maar bij Arnoud kun je daar niet direct om vra-
gen, want hij houdt niet van kruisverhoren.
'Wie heeft de wedstrijd gewonnen?' vraagt ze daarom.
Het is geen echte wedstrijd geworden,' zegt Arnoud. 'Steve is met 
z'n paard op hol geslagen en vermorzelde bijna een paar fietsers 
en Miranda en Robin heb ik helemaal niet meer gezien.'
'Die ben ik onderweg tegengekomen,' zegt Joyce. 'Ze hadden geen 
zin in een wedstrijd over zo'n korte afstand, omdat hun paarden 
daarvoor te log zijn.'
Benieuwd wacht ze af wat Arnoud verder nog te vertellen heeft, 
maar hij blijft verdacht stil.

Miranda en Robin zijn ook bijna bij de stal aangekomen.
'Dus,' zegt Robin nogmaals, 'afsnijden en dat soort fratsen kunnen 
we niet uithalen, want er komen controleposten op iedere kilo-
meter. Maar onze strategie is perfecto. We laten de anderen snel 
op gang komen en blijven daar rustig achteraan plakken totdat 
onze paarden warm zijn en na een kilometer of vijf zetten we een 
tussenspurt in. De anderen zijn dan net moe aan het worden, wij 
hebben nog relatief fitte paarden en het laatste stuk blijven we 
jagen. Ze halen ons dan nooit meer in. Jij wordt eerste en ik twee-
de. Deal?'
Hij houdt zijn hand op en Miranda legt die van haar erin. Snel sluit 
hij zijn vingers, maar Miranda trekt haar hand terug.
'Oké,' zegt ze, alsof er niets is gebeurd. 'Het lijkt me een goed plan. 
Vanaf volgende week voeren we de paarden wat bij, dan zijn ze op 
de wedstrijddag op hun top. Van de week komt de dierenarts nog 
naar Happy kijken. Ik probeer daar bij te zijn. Ik vraag hem wel 
met wat voor bijvoer we deze bakbeesten wat extra energie kun-
nen geven. Misschien heeft hij nog wel een speciaal... eh middeltje 
of zo, ja iets dat gewoon mag, hoor. Homeopathisch of zo, ik be-
doel geen drugs of iets.'
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'Natuurlijk niet,' zegt Robin, maar de radertjes in zijn hersens zijn 
in werking gezet. Op drugs of dope worden de paarden heus niet 
gecontroleerd tijdens zo'n wedstrijdje.
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Als Arnoud even later zijn zadel heeft weggebracht, komt hij naar 
de box van Amor. 'Ben je klaar?'
'Bijna,' zegt Joyce. 'Kun jij het zadel alvast even meenemen, of is je 
Prince Charming-vertoning al afgelopen?'
Joyce lijkt geïrriteerd te zijn en Arnoud doet wat ze hem vraagt.
In de zadelkamer trekt Sylvia net de hoes over haar zadel. Ze zegt 
niets tegen hem, maar bij het weggaan raakt haar hand de zijne.
Verward kijkt Arnoud haar na.
Heupwiegend loopt Sylvia langs alle boxen, om pas aan het einde 
van de gang door de deur te gaan. Een eind om, weet Arnoud. Ze 
had ook de middelste uitgang kunnen nemen.
Eindelijk is ook Joyce klaar.
Op de fiets rijden ze over de hei. Het is nog steeds zonnig, maar er 
zijn niet zoveel wandelaars meer. 'Zullen we even stoppen bij de 
open plek?' vraagt Arnoud.
'Waarom?'
Tijdens een buitenrit stoppen ze wel eens op de open plek om te 
picknicken of een sigaretje te roken. Maar met de fiets hebben ze 
dat nog nooit gedaan.
'Eh, ik heb trek in een sigaret.'
'Ik niet,' zegt Joyce en ze wil doorfietsen.
Maar Arnoud zet zijn voorwiel voor het hare, zodat ze wel moet 
stoppen.
'Nou,' roept Joyce verontwaardigd uit.
Arnoud smijt de fietsen op de grond en pakt haar beet. Hij drukt 
zijn lippen op de hare en met zijn handen probeert hij onder haar 
shirt te komen.
Joyce weert hem geschrokken af.
'Toe nou, Arnoud, niet hier. Doe niet zo stom, joh.'
Maar Arnoud luistert niet naar haar. Hijgend rukt en plukt hij aan 
haar shirt, totdat hij zijn handen heeft waar hij ze wil hebben. Hij 
heeft haar borsten te pakken en beweegt ze opgewonden heen en 
weer.
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Joyce probeert hem van zich af te duwen.
'Hou nou op,' roept ze uit. 'Ik heb hier geen zin in, je lijkt wel ge-
stoord. Blijf van me af.'
'Ik wil met je vrijen. Kom mee naar de open plek, niemand die ons 
daar kan zien.'
En hij duwt haar achteruit.
Dit wordt Joyce te gek. Met een woedende ruk bevrijdt ze zich en 
slaat hem zo hard in zijn gezicht, dat zijn wang knalrood wordt.
'Ben je helemaal idioot,' gilt ze. 'Als je met me wilt vrijen, zul je 
toch eerst moeten wachten tot ik dat ook wil. En ik heb helemaal 
geen zin in dit soort machoscènes. Je zit niet in een film, verdom-
me. Doe normaal, je doet de hele tijd al zo raar. Eigenlijk sinds die 
stomme wedstrijd werd aangekondigd. Ik ken je niet meer, ik weet 
niet eens of ik nog wel iets met je wil. Je maakt me bang.'
Arnoud trekt zijn jack recht en loopt naar de fietsen. 'Jij bent een 
frigide trut,' zegt hij. 'Je hebt geen greintje seks in je donder. Heb 
je de pubertijd soms helemaal overgeslagen? We hebben verdom-
me al anderhalf jaar een relatie. Dacht je dat ik tevreden blijf met 
af en toe een zoentje? Als ik maar even aan je borsten kom, dan 
trek je je al terug. Als ik een vriendin heb, wil ik ook wel eens 
lekker vrijen en dan wil ik ook dat zij het lekker vindt. Dat zit er bij 
jou niet in, hè?'
Met een bleek gezicht heeft Joyce naar Arnoud staan luisteren. 
Waar beschuldigt hij haar van? Dat ze niet met hem naar bed wil? 
Ze waren het er toch beiden over eens dat ze er nog niet aan toe 
waren? Huilend rent ze naar haar fiets, trekt hem van de grond op 
en sjeest zo hard mogelijk weg.

Als Sylvia de volgende dag Peacock afsponst op de spuitplaats, 
komt Steve bij haar staan.
'Gister nog uit geweest?' vraagt hij.
Sylvia knikt en gaat verder met haar bezigheden. Ze is totaal niet 
in Steve geïnteresseerd. Hij is te klein, te pukkelig en te onmanne-
lijk, vindt ze.
Steve blijft staan. Hij verzamelt moed om haar mee te vragen naar 
een feest bij een vriend van hem, volgende week. Hij weet dat Syl-
via dol is op feestjes. Af en toe rookt ze ook wel eens een stickie. 
Als hij haar zover krijgt dat ze meegaat, dan laat hij haar zoveel 
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mogelijk blowen. Misschien heeft hij dan een kans.
Sylvia maakt het halstertouw van haar paard los en vraagt 
hooghartig: 'Mag ik er even langs?'
Steve stapt opzij en volgt de twee. Hij stelt zich op in de deurope-
ning van Peacocks box.
'Ben je d'r nog steeds?' zegt Sylvia. 'Nou, geef dan even de zweet-
deken aan, dan doe je nog iets nuttigs.'
Steve voelt de tranen achter zijn ogen branden. Zo onaardig hoeft 
ze toch niet te doen? Het is toch geen misdaad om een meisje aan-
trekkelijk te vinden? Ineens wordt hij giftig.
'Je moet niet altijd zo lullig doen,' zegt hij. 'Ik wilde alleen maar 
vragen of je zin had om mee te gaan naar een feestje. Jij houdt toch 
van een beetje lol trappen, een beetje blowen? Ik dacht je een 
plezier te doen, maar stik maar, ik vraag je nooit meer wat.'
Steve draait zich verontwaardigd om.
Ineens hoort hij Sylvia achter zich roepen: 'Kom nooit meer aan 
me, hoor je! Houd je poten voortaan thuis. Zo ben ik niet!'
Het volgende moment wordt hij door een woedende Arnoud naar 
buiten gesleurd.
Arnoud schreeuwt: 'Als je haar nog één keer aanraakt, breek ik al 
je botten, vuile hufter. Laat ik je niet meer in haar buurt zien!'
Stomverbaasd blijft Steve even op de grond zitten. Wat is er nou 
eigenlijk gebeurd? Waarom begon Sylvia ineens zo idioot te 
schreeuwen?
Binnen stort Sylvia zich in Arnouds armen. 'Godzijdank dat je net 
kwam,' fluistert ze en ze drukt zich dicht tegen hem aan.
Arnoud slaat zijn armen om haar heen en streelt haar haren.
Sylvia's handen liggen even om Arnouds middel en kruipen dan 
naar beneden. Ze blijven rusten op zijn billen. Tegelijkertijd kijkt 
ze naar hem op met tranen in haar ogen en ze biedt hem haar 
lippen aan.
Mooier dan in een film, denkt ze.
Arnoud kust haar hartstochtelijk. Haar lippen openen zich al snel 
en zijn tong verdwijnt in haar mond.
Sylvia zuigt zijn tong naar binnen, pakt een hand en legt hem op 
haar borst. Toe nou, jongen, pak me dan, denkt ze opgewonden. 
Doe niet zo voorzichtig. Ze voelt de bobbel in zijn broek en haar 
hand gaat naar beneden.
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Arnoud kreunt en heeft maar één gedachte. Hij wil die prachtige, 
grote borsten van haar zien!
Sylvia drukt haar onderlijf nog dichter tegen het zijne, ook als ze 
achter zich hoort zeggen: 'Van vriendinnetje gewisseld, Arnoud?'
Het is Miranda.
Geschrokken maakt Arnoud zich los uit de omhelzing.
Hij kan niets zeggen, was even van de wereld. Hij moet iets beden-
ken, een verklaring, een excuus.
'Eh, Sylvia werd lastiggevallen...'
Miranda knikt begrijpend.
'Dat heb ik gezien,' zegt ze. 'Maar ze schijnt het niet zo erg te vin-
den. Ik vraag me af of Joyce er ook zo over denkt.'
'Je begrijpt het niet,' zegt Arnoud. 'Sylvia werd lastiggevallen door 
Steve en eh... ik heb haar getroost.'
'En hoe. Voor haar hele leven, geloof ik. Ik hoop dat Joyce dat ook 
zal begrijpen. Of is het uit tussen jullie?'
Wat een klootzak ben ik, denkt Arnoud. Na wat er gisteren is ge-
beurd op de hei, heeft hij geen contact meer met Joyce gehad. 
Normaal belt zij altijd op als ze ruzie hebben gehad, maar deze 
keer niet. Aan haar spullen te zien, heeft ze vanmorgen vroeg 
gereden, terwijl ze normaal op zondag altijd samen rijden.
Arnoud was al min of meer van plan vanmiddag na het rijden bij 
haar langs te gaan om zijn excuses aan te bieden.
'Nee, het is nog niet uit tussen ons, eh ik bedoel... we weten het 
nog niet. Maar als jij Joyce vertelt dat Sylvia en ik elkaar eh, een 
zoen gaven, dan is het zeker uit.'
Miranda aait Peacock even over zijn neus en draait zich dan weer 
om naar Arnoud.
'Wij hebben een gemeenschappelijk belang, hè?' zegt ze dan.
Verbaasd kijkt Arnoud haar aan.
'Ik wil bij de wedstrijd eerste worden en jij toch tweede? Komt dat 
niet hartstikke goed uit? Dan hebben we hetzelfde belang!'
Het duurt even voordat Arnoud het verband ziet.
'Ik wil je heus wel helpen eerste te worden, hoor,' zegt hij dan. 'Jij 
toch ook, Sylvia?'
Sylvia kan haar lach bijna niet inhouden. Ze moet Anne al helpen 
tweede te worden om te voorkomen dat haar escapade met Igor 
aan het licht komt en nu moet ze Miranda helpen eerste te worden 
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zodat niemand hoort over haar en Arnoud. Hoe krijgt ze dat voor 
elkaar? Alle andere deelnemers vergiftigen en Miranda een uur 
eerder laten starten dan Anne? Maar waarom zou niemand eigen-
lijk mogen weten dat Arnoud haar gekust heeft? Het is juist te gek 
als iedereen dat weet. Met Arnoud kan ze voor de dag komen. 
Haar vader zal geen bezwaren tegen hem hebben en ze vindt hem 
zelf hartstikke aantrekkelijk.
'Natuurlijk word jij eerste, Miranda,' zegt Sylvia. 'Daar zal ik 
hoogstpersoonlijk voor zorgen. Ik gun het je echt, dat leuke baan-
tje als fotomodel. Mijn vader zou het toch niet goedvinden als ik in 
een tv-spotje meedeed. En de tweede prijs? Och, ik hoef mijn pa 
maar even lief aan te kijken en het geld zit al in mijn zak. Maak je 
maar geen zorgen hoor, jij wint!'
Arnoud knikt opgelucht en loopt snel weg. Hij durft Sylvia niet aan 
te kijken. Hij durft zijn paard niet te zadelen om te gaan rijden. 
Arnoud gaat naar huis.

Miranda is natuurlijk wel van plan te gaan rijden. Ze zet alvast 
haar poetsspullen in Happy's box.
Ik heb mijn zaken goed geregeld, denkt ze. Robin helpt me en 
Arnoud en Sylvia helpen me en dan staat Vanderlinde nog voor 
honderd procent achter me. Wat kan er nog misgaan?
Tevreden haalt ze een borstel over Happy's rug heen. Hij is hele-
maal niet smerig.
Even later komt Sylvia bij Miranda staan.
'Je bent zeker een beetje jaloers, hè?'
Sylvia leunt met haar elleboog op Happy's voerbak. Ze beweegt 
haar heupen uitdagend heen en weer en strijkt haar krullen lang-
zaam uit haar gezicht. 
'Hè?' vraagt Miranda, die echt niet weet waarop zij jaloers had 
moeten zijn.
'Jaloers omdat Arnoud en ik aan het zoenen waren!'
Miranda pakt lachend de hoevenkrabber uit de poetsbak en vraagt 
Happy zijn voorhoef op te tillen.
'Ik ben heus niet jaloers op jou, hoor. Van mij mag je Arnoud heb-
ben.'
'Ik zei toch ook niet dat je jaloers was op mij...'
Geschrokken laat Miranda de hoef uit haar handen glijden en kijkt 
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naar Sylvia. Wat bedoelt ze?
'Kijk maar niet zo verbaasd, Miran. Ik weet al vanaf het begin dat 
je niet op mannen valt,' zegt Sylvia.
'Maar vertel me nou eens eerlijk, had je daarnet niet even met 
Arnoud van plaats willen wisselen?'
Miranda begint te blozen. Ze pakt de hoevenkrabber uit het stro, 
gooit hem in de poetsbak, pakt een roskam en stort zich op de 
glanzendschone vacht van Happy.
Ja, natuurlijk heeft ze wel eens op die manier aan Sylvia gedacht, 
wie niet. Sylvia is sexy, Sylvia is seks.
'Kom 's hier,' zegt Sylvia en ze trekt Miranda naar zich toe.
Miranda wil doorgaan met borstelen, maar is in de ban van het 
blonde meisje dat haar zo uitdagend aankijkt.
Sylvia trekt Miranda dichterbij, brengt haar hand naar haar 
borsten en maakt zelf haar bloesje open.
Miranda begint te trillen als ze de weelderige borsten ziet 
bewegen. De sierlijke hals van Sylvia erboven en dan haar 
prachtige gezicht met die uitnodigende mond.
Ze drukt haar lippen op die van Sylvia en Sylvia laat even haar 
tong toe. Dan duwt ze Miranda van zich af.
'Nu weet je wat er tussen Arnoud en mij is gebeurd,' zegt ze 
zonder emotie in haar stem en loopt weg.
Miranda kijkt haar lang na. Is het mogelijk dat Sylvia toch niet 
alleen van jongens houdt?
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Net als op andere zaterdagen, zitten Robin en Steve op de open 
plek op de hei een shaggie te roken.
Het spul dat Steve bij zich heeft, wordt niet aangeraakt. Er moeten 
knopen worden doorgehakt, vindt Robin, en daarbij hoort een 
helder hoofd.
'Het is bijna onmogelijk om aan speed te komen voor de paarden,' 
zegt Robin. 'Ik kan natuurlijk wat xtc kopen, maar ik weet totaal 
niet hoe ze daarop reageren en hoeveel ze ervan kunnen verdra-
gen. We kunnen de andere paarden beter iets geven waardoor ze 
kalmer worden. Mijn moeder heeft potten vol met valium. Ik kan 
ze zo uit de badkamer halen, dat merkt ze toch niet.'
Steve zuigt aan zijn shaggie. Hij kijkt naar de lucht, waarin grijze 
wolken de op de tv voorspelde buien aankondigen. Hij staart naar 
hun twee paarden, die een paar meter verder rustig aan het gra-
zen zijn en zucht.
'Vind je het nou niet raar, die reactie van Sylvia?' vraagt hij voor 
de zoveelste keer.
Dat Sylvia hem de vorige zondag afwees kan hem niets meer sche-
len, maar dat ze hem beschuldigde van iets dat hij niet heeft 
gedaan, dat blijft steken. Hij heeft nog nooit in zijn leven een meis-
je lastiggevallen en hij zal dat ook nooit doen. Hij heeft juist zoveel 
respect voor meisjes. Maar voor Sylvia kan hij nu geen respect 
meer opbrengen, ze heeft keihard staan liegen!
'Blijf je daar nou over dooremmeren, wat ben je toch een zombie,' 
zegt Robin. 'Dat wijf is geschift, dat heb ik je altijd al gezegd. Laat 'r 
toch barsten. Jezus man, hoe vaak moet jij met je kop ergens 
tegenaan lopen voordat je de waarheid kunt zien? Sylvia speelde 
het hulpeloze, aangerande vrouwtje zodat Arnoud als redder kon 
komen opdraven. Ze werkt alle jongens van de stal af en nu was 
Arnoud aan de beurt.'
'En waarom word ik dan niet afgewerkt?' Steve draait zijn hoofd 
weg zodat Robin zijn tranen niet kan zien.
'Omdat jij haar zo overduidelijk wilt, oen. Vrouwen willen alleen 
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het onbereikbare hebben. Jij hebt ook totaal geen psychologische 
kennis, dombo.'
Stil staart Steve voor zich uit. Waarom begrijpt hij meisjes niet, 
zoals Robin dat doet. Die heeft nooit moeite met versieren. Nou ja, 
alleen Miranda kan hij niet krijgen, want die laat zich door nie-
mand versieren. Hoewel, Miranda doet de laatste dagen juist erg 
aardig tegen Robin.
'Hoe staat het eigenlijk tussen jou en Miranda?' vraagt hij. 'Van de 
week hebben jullie samen gereden. Heb je toch wat met haar?'
'Not yet,' zegt Robin. 'Maar wat niet is, kan komen.'
Steve baalt. Normaal vertelt Robin hem alles, maar nu lijkt het net 
alsof hij ergens buiten wordt gehouden. 
'Joh, ik wil er maar één keer overheen, dan is het afgelopen,' zegt 
Robin.
Normaal zou Steve nu lachen, Robin een vriendschappelijke stomp 
op zijn arm geven en zeggen: 'Wat ben jij triest, man.' Maar de 
vertrouwelijkheid tussen hen lijkt weg te zijn.

Steve heeft geen tijd hier verder over na te denken, want er ko-
men twee honden aangerend. Ze springen vrolijk blaffend om 
elkaar heen en even later ziet hij ook hun baas, die scheldend 
achter hen aan holt.
'Rotzakken, hier komen. Kommm hierrr, onmiddellijk!'
Bumper houdt even op met grazen om te kijken waar het lawaai 
vandaan komt.
Zorba knijpt haar staart tussen haar billen, zakt door haar achter-
benen en staat klaar om weg te sprinten.
Steve springt op, rent naar zijn paard en pakt de teugels vast.
'Rustig maar, braaf,' zegt hij.
Opgewonden volgt Zorba de honden. Ze spert haar neusgaten 
open en spitst haar oren. Als de honden al bijna niet meer te zien 
zijn, duikt ze ineens met haar hoofd naar beneden om verder te 
grazen.
Maar Steve geeft een rukje aan de teugel en begint haar aan te sin-
gelen.
'Ik ga,' zegt hij. 'We krijgen zo een stortbui.'
'Laten we ophouden over meiden,' zegt Robin en hij loopt achter 
Steve aan en pakt hem bij zijn schouders.
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'Vrouwen zijn niet belangrijk. We gaan een wedstrijd winnen, 
man. Jij en ik. De eerste en de tweede plaats. You hear me? We are 
in, we will win. Kom, herhaal het. We are in, we will win!'
Maar Steve heeft daar geen zin in.
'Ga je mee of blijf je hier?' vraagt hij en hij stijgt op.
Robin pakt Bumper bij de teugel en stijgt op.
'Nog even over de wedstrijd,' zegt hij als ze wegstappen, 'we 
proberen op onze paarden uit wat de invloed van valium is. Dan 
kunnen we de juiste dosis bepalen. Zullen we morgen tien pillen 
aan Zorba geven? Ze is zo'n tien keer zo zwaar als mijn moeder, 
dus misschien is dat een goede dosis. Jouw paard heeft het meeste 
temperament, dus bij haar merk je het meteen. Wat vind je ervan?'
Steve knikt. 'Best joh.'
'Hand erop,' zegt Robin. 'We hebben nog twee weken, dat moet 
voldoende zijn.'
Steve geeft zijn hand niet en draaft weg.
Bumper wil Zorba volgen en Robin laat hem zijn gang gaan. Hij 
snapt niet wat er met zijn vriend aan de hand is. Steve moet wel 
erg ongelukkig om Sylvia zijn. Dat stomme wijf verpest nog hun 
vriendschap!

Over precies twee weken is de cross al en ik heb nog steeds niets 
van Igor en Sylvia gehoord, denkt Anne ongerust. Het inschrijf-
formulier voor de instructeursopleiding moest afgelopen week de 
deur uit en ze heeft er maar op ingevuld dat ze een eigen paard 
heeft.
Igor ontwijkt haar voortdurend. Voert zij de paarden, dan verstopt 
hij zich in zijn appartement. Komt ze hem helpen met de stallen, 
dan rijdt hij snel een halfgevulde kruiwagen naar de mesthoop.
En Sylvia, ja, ze weet zeker dat het Sylvia is, strooit heel rare 
praatjes over haar in het rond. Die twee vragen gewoon om een 
lesje!
'U ook nog een kopje thee, mevrouw Sanders?' vraagt Anne, ter-
wijl ze de pot pakt. Voordat ze naar huis gaat, drinkt ze altijd even 
een kopje thee bij mevrouw Sanders.
'Nee, dank je,' zegt mevrouw Sanders en ze snijdt op het aanrecht 
de dikke steel van een artisjok af.
'Drie kwartier koken,' mompelt ze. 'Dan kan ik in de tussentijd 

50



mooi de vinaigrette en de kaassaus voor de aardappeltjes maken. 
Oh ja, eerst de lamskoteletjes ontdooien in de magnetron.'
'Met Lady Love heb ik een aardige kans,' zegt Anne, die aan de 
grote tafel is gaan zitten.
Mevrouw Sanders knikt, maar Anne heeft niet het gevoel dat ze 
echt luistert.
'Ik kan best winnen met Lady Love, denkt u ook niet? Ik heb nooit 
geweten dat ze zo snel en onvermoeibaar is. Misschien omdat ze 
half Arabisch is? Vroeger moesten Arabieren natuurlijk urenlang 
door de woestijn galopperen, hè? Misschien zelfs nu nog wel, in 
Arabische landen. Of worden daar geen paarden meer gebruikt?'
Mevrouw Sanders kiest de kruiden uit voor de kaassaus en de vi-
naigrette en lijkt Anne weer niet te horen. Ze perst een paar tenen 
knoflook uit boven de kommetjes.
'Nu nog wat bieslook in de vinaigrette en wat peper bij de kaas-
saus, dan denk ik dat ik klaar ben,' zegt ze tegen zichzelf.
Anne heeft het gevoel naar een heks te kijken, die een tover-
drankje aan het brouwen is: een snufje van dit en een lepeltje van 
dat en klaar is het medicijn.
De haren van mevrouw Sanders steken aan alle kanten uit haar 
knotje en haar felblauwe oogschaduw is uitgelopen naar de sla-
pen. Ze zal gisteravond wel weer veel hebben gedronken, denkt 
Anne.
Mevrouw Sanders heeft toch wel iets opgevangen van Annes 
woorden over de wedstrijd.
'Loverboy gaat winnen,' zegt ze. 'Hij is de beste hengst die ik ken 
en Igor kan fantastisch rijden.'
Ze steunt met haar handen op het aanrechtblad en vertelt verder, 
half in trance: 'Als ik hem zie rijden, dan zie ik mijn man weer voor 
me. Het is gewoon frappant hoezeer Igor op mijn man lijkt. Veel 
praten doet hij ook niet en hij heeft ook iets ruigs over zich, iets... 
eenzaams. Mijn man was erg eenzaam, totdat wij elkaar leerden 
kennen natuurlijk. Gek hè, dat hij er zo lang over heeft gedaan een 
vrouw te vinden? Wat heeft zijn familie geprobeerd hem aan een 
passende vrouw te helpen, maar hij koos mij uit! Haha. Wat maar 
nooit tot zijn familie doordrong, was dat een man graag bewon-
derd en verzorgd wil worden door een vrouw. Al die dametjes van 
rijke komaf konden hem dat niet geven, die waren alleen met 
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zichzelf bezig. Maar ik verzorgde hem als een kind. Ik wist precies 
wat hij nodig had, bij mij was hij gelukkig.'
Mevrouw Sanders pauzeert even met een dromerige blik in haar 
ogen.
Anne kent de woorden die nu komen bijna van buiten. Dat het 
liefde op het eerste gezicht was. Hoe ze elkaar altijd nakeken als 
een van hen de kamer verliet. De belachelijke rituelen voordat ze 
gingen slapen. Eerst een kus op de linkerwang, dan rechts, dan op 
het voorhoofd en op de kin en daarna pas op de mond en bij elk 
foutje overnieuw beginnen.
Snel onderbreekt ze haar en vraagt een beetje opstandig: 'Dus U 
denkt dat Igor gaat winnen?'
Mevrouw Sanders kijkt Anne verbaasd aan.
'Natuurlijk gaat Igor winnen,' zegt ze. 'Hij kan gewoon niet verlie-
zen. Igor is precies als... eh nou ja. Hij wil hard werken, is een 
doorzetter en niet zo verwend. Gelukkig wordt hij niet door zijn 
hormonen voortgedreven, zoals Robin en Steve bijvoorbeeld.
Zodra die twee een meisje zien, beginnen ze zich als idioten aan te 
stellen, bespottelijk gewoon.'
Anne wordt nijdig. Het is ook altijd Igortje voor en Igortje na. Ze 
kan net zo goed tegen de muur praten.
'Hoe weet u zo zeker dat Igor niets met een meisje heeft?' vraagt 
ze.
Mevrouw Sanders kijkt haar geschrokken aan. 'Wat bedoel je?'
'Nou, u weet toch niet wat er in de stallen gebeurt als u hier zit 
thee te drinken? Boven de boxen is een prachtige hooizolder, een 
zeer romantische plek voor, zeg maar, een staljongen en eh, zeg 
maar...'
'De kat om te jongen,' vult Igor, die net komt binnenlopen, aan.
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Mevrouw Sanders lacht hartelijk om de opmerking van Igor over 
de kat die aan het jongen is. Wat is hij ineens adrem geworden. 
Toch goed, dat hij hier veel met jonge mensen in contact komt.
'Eh Anne, kun je even komen helpen?' vraagt Igor. 'Lady Love wil 
niet uit de wei komen en het kan elk moment gaan regenen. Bij jou 
komt ze vast wel.'
Mevrouw Sanders snapt er niets van. Igor zegt juist altijd dat de 
paarden hier zo gemakkelijk zijn, dat ze graag naar stal gaan. 
Wordt het hem allemaal te veel, het stalwerk plus de wedstrijd? 
Dat ze daar niet eerder aan heeft gedacht, hij moet meer hulp 
hebben!
'Neem eerst een kopje thee,' zegt ze bezorgd. 'Je ziet er moe uit.' Ze 
loopt al naar de kast om een theekopje te pakken.
'Nee, dank u, ik hoef geen thee. Ik ben nog wel even bezig voor het 
eten.' Igor pakt Anne bij de arm en neemt haar mee de kamer uit.
'Wat ben jij aan het doen bij mevrouw Sanders?' zegt hij, als ze de 
villa uitlopen. 'Ik dacht dat we een afspraak hadden?'
'Die afspraak geldt wel voor twee partijen,' zegt Anne. 'Ik merk er 
niets van dat jullie je belofte nakomen. Ik heb nog steeds geen 
paard voor m'n opleiding. En Sylvia is volgens mij helemaal niet 
van plan me te helpen. Zij is het toch, die op stal heeft 
rondgebazuind dat ik een besmettelijke vorm van tuberculose 
heb? Ik heb bijna een doktersverklaring moeten overleggen om de 
anderen te overtuigen dat er niets met me aan de hand is.'
Igor staat zo te knikken dat Anne direct zeker weet dat het Sylvia 
was. Nou ja, dat kon ook niet anders.
'Aan Sylvia kan ik niets doen.' Igor haalt verontschuldigend zijn 
schouders op. 'Je weet hoe ze is, ze laat zich door niemand iets 
zeggen. Maar je hebt gelijk wat Lady Love betreft. Ik heb nog geen 
kans gehad er met Sanders over te praten, maar ik ga dat nu echt 
doen. En anders help ik je toch om tweede te worden? Dat was de 
deal.'
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Mevrouw Sanders verplaatst een kaars, vouwt een servetje en 
herschikt het bloemstukje dat op de tafel staat. Ze neemt een teug 
wijn, leunt achterover in haar stoel en vraagt: 'Lekker?'
Igor knikt. Hoe moet hij het gesprek op een niet te opvallende 
manier op Lady Love brengen? Hij staat op om een nieuwe fles 
wijn voor mevrouw Sanders open te trekken. Ze is vandaag al voor 
het eten met wijn begonnen, dus vanavond drinkt ze minstens 
twee flessen. Als hij een enigszins normaal gesprek met haar wil 
voeren, moet hij het nu doen.
Terwijl hij het glas van mevrouw Sanders volschenkt, zegt hij: 'Al 
is Lady Love goedgekeurd voor het stamboek, toch lijkt het me 
geen goed idee haar direct te laten dekken. Ze kan beter eerst flink 
gedressuurd worden, zodat ze L of M is. De waarde van een veulen 
wordt ook bepaald door wat de moeder kan.'
Mevrouw Sanders neemt een slok en leunt achterover in haar 
stoel. Ze voelt zich wat licht in haar hoofd worden en ziet Igor niet 
meer scherp bij het kaarslicht.
'Maar denk je dan dat je daar nog tijd voor hebt?' vraagt ze met 
een beginnende dikke tong. 'Je hebt het all zo druk met de stalllen 
en de training van LLoverboy, je kunt er echt niets bij hebben, 
hoor. Dat willl ik niet!'
Mevrouw Sanders vult zelf haar lege glas en schenkt rode druiven-
sap bij in het glas van Igor. Zo lijkt het net of hij ook wijn drinkt.
'Drinken, dlinken, je dlinkt te weinig.' Met uitgestoken wijsvinger 
maant ze hem zijn glas te pakken.
Hij moet nu snel zijn, weet Igor. Nog even en ze praat alleen nog 
over haar dode man en dan begint ze vast weer te huilen.
Hij doopt een artisjokblad in de vinaigrette, trekt met zijn tanden 
het vruchtvlees eraf en zegt: 'Dit is erg lekker, mevrouw Sanders. 
Maar ik bedoel mezelf niet hoor, om Lady Love te rijden, maar 
Anne. Anne rijdt heel aardig en ze klikken goed samen, die twee. 
Eh, misschien zou ze Lady Love wel een jaartje kunnen meenemen 
naar de instructeursopleiding. Daar kan het paard heel wat van 
opsteken. Dan dekken we haar na dat jaar.'
Hij kijkt naar mevrouw Sanders en probeert haar reactie in te 
schatten.
Deze komt snel en verrassend nuchter.
'Er gaan geen paarden van mij naar een andere stall. Ze komen 
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terug vol wormen en andere ziektes. Ik pieker er niet over. Lady 
Lllove blijft hier. Klaar af, uit!' 
Igor zwijgt, hij heeft gedaan wat hij kon. Het zal toch op de andere 
manier moeten, Anne moet die tienduizend euro's dan maar win-
nen.
Ineens schrikt hij van een nieuwe gedachte. Ook al wint Anne de 
tweede prijs, dan kan ze alsnog vertellen wat ze gezien heeft. Ze 
kan hem blijven chanteren.
Igor wipt ongemakkelijk heen en weer op zijn stoel. Het eten 
smaakt hem niet meer.
Gelukkig is mevrouw Sanders in de keuken bezig met het hoofd-
gerecht.
Igor plukt het artisjokhart kaal en snijdt het in stukken. Zonder ze 
in de vinaigrette te dopen, eet hij de stukken op.
Anne is niet te vertrouwen, denkt hij. Anne is nooit te vertrouwen.
Dan gaat hij ineens overeind zitten. Stel dat het Annes woord 
tegen het zijne is? Mevrouw Sanders heeft meer vertrouwen in 
hem dan in haar. Als Anne het zou vertellen aan mevrouw San-
ders, dan ontkent hij het en Sylvia ook en die is zeer geloofwaardig 
als ze toneelspeelt.
Igor steekt zijn vinger in de vinaigrette en likt de saus op.
'Het was heerlijk, mevrouw Sanders,' zegt hij als ze terugkomt met 
de lamskoteletjes.
Snel pakt hij de vleesschaal van haar over. Mevrouw Sanders staat 
erg onvast op haar hoge lakhakken.

Op woensdagmiddag klemt Joyce haar vingers om de stopwatch. 
Had ze haar regenpak maar meegenomen, had ze maar rubberen 
laarzen aan. Of kaplaarzen. Lieslaarzen! Al miezert het nu alleen 
een beetje, de hei is zeiknat van alle stortbuien van de afgelopen 
dagen. En ze staat hier nu al een halfuur.
Spijtig kijkt Joyce achterom naar Liberty Love. Ze is maar een paar 
honderd meter verwijderd van de stal, van de warmte. Mevrouw 
Sanders heeft vast iets lekkers klaarstaan. Maar helaas, ze kan nog 
niet weg. Eerst moet ze de tijd opnemen voor Arnoud.
Al is hun relatie flink bekoeld, ze heeft hem beloofd te helpen bij 
zijn training en belofte maakt schuld. En tsja, hij heeft voor het 
eerst van zijn leven zijn excuses gemaakt. Op de avond na hun 
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ruzie kwam hij aanzetten met een bos bloemen van een tank-
station en hij vroeg of ze mee uit eten ging. Joyce zou eigenlijk met 
haar moeder naar de sauna gaan, maar is toch met Arnoud mee-
gegaan. Haar moeder begreep het wel.
De avond was geen daverend succes. Het stortte van de regen. 
Haar vader bood aan hen te brengen en te halen. Ze mochten ook 
een taxi nemen op zijn kosten. Ze hadden zelfs met de bus kunnen 
gaan. Maar Arnoud stond erop met de scooter te gaan. Fout!
Joyce had de schattige rok, die ze net had gekocht, maar weer 
weggehangen en haar spijkerbroek aangetrokken.
Hij nam haar mee naar de Chinees. Fout!
Ze houdt niet van Chinees eten, ze wordt er misselijk van. Dat zou 
hij toch zo langzamerhand moeten weten.
En hij deed net of er niets was gebeurd. Heel erg fout!
Joyce had er behoefte aan gehad de hele zaak uit te praten. Ze wil-
de weten waarom hij ineens zo veranderd was, ze wilde begrijpen 
waarom die tweede prijs zo belangrijk voor hem was. En ze wilde 
er natuurlijk achter komen wat er op de hei was voorgevallen met 
Sylvia...
Maar elke keer als ze het gesprek op de wedstrijd of op hun ruzies 
bracht, begon hij te vertellen over onbelangrijke dingen die in het 
restaurant waren gebeurd.
'We houden het gezellig,' zei hij wel een paar keer.
Gezellig! Laten we zo oppervlakkig mogelijk blijven, bedoelde hij 
zeker!
Na het etentje hebben ze elkaar nauwelijks gezien.
Arnoud moest in het restaurant invallen omdat er zieken waren 
en zij had zogenaamd veel huiswerk.
Afgelopen zondag hebben ze wel samen gereden, maar onderweg 
hebben ze alleen over onbenullige dingen gesproken.
Daar komt Arnoud eindelijk aan op Dollar. Ondanks zijn grootte is 
Dollar een behendig paard, dat veel snelheid kan ontwikkelen.
Als ruiter en paard voorbijschieten, drukt Joyce op de knop van de 
stopwatch. Hm, nauwelijks iets sneller dan de vorige keer. En het 
leek toch echt alsof Arnoud alles uit zijn paard probeerde te halen.
'En?' vraagt Arnoud, als hij terug komt stappen.
'Eh, twee seconden sneller dan eergisteren,' liegt Joyce een 
seconde.
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Ze laat de stopwatch vallen, zodat hij het niet kan controleren.
'Dat kan niet,' zegt Arnoud boos. 'Ik moet minstens tien seconden 
sneller zijn gegaan. Je hebt natuurlijk niet goed gekeken. Dollar 
racete vooruit, we gingen echt supersnel.'
Joyce raakt geïrriteerd. Natuurlijk is het direct weer haar schuld 
als de zaken niet naar meneers wens lopen. Waarom zou zij ver-
keerd hebben gekeken?
'Dat jij met handen en voeten meebeweegt, betekent nog niet dat 
Dollar ook sneller gaat,' zegt ze. 'Je hindert je paard gewoon. Dat 
arme dier, laat hem toch in zijn waarde.'
'In zijn waarde laten? Jij laat zelf niemand in zijn waarde. Het eni-
ge dat jij kunt doen is kritiek geven. Ik heb geen zin meer in jouw 
kritiek, eh stomme idiote schooljuffrouw die je d'r bent!'
Joyce draait zich woedend om en loopt richting stal. 'Stik, stik, 
STIK,' roept ze voor zich uit. 'Stik in die wedstrijd, ik help je niet 
meer. Doe het allemaal maar zelf.'
'Dat doe ik zeker. Ik heb jou niet nodig, stomme, stomme 
SCHOOLJUFFROUW!' Arnoud draait zijn paard om en galoppeert 
de andere kant op.

Na een paar minuten komt Arnoud tot bedaren. Zijn paard begint 
steeds langzamer te galopperen en is duidelijk moe. Arme Dollar, 
die wordt maar voortgejaagd. Arnoud laat hem in stap overgaan, 
klopt hem op de hals en geeft hem de vrije teugel.
Bijna automatisch rijdt hij naar de open plek, waar hij de laatste 
dagen steeds een pauze houdt voor een sigaret. Hij ziet dat er al 
iemand van stal is. Robin natuurlijk. Hij herkent Bumpers silhouet 
achter de bomen. Maar het lijkt wel of er iets niet goed is met dat 
paard.
Arnoud spoort Dollar aan en springt van hem af als hij bij Bumper 
is aangekomen. Het grote paard zwaait af en toe als een dronke-
man heen en weer.
Op de grond naast hem, onder een boom die hem met zijn blader-
dak droog houdt, zit Robin een shaggie te roken.
'Je paard staat wel erg gammel op zijn benen,' zegt Arnoud. 
'Volgens mij is hij ziek.'
'Nee hoor,' zegt Robin. 'Ik eh... heb hem een wormkuur gegeven, 
daar reageert hij altijd zo op. Ik dacht, laat ik het nu maar doen, 
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want over een dag of tien is de wedstrijd en dan kan ik zo'n reactie 
natuurlijk niet hebben.'
Arnoud gelooft hem. Hij weet niets van wormkuren, daar zorgt 
Igor altijd voor. Hij gaat naast Robin zitten.
Robin houdt zijn pakje shag uitnodigend voor hem op, maar Ar-
noud neemt liever een sigaret uit zijn eigen zak.
'Je paard zweet nogal,' zegt Robin.
Dollar staat met zijn hoofd naar beneden naast Bumper en de 
damp slaat van hem af.
'Ik blijf ook niet lang. Ik moet alleen even m'n nicotinepeil opkrik-
ken, anders raak ik overstresst.'
Arnoud steekt zijn sigaret aan en zuigt de rook diep in zijn longen. 
Hij neemt direct een tweede trek.
'Ben je in de stress vanwege de wedstrijd?'
Robin klinkt verbaasd. Van Arnoud verwacht hij geen emoties, hij 
lijkt zo rationeel en onverstoorbaar.
Arnoud schudt zijn hoofd. 'Nee man, van Joyce. We hebben alleen 
nog maar ruzie met elkaar. Dat gezeik ook altijd!'
'Jullie zijn ook veel te heavy met elkaar. Jezus man, je bent jong, 
kijk om je heen. Er loopt zoveel moois rond. Daar moet je van ge-
nieten, man.'
'Hmm.'
Robin gaat rechterop tegen de boom aan zitten, pakt Arnouds arm 
vast en zegt opgewonden: 'Wij zijn mannen, man. Jagers, die wor-
den voortgedreven door testosteron. We ruiken een chick, versie-
ren haar en slepen haar mee naar ons hol. Daar bespringen we 
haar, dan zijn we klaar. Volgende kipje.'
'Volgens mij hebben meisjes juist behoefte aan romantische eten-
tjes en cadeautjes en meer van die onzin.'
'Welnee man, de meeste chicks vallen juist voor de echte hunter. 
Vertrouw nu maar op mij. Ik heb meer meisjes versierd dan er op 
een scholengemeenschap te vinden zijn. Alle soorten en maten: 
grote tieten, kleine tieten, twaalf jaar of twintig. Moet ik door-
gaan?'
Arnoud haalt zijn schouders op. Met Robin valt niet te discus-
siëren. Heeft hij soms net een stickie gerookt?
Hij staat op en zegt: 'Ik moet ervandoor, anders vat m'n paard kou. 
Pas jij maar op voor de macha's, want straks word je van jager 
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prooi.'
'Macha macha!' Robin springt ook op en huppelt rond als een 
indiaan. 'Pak me dan, als je kan.'
Arnoud lacht, gooit zijn sigaret weg en stijgt op. Hij keert Dollar 
om en kijkt nog even goed naar Bumper. De grote ruin lijkt hart-
stikke dronken, of misschien is hij wel stoned, net als zijn baas.
Kan zoiets echt door een wormkuur komen? Hij mag Igor wel zeg-
gen dat Dollar zijn kuur pas na de wedstrijd mag krijgen. Je zult 
toch zo aan de start verschijnen!

Als Arnoud weg is, pakt Robin zijn paard bij de teugel en probeert 
hem mee te trekken.
Het lijkt wel of Bumper elk moment kan omvallen en Robin 
ondersteunt hem waar mogelijk. De dosis is veel te hoog geweest. 
Hoeveel pillen zaten er in die hele pot? Vijfenzestig of zeventig? 
Robin is vergeten ze te tellen.
Maar Zorba had helemaal niet gereageerd op die tien pilletjes, dus 
moest de dosis flink verhoogd worden om het effect op Bumper te 
kunnen bepalen.
Nou, dat weet hij nu dus. Bij elke stap wordt Robin ongeruster. Het 
is nog een eind naar stal en Bumpers stappen worden steeds on-
zekerder. Stel dat hij omvalt, hoe krijgt hij hem dan thuis? Er kan 
hier geen trailer komen. Robin kan zichzelf wel voor zijn hoofd 
slaan.
'Volhouden, man,' zegt hij tegen zijn paard.
Hij trekt zijn jack uit en hangt het over Bumpers hals om hem te 
beschermen tegen de miezerige regen.
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Terwijl Robin zijn paard naar stal probeert te krijgen, zit Joyce 
weggedoken in een hoekje van de zadelkamer. Ze was van plan 
haar zadel te poetsen, maar heeft er ineens geen zin meer in.
Arnoud negeerde haar toen hij net zijn zadel weghing en is zonder 
gedag te zeggen direct daarna vertrokken.
Waarom gebeurt het toch telkens weer? Het ene moment is er nog 
niets aan de hand en het volgende staat hun relatie op springen. Of 
is hun relatie al gesprongen?
Sylvia komt met haar hoofdstel de zadelkamer binnen en ziet 
Joyce op de grond zitten.
'Ziek, zwak of misselijk?' vraagt ze.
Joyce begint te huilen.
'Wat is er?' Sylvia hangt haar hoofdstel weg en loopt naar Joyce 
toe. 'Vertel het maar,' zegt ze, terwijl ze haar hand op het haar van 
Joyce legt.
Maar Joyce schudt haar hoofd en snikt verdrietig door.
'Het is natuurlijk iets met Arnoud, hè,' zegt Sylvia. 'Wat is er nu 
weer aan de hand?'
Tussen het snikken door vertelt Joyce: 'Ach, ik weet het allemaal 
niet meer. Eerst ging het zo goed, Arnoud was hartstikke lief... en 
ineens, toen de wedstrijd op de proppen kwam... ineens deed hij 
alleen maar raar. Hij loopt maar te schelden en me klein te maken. 
Terwijl ik hem toch help met de training. Maar het lijkt nooit goed 
te zijn wat ik doe. Hij is zo veranderd, ik ken hem gewoon niet 
meer.'
'Arme Joyce.' Sylvia komt naast haar zitten.
Zachtjes zegt ze: 'Misschien is de verliefdheid wel over. Ze zeggen 
toch dat liefde blind maakt? Als de liefde over is, zie je iemand pas 
zoals hij echt is.'
'Dus je denkt dat Arnoud niet meer verliefd op me is?'
Sylvia slaat haar arm om Joyce heen.
'Nee joh, gekkie, jij bent niet meer verliefd op hem! Arnoud is toch 
altijd zo geweest, zo eh, nou ja, een beetje macho en zo. Volgens 
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mij is hij geen spat veranderd, hoor. Maar jij komt er natuurlijk nu 
pas achter hoe hij werkelijk is. Omdat je niet meer op hem verliefd 
bent!'
Joyce kijkt haar met betraande ogen aan.
'Ik vihind het inderdaad niet meer fijn als hij aan me komt. Hij 
wihil ineens zo veel! Denk je dat dat komt omdat ik niet meer gek 
op hem ben?'
'Heb jij dan een andere verklaring?'
Joyce schudt haar hoofd en staat op.
'Ik gaha maar naar huis, dan kahan ik nadenken.' En ze veegt met 
haar mouw de tranen van haar gezicht.
Sylvia brengt Joyce naar haar fiets en zwaait haar uit. Daarna rent 
ze uitgelaten naar de stal terug. Ze zwaait naar boven, waar ze 
Igor vermoedt achter het raam van zijn appartement. Ze kan 
echter niet zien of hij er staat, omdat de kamer donker is. 'Je moet 
maar een ander zoeken,' zegt ze in gedachten. 'Ik neem verkering 
met Arnoud.' Ze moet lachen om het ouderwetse woord verkering.

Robin slaagt er uiteindelijk toch in zijn paard op stal te krijgen. 
Het heeft hem wel ruim een uur gekost, terwijl het normaal maar 
tien minuten lopen is. Zijn laarzen zijn doorweekt en hij voelt zijn 
grote teen niet meer, omdat Bumper daar een paar keer op is gaan 
staan, maar hij is heel gelukkig dat zijn paard weer in zijn box 
staat.
Bumper bonkt met zijn hoofd tegen de voerbak aan.
Shit, denkt Robin, kan ik hem wel alleen in zijn box laten staan? 
Overal is ijzer en steen waaraan hij zich kan verwonden.
Gelukkig komt Steve binnen. Als hij het paard zo op zijn benen ziet 
zwaaien, schrikt hij zich ook een ongeluk. 'Gaat hij dood?' vraagt 
hij angstig.
Zenuwachtig haalt Robin zijn schouders op. 'Hoe moet ik dat nou 
weten?'
'We moeten de dierenarts erbij halen,' roept Steve uit en hij rent 
weg.
Robin loopt hard achter hem aan en pakt hem bij zijn ouw. 'Idioot, 
dat kan toch niet. Dan heeft de dierenarts meteen door dat ik hem 
wat heb gegeven.'
'Bedenk dan een smoes, dat kun je zo goed,' zegt Steve. 'Er moet 
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wel een dierenarts bij komen.'
Maar Robin blijft angstig nee schudden.
'Igor, ik haal Igor,' bedenkt Steve dan. Even later komt hij terug 
met de stalknecht.
'Wat is er met Bumper aan de hand?' vraagt Igor. Robin trekt hem 
de stal in.
'Ik heb hem eh... wat homeopathische pilletjes van mijn moeder 
gegeven,' verzint hij. 'Want ze zei dat ze daar zo'n mooie huid van 
kreeg. Dus ik dacht eh... Bumper mag ook wel wat meer glanzen. 
Maar het lijkt wel of hij er dronken van is geworden, hij staat 
gewoon op zijn benen te zwaaien!'
'Waar heb je die pillen?' vraagt Igor.
'Eh, die heb ik los meegenomen en allemaal tegelijk gegeven,' zegt 
Robin. 'Bumper is zoveel zwaarder dan m'n moeder, dat ik dacht 
dat hij dat wel kon hebben. Ze zijn toch homeopathisch, dus kan er 
niets gebeuren.'
Ineens slaat Robin met zijn vlakke hand tegen zijn hoofd.
'Eh... shit man, misschien heb ik hem wel de valiumpillen van mijn 
moeder gegeven. Dat stomme mens laat haar pillen nooit in de 
goede potjes zitten. Zo probeert ze mijn ouwe heer voor de gek te 
houden. Shit man, zou het dat kunnen zijn?'
Igor gaat de stal in en onderzoekt het paard grondig. Hij bekijkt 
zijn ogen en zijn mond en volgt met zijn handen hals, benen en 
rug.
Dan haalt hij zijn schouders op en zegt: 'Het zou kunnen. Zijn spie-
ren zijn wat slap. Maar voor hetzelfde geld is het koliek. Dat ge-
draai heen en weer heb ik wel vaker gezien, maar nog nooit zo erg. 
Het kan zoveel zijn, hè? Maar als hij inderdaad een doos valium-
pillen heeft binnengekregen, tsja, ik weet ook niet hoe een paard 
daarop reageert.'
Igor kijkt nog eens naar Bumper en dan naar Robin en dan naar 
Steve. De laatste twee kijken hem verwachtingsvol aan.
Igor loopt dan kordaat de stal uit en zegt: 'Weet je wat, ik houd 
hem wel in de gaten. Als het me straks nog niet aanstaat bel ik de 
dierenarts. Laten we hem wel even flink inpakken voor als hij valt. 
Pak hem maar in voor transport. Ik leg wat balen stro tegen de 
muren.'
Opgelucht slaat Robin de stalknecht op zijn rug. 'Tof man, bedankt, 
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hè? Ik hoop dat jij de wedstrijd wint. Dan word ik wel tweede, 
haha.'
Steve kijkt zijn vriend boos aan. Waarom zegt hij dat nou? Al 
meent hij het natuurlijk niet, zulke dingen moet hij gewoon niet 
zeggen.

De volgende dag staat mevrouw Sanders met de stopwatch klaar 
als Igor aan komt stormen op Loverboy.
Het weer is gelukkig omgeslagen en volgens de voorspellingen 
gaat het alleen maar warmer worden.
De hengst spant zich erg in. Igor fluistert hem af en toe iets in het 
oor, maar houdt zich verder zo stil mogelijk. Hij wil het paard niet 
hinderen in zijn beweging.
Mevrouw Sanders is blij dat ze zich met zijn training is gaan 
bemoeien. Uit zichzelf oefende hij lang niet vaak genoeg naar haar 
zin. Altijd was zijn werk belangrijker dan de wedstrijd. Ze wil niet 
dat hij voor schut staat, het zou toch al te erg zijn als Loverboy als 
laatste aankwam. En dat hoeft helemaal niet, want de hengst is 
onverslaanbaar, als hij maar de kans krijgt zijn spieren te verster-
ken door dagelijkse training.
Elke avond geeft ze hem stiekem een extra schep haver. De vacht 
van Loverboy glimt als nooit tevoren en de hengst springt bijna uit 
zijn box van levenslust. Laat hij al die energie maar mooi in snel-
heid omzetten. Dat doet hij nu ook.
Kijk toch hoe de hengst op het laatste stuk zelfs nog sneller gaat 
lopen, sneller en nog sneller. Het witte schuim op zijn borst vliegt 
als slagroom alle kanten op.
Igor nadert het meetpunt en mevrouw Sanders drukt de stop-
watch in.
Mooi zo, ruim tien seconden sneller!
Igor gaat achterover zitten en wil de hengst terugnemen, maar 
door het zweet is het leer vochtig geworden en de teugels glippen 
door zijn vingers heen. Hij verliest zijn evenwicht en valt voorover 
op de hals van het paard. Dan maakt de hengst een enorme bok.
Igor vliegt door de lucht en blijft stil liggen op de grond.
Zo snel als ze kan rent mevrouw Sanders op haar hoge hakken 
naar de jongen toe.
'Bel het ziekenhuis, laat een ambulance komen,' gilt ze, maar er is 
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niemand in de buurt die haar kan horen. Nerveus zoekt mevrouw 
Sanders naar haar mobieltje, maar dat zit natuurlijk in haar tas, 
die thuis op de bank ligt. Ze knielt bij Igor neer en neemt zijn 
gezicht in haar handen. Ze kust zijn gesloten ogen, streelt zijn 
geschaafde wangen en fluistert: 'Er komt hulp, hoor. Houd het 
alsjeblieft uit tot er hulp komt. Ga niet dood. Ik kan niet zonder je 
leven, ik hou van je.'
Igor knippert met zijn ogen en kijkt haar dan door zijn lange wim-
pers wat wezenloos aan.
Mevrouw Sanders staat op.
'Gaat het?' vraagt ze plotseling afstandelijk.
Igor krabbelt langzaam overeind.
'Goh, ik was even helemaal van deze wereld,' zegt hij. 'Hoelang 
heb ik hier gelegen?'
'Een paar minuten,' zegt mevrouw Sanders. 'Je eh... kunt je niets 
herinneren?'
Igor schudt zijn hoofd.
'Ik heb helemaal niets gehoord,' zegt hij. 'Toen ik bijkwam was er 
alleen maar gegons in mijn hoofd.'
Opgelucht loopt mevrouw Sanders naast hem het pad af. Als hij 
even wankelt, ondersteunt ze hem.
Wat een geluk dat hij niets heeft gehoord. Ze was even drie jaar 
terug in haar gedachten, toen haar man hier een ongeluk kreeg. Ze 
zag het vanuit haar keukenraam gebeuren. Hij stapte op Lovesick, 
zijn favoriete hengst, met lange teugel naar huis. Achter hem hing 
een luchtballon, nog geen dertig meter boven de grond. De be-
stuurders van de ballon probeerden meer hoogte te krijgen en 
gaven gas. Lovesick schrok van het geluid. Hij steigerde hoog, 
steigerde nog een keer, hoog, hoger en sloeg toen achterover. Haar 
hart stond een paar seconden stil. De nachtmerrie was begonnen.
Igor pakt de hand van mevrouw Sanders en knijpt er vertrouwe-
lijk in.
Ze kijkt hem aan en glimlacht.
Hij lacht terug.
Blozend kijkt mevrouw Sanders de andere kant op en Igor begint 
stilletjes te grinniken.
Natuurlijk heeft hij precies verstaan wat ze zei, maar hij begrijpt 
heus wel dat zij niet wil dat hij het heeft gehoord. Al die tijd heeft 
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hij gedacht dat ze haar moederlijke gevoelens op hem wilde 
botvieren.
Hoeveel zullen ze schelen? Zij is... eh, oh ja, tweeënveertig jaar, 
dan schelen ze achttien jaar.
Mevrouw Sanders verliefd op hem? Hij heeft haar nog nooit op die 
manier bekeken. Ze kleedt zich wel erg excentriek en haar gezicht 
lijkt op een schilderspalet. Hoe zou ze er zonder make-up uitzien?
Wat een geluk dat hij er nu achter komt. Anne kan de boom in. Als 
het haar woord tegen het zijne is, dan weet hij wel wie geloofd 
wordt.
Ze zijn bij de stal aangekomen en Loverboy staat rustig voor zijn 
box te wachten tot de deur wordt opengedaan.
'Ik geef hem voortaan maar iets minder haver,' zegt Igor tegen 
mevrouw Sanders. 'De afgelopen week heb ik hem een kilo extra 
per dag gegeven.'
Mevrouw Sanders slaat verschrikt haar hand voor haar mond.
'Ooh,' zegt ze. 'Ik heb hem ook extra haver gegeven.' Vol schuld-
gevoel kijkt ze Igor aan.
Hij slaat zijn arm om haar schouder, drukt haar tegen zich aan en 
zegt: 'Maakt niet uit, joh, je wilde me gewoon helpen. Je bent veel 
en veel te goed voor me. Waaraan heb ik dat toch verdiend?'
Nooit eerder heeft hij haar aangesproken met je of jij, maar zij 
schijnt dat niet te merken.
Igor staat ineens veel rechterop. Hij heeft helemaal geen last van 
zijn val. Sterker nog, het lijkt wel of er in zijn hoofd een prettig 
lichtje is gaan schijnen, alsof er een deurtje is opengegaan. Hij kan 
ineens helderder denken en neemt zich voor vanavond bij het 
eten meer over mevrouw Sanders te weten te komen. Wat voor 
huwelijk hadden zij en haar man, waren ze gelukkig? Is ze nu uit 
op een relatie met hem? 
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Op vrijdag dressuurt Miranda haar paard een halfuur in de buiten-
bak, als warming-up voor de galoppade over de hei. Ze pakt Happy 
stevig aan. Slangevolte met drie bogen in draf, grote volte links in 
galop, van hand veranderen in uitgestrekte galop, changement en 
grote volte in de rechtergalop.
Happy schrikt van een plastic zakje dat de bak inwaait. Hij kijkt 
ernaar met grote ogen, begint te snuiven en spurt even weg.
Miranda geeft hem een tik met de zweep, rijdt een volte en laat 
Happy weer langs het plastic zakje draven. De schimmel windt 
zich enorm op, maar laat zich toch sturen.
Logisch dat Happy wat moeilijker in de omgang is, denkt Miranda. 
Dat is het werk van het extra krachtvoer dat hij krijgt.
Ze verandert van hand en laat Happy op de diagonaal uitstrekken. 
Bij A wendt ze af en bij X maakt ze een kleine volte naar links en 
dan een kleine volte naar rechts.
Miranda ontspant zich en haar gedachten dwalen af. Wat er met 
Sylvia op stal is gebeurd, brengt haar in verwarring, elke keer als 
ze eraan denkt.
Wat wilde Sylvia nou duidelijk maken? Dat ze zelf niet op jongens 
valt? Waarom daagt ze hen dan zo uit? 
Eerst liep ze achter Robin aan, maar die wilde haar niet hebben, 
dat heeft Robin haar zelf verteld. Toen Sylvia hier twee jaar gele-
den op stal kwam, heeft ze op allerlei manieren geprobeerd zijn 
aandacht te trekken. Ze liet lipafdrukken achter op zijn zadel, 
zodat zijn rijbroek onder de lippenstift zat en ze heeft glamour-
foto's van zichzelf tussen zijn poetsspullen gestoken met uitno-
digingen erop voor feestjes. En nu wil ze Arnoud hebben, dat heeft 
Miranda zelf gezien. Zou ze biseksueel zijn? Miranda durft niet 
naar Sylvia toe te gaan om het haar te vragen.
'Ga door,' roept ze, als Happy weer wegspringt voor het plastic 
zakje, en meteen legt ze de zweep erover.
Happy maakt een flinke bok en Miranda valt bijna van hem af.
Ze is woedend op de schimmel. Voor straf laat ze hem kleine 
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voltes om het zakje draven. Normaal schrikt Happy van niets en 
niemand, maar nu wordt hij echt vervelend door zo'n stom zakje, 
dat amper beweegt. Hij hoeft daar helemaal niet van te schrikken. 
Verdorie, hij is een jachtpaard!
'Erlangs,' schreeuwt ze. 'Ga d'r toch langs, dombo!'
Maar Happy probeert zo ver mogelijk van het plastic te blijven. 
Met grote angstogen en een naar buiten gekromde hals blijft hij 
rennen op de veel te kleine volte. Ineens struikelt hij en begint 
kreupel te lopen.
Miranda stuurt hem naar de hoefslag en laat hem even aan de 
lange teugel stappen. Hij heeft zich een beetje verstapt, denkt ze. 
Dat is zo wel weer over.
Als ze even later weer aandraaft, is de kreupelheid erger gewor-
den. Het paard valt steeds op het linkervoorbeen en ontziet het 
rechter volkomen.
Miranda stapt af en tast zijn voorbenen af. Het rechter is veel war-
mer dan het linker. Ineens dringt de waarheid tot haar door. 
Happy is steenkreupel en de wedstrijd is al over acht dagen. Haar 
kansen zijn verkeken. Ze kan zichzelf wel voor het hoofd slaan dat 
ze hem op zo'n kleine volte liet draven. Ieder paardenmens weet 
toch dat je zo om problemen vraagt? Alles is voorbij.
In de verte ziet ze Vanderlinde aan komen lopen. Shit, ook dat nog, 
wat moet ze tegen die man zeggen? 
Ze begint alvast maar te jammeren: 'Meneer Vanderlinde, Happy 
is kreupel.'
Met het paard aan haar hand loopt ze naar hem toe.
Vanderlinde versnelt zijn pas en zegt ongerust: 'Maar wat is er, 
Miranda? Is hij kreupel, hoe kan dat nou?'
'Het komt door dat stomme plastic zakje, we reden gewoon rustig 
en eh, ineens waaide er een zakje voor zijn voeten. Hij schrok zich 
rot en eh, het volgende moment was hij kreupel. Hij moet zich ver-
stapt hebben. Oh, wat erg, nu kan ik niet meedoen aan de wed-
strijd.'
Vanderlinde slaat een arm om haar heen.
'Zeg dat niet, Miranda. Natuurlijk doe jij mee aan de wedstrijd. We 
laten de dierenarts komen. Die kan er heus wel wat aan doen. 
Happy is een gezond paard, hij kan echt wel tegen een stootje.'
Vanderlinde klopt zijn paard op de hals en zegt zachtjes: 'Je hebt 
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toch geen pijn, hè, ouwe jongen? Rustig maar hoor, de dierenarts 
komt eraan!'

De dierenarts is er binnen het kwartier. Uit de manier waarop hij 
Happy's box komt binnenstormen, blijkt dat hij een panieksituatie 
verwacht.
'Het paard heeft zich gewoon verstapt,' zegt hij, als hij Happy heeft 
onderzocht. 'Het ziet er niet ernstig uit. Spuit het been maar elke 
dag goed af met koud water en geef hem tien dagen stalrust, dan 
kom ik daarna weer kijken. Ik kreeg de indruk dat hij zijn been 
had gebroken. U was zo overstuur door de telefoon.'
Hij kijkt verwijtend naar Vanderlinde, die zegt: 'Ik dacht echt dat 
het heel erg was, hij liep zo kreupel. Gelukkig maar dat het niets 
ernstigs is, want volgende week moet Happy een belangrijke 
wedstrijd lopen. Hij moet dan zeven kilometer galopperen. Kunt u 
niet iets doen waardoor hij eerder geneest? De kosten maken 
niets uit.'
'Maar natuurlijk, meneer,' zegt de dierenarts. 'Ik kan zijn zenuwen 
doorsnijden. Dan voelt hij niets meer en kan hij volgende week 
rustig meedoen aan een wedstrijd!'
Vanderlinde krimpt in elkaar bij de gedachte aan zo'n nare opera-
tie. Hij kan helemaal niet tegen bloed.
'Nee, laten we dat maar niet doen,' zegt hij. 'Tien dagen stalrust 
dus.'
Hoofdschuddend loopt de dierenarts naar zijn auto.

Anne lijkt druk bezig te zijn met het vegen van de gangen, maar 
haar hersenen werken harder dan haar handen. Ze heeft het be-
zoek van de dierenarts van het begin tot het einde gevolgd. Ze 
heeft geen woord gemist.
Tussen de tralies van de boxen door kan ze zo in de box van 
Happy kijken. Miranda staat daar hartverscheurend te huilen. 
Vanderlinde probeert haar te troosten en slaat zijn armen om haar 
heen.
'Het is mijn schuld, het is mijn schuld,' hoort ze Miranda zeggen en 
daarna Vanderlinde: 'Natuurlijk is het jouw schuld niet, kindje. Dit 
had mij ook kunnen gebeuren.'
'Nee, nee,' hoort ze Miranda roepen.
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Anne ziet dat ze zich losmaakt uit de omhelzing van Vanderlinde 
en dat ze haar armen om Happy's hals slaat.
Wat een aanstelster, denkt Anne.
Ze wil net weglopen, als ze Vanderlinde hoort zeggen: 'Ik weet al 
wat ik ga doen. We kopen gewoon een ander paard. Gisteren 
hoorde ik van een kennis dat hij zijn paard wil verkopen en dat is 
een echt military-paard. Ik ga er gauw achteraan. Kom, droog je 
tranen, het komt allemaal goed.'
Anne sluipt dichterbij. Een militarypaard?
Ze ziet hoe Miranda zich tegen Vanderlinde aandrukt en hoort 
haar fluisteren: 'Waaraan heb ik dit te danken, meneer Vander-
linde? Hoe is het mogelijk dat u zo lief bent?'
Vanderlinde kust haar op haar lippen en zegt zachtjes: 'Wordt het 
geen tijd dat je een keer ophoudt met dat ge-u? Noem me voortaan 
maar Piet.'
'Oké, lieve Piet,' zegt Miranda. 'Zullen we dan maar Happy's benen 
gaan afspuiten?'
Anne begint bijna te grommen van nijd. Hoe kan die man daar nou 
zo in trappen, in al dat... theater. Lieve Piet! Laten we samen de 
benen van het paard afspuiten, ja gezellig! Laten we een nieuw 
paard voor me kopen, Pietje! Shit, wat een vertoning. Nog meer 
concurrentie in plaats van minder. Dit is echt shitter dan shit!
Anne gaat op zoek naar Igor, maar kan hem nergens vinden. Hij is 
niet in zijn appartement, niet in de villa. Oh, Loverboy staat niet in 
de buitenstal, dus hij zal wel aan het rijden zijn.
Mevrouw Sanders is er ook niet, die coacht hem zeker weer.
Ik moet ook maar eens gaan trainen, zegt Anne tegen zichzelf, en 
ze gaat Lady Love zadelen. De stallen kunnen wel wachten. Laat 
Igor maar wat doen voor zijn geld.

Lady Love vindt het heerlijk buiten. Soepel galoppeert ze over de 
hei en hoe lang het ook duurt, ze hijgt niet eens.
Anne heeft verstand van paarden. Ze gaat niet wild racen zoals de 
anderen. Ze heeft een eigen trainingsopbouw met lange, rustige 
galoppades, dan een dag enkel stappen door mul zand, dan weer 
lang galopperen.
Het belangrijkste is uithoudingsvermogen. Zeven kilometer is een 
flinke afstand. Paarden kunnen maar korte tijd op topsnelheid 
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rennen. Als je ze gelijk laat wegspurten, zijn ze na een kilometer al 
moe.
Anne bouwt de conditie van Lady Love langzaam op en overvraagt 
haar niet. Voordat ze in galop overgaat, laat ze de merrie eerst 
rustig warm worden, zodat ze geen blessures krijgt. Haar benen 
zijn altijd netjes ingezwachteld.
Laat de anderen, zoals Steve en Robin, maar idiote wedstrijdjes 
houden. Zorba wordt er alleen maar geschift van. Steve heeft niets 
meer over zijn merrie te vertellen. En die arme Bumper krijgt 
nooit eens de kans lekker warm te worden met zijn grote lijf. Dat 
zijn dus geen concurrenten.
Ook Arnoud niet, met Dollar. Die jongen galoppeert alleen maar 
hard en altijd met die idiote stopwatch erbij. Zo krijgt zijn paard 
echt niet de kans op conditie te komen.
Voor Joyce hoeft ze ook niet bang te zijn. Amor is een oud paard en 
Joyce zal geen risico's nemen. Die schakelt zichzelf in het begin 
van de wedstrijd al uit.
Wie zijn er dan verder nog? Ja, Miranda natuurlijk. Dat is een 
geduchte tegenstandster met dat nieuwe paard, als het inderdaad 
een goed paard is. Vanderlinde heeft zo weinig verstand van 
paarden!
En Igor en Sylvia doen natuurlijk mee en zij zijn goed. Maar zij 
moeten haar laten winnen, anders vertelt ze mevrouw Sanders 
over hun vrijpartij. En ze wil geen eerste worden, maar tweede. 
Laat Miranda maar in dat stomme reclamespotje meedoen, zij 
heeft veel liever geld.

Als Anne Lady Love op stal zet, ziet ze Igor lopen met de voer-
wagen.
'Igor, kom eens hier,' zegt ze.
Igor doet net of hij haar niet hoort.
'Igor, ik riep je,' zegt Anne nog een keer met nadruk.
Igor komt nu wel naar haar toe. 'Ik ben niet doof,' zegt hij. 'En 
voortaan praat je weer normaal tegen me. Ik ben niet van dat 
commandotoontje gediend, we zitten niet in het leger!'
Anne zet haar handen uitdagend op haar volle heupen. 'Oh sorry, 
hoor, ik wist niet dat ik niets tegen je mocht zeggen.' En dan 
vervolgt ze poeslief: 'Ik denk dat ik eens met mevrouw Sanders 
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moet gaan babbelen over jou. Of zij ook vindt dat je de laatste tijd 
zo onaardig bent.'
Igor imiteert Anne, zet ook zijn handen op zijn heupen en zegt: 'Ik 
denk dat ik eens met mevrouw Sanders ga babbelen over jou, 
Anne. Dat je zo'n luie donder bent en dat Lady Love toch snel moet 
worden gedekt en dat dat met al dat gerace niet gaat.'
Anne is stomverbaasd en roept giftig: 'Ik ga nu praten met me-
vrouw Sanders over jou, idioot. Ze stuurt je meteen weg als ze 
hoort van jou en Sylvia.'
Grijnzend gaat Igor voor haar staan. 'Als ze jou zou geloven, wel!' 
zegt hij. 'Maar ik weet nu dat ze dat nooit zal doen. Als het jouw 
woord tegen het mijne is, win ik. En Sylvia zal ook ontkennen. Jij 
bent dan de stalgek als je volhoudt. En niet ik word weggestuurd, 
maar jij .'
Anne wordt er onzeker van. 'Dat zullen we nog wel eens zien.'
Igor pakt haar beet en sleept haar mee naar de deur. 'Ga het direct 
vertellen,' zegt hij woedend. 'Dan weet je het en dan kun je gelijk 
opsodemieteren!'
Anne stribbelt tegen. 'Ik bepaal zelf wel wat ik zeg en wanneer,' 
roept ze.
Igor laat haar ineens los, zodat Anne op de grond valt. 'Neem ge-
rust de tijd,' zegt hij kalm en hij duwt de voerkar een stukje ver-
der. 'Maar laat in de tussentijd eens die handen van je wapperen. 
Er zijn nog vijf smerige boxen en ik verdom het om hier alleen het 
gore werk te doen.'
Anne wrijft over haar elleboog, die hard tegen de klink is 
gekomen. Ze staat op en mompelt: 'Ik krijg je nog wel, etterbak.'

Het nieuwe paard voor Miranda komt de volgende dag al aan. Het 
is zaterdagmorgen en alle deelnemers aan de wedstrijd zijn 'toe-
vallig' vroeg op stal. Als het paard uit de trailer wordt geladen, 
staat de hele groep eromheen.
Terwijl Vanderlinde de bestuurder van de veewagen betaalt, 
brengt Miranda het grote donkerbruine paard naar de buitenbak. 
Ze ontdoet het van zijn deken en bandages en laat het los.
Het paard staat even beduusd stil, maakt dan een enorme bok en 
sjeest de bak door, alsof het maandenlang opgesloten is geweest.
'Shit man, wat een prachtknol,' zegt Robin.
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Anne voelt een steek van jaloezie. Dit paard moet onverslaanbaar 
zijn. Wat heeft die Miranda weer een mazzel.
'Ja, 't is een leuk paardje,' zegt Vanderlinde. 'Het maakt zeker kans 
om te winnen. Maar om de wedstrijd spannender te maken, heb ik 
besloten nog een derde prijs uit te loven. En dat is Happy.'
Annes gezicht klaart op. Happy als derde prijs! Dat is een hartstik-
ke geschikt paard voor de instructeursopleiding.
Robins gezicht betrekt en dat van Arnoud ook. Wat een klote extra 
prijs. Een paard kost geld en ze hebben al zo'n havervreter.
Vanderlinde begrijpt direct wat Robin en Arnoud denken en zegt: 
'Degene die Happy wint mag uiteraard zelf weten wat hij of zij 
ermee doet. Verkopen mag natuurlijk ook. Hij brengt zeker acht- 
of negenduizend euro op.' 
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'Dat nieuwe paard van Miranda wordt nummer één, zeker weten,' 
zegt Robin tegen zijn vriend. 'Shit man, jij hebt nu echt geen kans 
meer om the face van Cross-7 te worden.'
Steve knikt. 'En jouw tienduizend euries? Heb je gezien hoe die 
Lady Love er uitziet? Of Loverboy, heb je zijn tijd van gisteren 
gehoord? Die hengst is onverslaanbaar! En dan hebben we nog 
dolle Sylvia met haar gekke knol. Het zal me niet eens verbazen als 
zij wint. Wij kunnen net zo goed niet meedoen. Zorba is natuurlijk 
supersnel, maar daar heb ik alleen iets aan als ik haar de goede 
kant op kan sturen en dat komt weinig voor.'
'Shit man,' zegt Robin weer. Hij draait een nieuw shaggie en leunt 
achterover in de overvloed aan kleurige kussens op Steves bed. 
Zoals elke keer als hij hier op bezoek is, verwondert hij zich over 
de wanstaltige smaak van zijn vriend. Of eigenlijk is het de smaak 
van zijn moeder. Of misschien wel van zijn vader.
Het twee meter brede, eikenhouten tweepersoonsbed waar Robin 
en Steve samen op liggen, bevindt zich in een kamer van tien bij 
acht meter. Voor het bed staat een enorme tv op een lelijk, paars 
tv-meubel, dat ook nog voldoende bergruimte heeft voor de hon-
derden dvd's, die Steve van zijn vader uit de VS. opgestuurd heeft 
gekregen. Het wollen tapijt is donkerrood en de gordijnen zijn 
gifgroen. De sprei op het bed is knalgeel. In zo'n kamer is het een 
zegen kleurenblind te zijn, bedenkt Robin.
Toch zitten ze er vaak, veel vaker in ieder geval dan bij Robin 
thuis. Zoals nu, op zaterdagavond, om de tijd te doden voordat ze 
naar de 'Koperen Pan' kunnen gaan. Steves moeder is, zoals zo 
vaak, vanavond niet thuis. Hun maaltijd hebben ze een uurtje 
geleden uit de muur gehaald. Het patatje van Adje is lekkerder dan 
de chique Franse ovenfrietjes van Steves moeder, en haar halva-
naise vinden ze al helemaal niet te vreten.
Steve pakt de afstandsbediening van de tv en klikt het toestel aan. 
'Zullen we film kijken?'
'We hadden het over de wedstrijd!'
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Steve haalt zijn schouders op. 'Ik weet niet eens of ik wel wil 
meedoen.'
Robin veert overeind en slaat zijn armen om zijn lange benen.
'Doe niet zo triest, man, je wilt toch winnen voor je vader?'
'Hmm.'
'Komt-ie nog over, volgende week?'
Steve knikt.
'Nou dan? Gaaf man, als je wint. Kan je vader met je pronken in de 
V.S. Ze zijn daar gek op glamourboys.' 
'Ik ben nogal een glamourboy met m'n eenachtenzestig.'
'Confidence, man. Glamour heeft te maken met confidence en niets 
met lengte. Robin draait weer een shaggie, steekt het aan en biedt 
het zijn vriend aan.
Steve schudt zijn hoofd. 'Ik stop met roken,' zegt hij. 'Volgens mij 
word ik daar depressief van.'
'Your choice.'
Een minuut later pakt Steve een pakje sigaretten uit zijn borstzak 
en steekt een sigaret op.
'Ik dacht dat je gestopt was?'
'Was ik ook,' zegt Steve. 'Maar nu begin ik weer.'
Hij zuigt zo lang aan de sigaret en inhaleert zo diep dat Robin bang 
is dat hij uit elkaar ploft.
Daarna springt Steve van het bed af, rekt zich uit en zegt: 'Oké, ik 
wil winnen.'
Robin graait naar zijn jack, dat naast het bed ligt en pakt een blik-
ken doosje met pilletjes uit de binnenzak.
'We gebruiken toch maar valium,' zegt hij. 'We geven de andere 
paarden net genoeg om ze iets slomer te maken, zeg maar eh... 
vijftien pillen per paard? Dat zijn er maar iets meer dan Zorba 
kreeg en die reageerde er helemaal niet op. En als ze niet werken, 
bad luck. Maar nu is de vraag: hoe dienen we het spul toe?'
'Jij moet Dollar in ieder geval doen,' zegt Steve. 'Als Arnoud mij bij 
zijn paard ziet, ben ik de lul. En als je toch zijn paard doet, dan kun 
je ook beter dat van Joyce doen.'
'Nee, laten we Amor maar overslaan,' zegt Robin. 'Stel dat die 
ouwe knol een beroerte krijgt of zo?'
'Oké. En als jij dan nog Sylvia neemt, dan doe ik de andere drie 
wel.'
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Dat komt slecht uit, bedenkt Robin. Steve heeft dan Miranda's 
paard en dat beest moet juist winnen, zodat hij zeker is van de 
tweede plaats. Steve rijdt nooit de hele route uit op zijn getikte 
knol. Nee, dit kan echt niet.
'Ik doe Miranda's paard,' zegt Robin. 'Jij hebt nooit contact met 
haar, dan staat het wel heel raar als je in haar box ontdekt wordt. 
Doe jij alleen maar die van Anne en Igor. Zij staan dicht bij Zorba, 
dus dat valt het minste op. Ik ga de laatste tijd nog wel eens met 
Miranda om, dus is het ook niet gek dat ik haar paard bewonder. 
Maar hoe en wanneer precies geven we de valium?'
'We doen het gewoon zoals we het bij Zorba en Bumper hebben 
gedaan,' zegt Steve. 
'Eerst oplossen in suikerwater en dan in een stukje appel,' zegt 
Robin. 'Ik zou het liever door het voer doen, maar ze worden 
natuurlijk vroeg gevoerd op de wedstrijddag. We moeten er wel 
voor de anderen zijn, anders valt het te veel op.'
Steve knikt en loopt naar het koelkastje naast het tv-meubel.
'Pilsje?'
Met een pilsje in de hand liggen Steve en Robin even later gezellig 
op bed naar een film te kijken.

Precies vierentwintig uur later ligt ook Joyce naar een filmp te 
kijken. Op bed, haar bed. Eenpersoons, negentig centimeter breed 
met uitkijk op blauwgebloemde gordijnen, blauwe vloerbedekking 
en een bijpassende sprei.
Joyce voelt zich mat, moe en kleurloos.
Waarschijnlijk is zij de enige van alle deelnemers aan Cross-7, die 
de afgelopen week praktisch geen seconde heeft nagedacht over 
de wedstrijd. Ze is alleen maar bezig met haar relatie met Arnoud.
Vragen, vragen, vragen.
Is hij nu echt altijd zo geweest, zoals Sylvia zei, of heeft zijzelf 
misschien schuld aan zijn veranderde houding? Heeft ze wel echt 
achter hem gestaan, zoals hij verwachtte? En de belangrijkste 
vraag: is het nu aan of uit?
Joyce zet de volumeknop van haar tv op nul en draait voor de 
derde keer vandaag Arnouds nummer.
Eindelijk wordt er opgenomen. Het is zijn moeder en ja, Arnoud is 
thuis.
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'Hoi,' zegt hij kortaf.
'Ook hoi,' zegt Joyce. 'Heb je vanmiddag niet gereden? Ik heb wel 
twee uur op je staan wachten. Normaal trainen we toch samen op 
zondagmiddag?'
'Oh,' klinkt de stem van Arnoud onverschillig. 'Er is iets tussen 
gekomen.'
Joyce is even stil. Ze neemt de hoorn in haar andere hand en roept 
dan: 'Iets tussen gekomen? Dan had je toch even naar de stal 
kunnen bellen? Je laat me toch niet maar zo wachten daar. Wat is 
er dan tussen gekomen?'
Arnoud zegt: 'Gewoon iets, van het restaurant, 
een personeelslunch. Daarvoor interesseer jij je toch niet?' Er 
knapt iets in Joyce. Ze heeft schoon genoeg van Arnoud en zijn 
wisselende humeuren.
'Oh,' zegt ze. 'Een personeelslunch, en dat interesseert mij natuur-
lijk niet. Je hebt gelijk, je restaurantje interesseert me niet en jij 
eigenlijk ook niet meer. Je zoekt het verder maar uit, lul. Van nu af 
aan beschouw ik jou niet anders dan als een vage kennis. Het is 
uit, hoor je? Het is uit!'
'Bel je me daar helemaal voor op?' Arnouds stem klinkt koel. 'Had 
even een briefje geschreven en het op het prikbord op stal geprikt. 
Dan weet iedereen het tenminste. Je schreeuwt zo hard dat mijn 
buren het nu ook weten.'
Woest smijt Joyce de hoorn op de haak. Sylvia heeft gelijk, ze is 
verblind geweest. Ze wrijft de opkomende tranen uit haar ogen. 
Niet huilen, dat is die jongen helemaal niet waard!

Arnoud heeft besloten de komende dagen geen gedachten aan 
Joyce te verspillen. Alleen de wedstrijd telt voor hem. Als hij de 
volgende dag de stopwatch indrukt, blijkt hij weer drie seconden 
sneller te zijn geweest dan de vorige keer. Zie je wel dat het beter 
gaat zonder Joyce?
Hij laat Dollar rustig uitstappen.
Uit een zijpaadje komt Miranda te voorschijn op haar nieuwe 
paard.
'Dit paard kan zo naar Duindigt,' zegt ze enthousiast. 'Hoe heet-ie 
eigenlijk?' vraagt Arnoud. 'Of ben je dat vergeten na te vragen?'
'Hij heet Class Royal.' Miranda kijkt beledigd. 
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'Zoals in Bananenroyal?'
Miranda kijkt Arnoud onderzoekend aan. 'Waarom doe je zo 
hufterig? Ik word zeker eerste met dit paard en jij wilt toch 
tweede worden? Dan mag je wel eens wat meer je best doen.'
'Het kan me allemaal geen lor schelen,' zegt Arnoud boos. 'Elke 
uitslag is goed, zolang die maar over je hele lijf zit, eczeemtrut.'
Hij galoppeert weg, maar Miranda heeft hem snel ingehaald.
'Weet Joyce wat voor een zakkerige klotepiel jij bent?' vraagt ze, 
terwijl ze naast hem galoppeert.
'Andere meisjes aflebberen en uitschelden? Ik zal haar eens 
vertellen wat voor een lul jij bent!'
Arnoud begint zo hard te lachen, dat hij bijna van zijn paard afvalt. 
Hij kan zich nog net aan het zadel vasthouden.
'Vertel Joyce vooral alles,' roept hij, terwijl hij een zijpad inslaat. 
'Het is al lang uit!'

Miranda gaat in stap over. Nou ja, wat maakt het uit. Arnoud is 
compleet doorgedraaid, hij kan zijn gedachten toch niet bij de 
wedstrijd houden. Laat ze maar niet meer over hem nadenken, 
zonde van de grijze cellen. Ze moet zich nu juist geestelijk gaan 
voorbereiden op aanstaande zaterdag. 
De zaken staan er goed voor. Class Royal is echt een toppaard en 
Vanderlinde is idolaat van haar. De man is er bijna elke dag om 
haar te zien trainen. Ze wordt op de hoogte gehouden van de hele 
reclamecampagne, zo gaaf. Ze hebben al een spotje bedacht. Het 
wordt een filmverhaal waarin een meisje, zij dus, op haar paard de 
huiskamer binnenrijdt en zegt dat ze een wereldreis gaat maken. 
In Amerika rijdt ze met een kudde koeien mee en in China rijdt ze 
over de Muur en zo. Als ze terug is in Nederland, heeft ze nog 
dezelfde broek aan. Natuurlijk zijn het alleen maar korte flitsen 
van de wereldreis, want het hele spotje duurt nog niet eens een 
halve minuut. De opnames voor het cowboywerk gebeuren niet in 
Amerika, maar in Frankrijk. Toch heavy! De rest is studiowerk. 
Gisteren drukte Vanderlinde haar vijf briefjes van vijftig in haar 
handen. Om iets leuks te kopen voor na de wedstrijd, want als 
winnares moest ze tijdens het feest vaak op de foto.
Ze heeft natuurlijk gezegd dat ze het geld echt niet kon aannemen. 
Dat hij al zoveel voor haar had gedaan en dat dit echt te gek was 
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en dat ze zich anders schuldig zou gaan voelen, omdat ze hem zo 
weinig te bieden had.
Hij heeft haar toen het hele ongelukkige verhaal van zijn huwelijk 
verteld. Dat hij niet meer van zijn vrouw houdt en dat zijn doch-
ters zo tegen hem tekeergaan als ze niet meteen hun zin krijgen. 
Dat hij toch ook een beetje recht heeft op geluk?
Miranda heeft hem een zachte kus op zijn mond gegeven en heeft 
hem weer Piet genoemd. Toen hij weg was, heeft ze snel haar lip-
pen afgeveegd. Sylvia heeft dat natuurlijk gezien en lachte erom. 
Lachte ze haar toe of lachte ze haar uit? Niet meer aan Sylvia den-
ken, eerst de wedstrijd winnen.

Arnoud verzorgt Dollar zo snel mogelijk. Hij wil meteen naar huis, 
want op stal is geen gezelligheid meer te vinden. Hij wil net op zijn 
scooter wegrijden, als Sylvia komt aanrennen.
'Kun je me een lift geven?' vraagt ze. 'Mijn brommer doet het niet 
en mijn vader wordt woedend als ik weer te laat ben.'
Arnoud strekt zijn arm uitnodigend uit en Sylvia stapt achterop.
'Ga maar over de hei,' zegt ze. 'Dat is korter.'
Arnoud draait de scooter en rijdt voorzichtig over het zandpaadje, 
dat naar het fietspad loopt.
Sylvia kruipt met haar handen onder zijn shirt en legt ze om zijn 
blote middel.
Arnoud rijdt bijna een kuil in en op het fietspad zet hij er meteen 
de vaart in, maar hij kan zich moeilijk concentreren. Sylvia is bezig 
zijn broek los te maken!
Bij de open plek stopt Arnoud. 'Wat ben je aan het doen?' vraagt 
hij met een nerveuze lach. 'Zo kan ik toch niet doorrijden?'
Sylvia lacht uitdagend. 'Wie zegt dat we ergens heen moeten?' Ze 
springt van de scooter af en rent lachend weg.
Arnoud zet zijn scooter op de standaard, rukt zijn helm van zijn 
hoofd en holt haar achterna.
Sylvia is snel. Ze vliegt van boom naar boom, wacht even tot hij 
vlak bij haar is en holt dan weer verder.
Na een tijdje heeft Arnoud genoeg van het spelletje en hij tackelt 
haar van achteren.
Sylvia begint helemaal niet te schreeuwen van de pijn, zoals ande-
re meisjes zouden doen. Ze draait zich onder hem en begint hem 
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te zoenen.
Hij kust haar hartstochtelijk terug en probeert de rits van haar 
jack open te doen.
Alsof ze daarop heeft gewacht, ritst Sylvia haar jasje zelf open en 
trekt het uit. Daarna begint ze aan de knopen van haar T-shirt te 
frutselen, zodat ze binnen een mum van tijd met blote borsten 
onder hem ligt. Een beha draagt ze niet.
Eindelijk ziet Arnoud haar prachtige, grote borsten. Hij pakt ze in 
zijn handen, streelt ze, kust ze.
Sylvia begint te kreunen. Ze grijpt naar zijn halfgeopende gulp en 
probeert zijn broek naar beneden te doen.
'Wacht even,' zegt Arnoud hees. Hij rolt van haar af en trekt zo 
snel mogelijk zijn broek en slip uit. Dan draait hij zich weer om 
naar Sylvia.
Ze ligt spiernaakt naast hem en kijkt met haar prachtig grote ogen 
naar hem op. 'Kom dan.'
Arnoud kan niet meer denken. Alleen in zijn nachtelijke fantasieën 
is een meisje zo gewillig geweest.
Sylvia's handen leiden hem de juiste kant op en Arnoud komt 
terecht in haar vochtige warmte. Bijna onmiddellijk krijgt hij een 
orgasme. Stil blijft hij op haar liggen.
'Ik ben er ook nog,' zegt Sylvia teleurgesteld en ook een beetje 
boos. Met haar vingers probeert ze weer bloed in zijn penis te krij-
gen, maar hij blijft slap.
'Shit,' zegt ze en Arnoud staat geschrokken op.
Zij blijft naakt liggen, haar benen iets gespreid. Met haar handen 
kneedt ze haar gebruinde borsten en ze zegt: 'Jij moet nog veel 
leren, was dit je eerste keer?'
Nou ja, denkt Arnoud, die al twee keer eerder met een meisje heeft 
geslapen. Hij begint zich beledigd aan te kleden en gooit haar 
kleding naar haar toe. 'Kleed je toch aan, je lijkt wel een, een...' 
'Nou?'
'Eh, nou ja, je blijft toch niet bloot liggen na het vrijen?'
'Oh, zijn we al in het stadium van na het vrijen? Dat wist ik nog 
niet,' zegt ze. 'Ik ben in ieder geval nog niet klaargekomen!'
'Praat toch niet zo raar,' zegt Arnoud.
Sylvia staat op, draait zich zogenaamd preuts om en kleedt zich 
ook aan. 'Hypocriet,' zegt ze dan. 'Een meisje mag zeker geen zin 
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hebben in seks?'
Arnoud schudt zijn hoofd. 'Het hoeft niet zo op een presenteer-
blaadje aangeboden te worden,' zegt hij, terwijl hij naar zijn 
scooter loopt. 'Joyce is preuts, zo hoeft het ook weer niet, maar jij 
bent... je lijkt wel een nymfomane!'
'Wil je nog een nieuwe afspraak maken met de nymfomane?' 
vraagt Sylvia, die trots is op deze titel.
'Nee, natuurlijk niet,' zegt Arnoud.
'Graag of niet,' zegt ze en ze loopt heupwiegend weg.
Arnoud is in tweestrijd. Moet hij nou achter haar aan om haar 
naar huis te brengen, zoals hij had beloofd? Maar Sylvia loopt 
precies de andere kant op, richting stal.
Ach, die brommer van haar doet het natuurlijk wel. Dat was alleen 
maar een smoes om met hem mee te gaan.
Shit man, wat zijn meiden berekenend. Je weet nooit waar je aan 
toe bent. Bij de een moet je je handen thuishouden, de ander móet 
je aanraken. Hij hoeft de eerste tijd geen meiden meer!
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- 14 -

Het is woensdag, drie dagen voor de cross. Joyce galoppeert rustig 
over het brede pad naar de stal. Ontspannen wiegt ze mee met de 
soepele galopsprongen van Amor.
De ruin beweegt zijn oren voortdurend van voren naar achter. Hij 
wil alles horen uit de omgeving. De vogels, de insecten, de vlieg-
tuigen. Maar hij wil ook geen woord missen van wat Joyce zegt.
Joyce heeft lang over Arnoud en zichzelf nagedacht.
Dat het tussen hen is misgegaan komt door de wedstrijd, is haar 
conclusie. Eigenlijk is de hele groep uit elkaar gevallen door die 
stomme wedstrijd.
Ruim een maand geleden maakten ze samen nog gezellige buiten-
ritten, maar nu gunt niemand de ander het licht in de ogen.
In de wedstrijdwereld draait alles om geld, denkt Joyce. Bah, wat 
triest.
Ze stuurt Amor een zijweg in en ineens houdt het paard geschrok-
ken halt. Joyce kan zich nog net aan het zadel vastklampen, anders 
was ze met een boog over hem heen gevallen.
Uit de struiken komt Steve aangestrompeld.
'Sorry hoor,' zegt hij. 'Ik geloof dat Amor van me schrok, maar ik 
ben weer eens door Zorba gelanceerd. Dat gebeurt nu bijna elke 
keer als we buiten rijden.'
Joyce moet lachen als Steve zo onopvallend mogelijk over zijn 
pijnlijke achterste wrijft.
'Ik kan je niet aanbieden bij me achterop te klimmen, dat vindt 
Amor nooit goed,' zegt ze. 'Maar ik kan wel gezellig met je mee-
lopen.'
Ze springt op de grond en wandelt naast Steve verder.
'Gaat het wel?' vraagt ze. 'Wil jij misschien op Amor?'
'Aardig van je, maar nee, bedankt,' zegt Steve. 'Ik hoef even niet op 
een paard te zitten. Ik denk dat ik de wedstrijd afzeg. Er staat 
gewoon te veel op het spel en ik ben hartstikke gestresst als ik 
train! Dat voelt Zorba aan en daarom doet ze nog gekker dan 
normaal.'
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'Goh,' zegt Joyce. 'Ik zat ook net te bedenken dat die wedstrijd 
eigenlijk helemaal niet leuk is. Mijn relatie is erdoor stukgegaan, 
iedereen loopt op anderen te katten of over anderen te kletsen. 
Bah, er is niets overgebleven van ons leuke groepje.'
'Ik snap er geen bal van,' zegt Steve. 'We hebben altijd wedstrijd-
jes gereden en het heeft nooit uitgemaakt wie won. Waarom kan 
dat nu niet op dezelfde manier?'
Opgewonden pakt Joyce zijn hand vast. 'Waarom proberen wij 
niet ook van de cross gewoon een leuke wedstrijd te maken? Dan 
krijgen we misschien de oude sfeer weer terug.'
'Good idea!' Maar dan bedenkt Steve ineens dat hij met Robin 
heeft afgesproken dat ze de paarden valium zullen geven. Wat een 
afschuwelijk idee eigenlijk!
'Is er wat?' vraagt Joyce, die Steves gezicht ziet betrekken.
'Nee hoor,' zegt hij snel. 'Ik dacht aan Zorba, of ze wel zonder 
ongelukken is thuisgekomen.'
'Vast wel,' zegt Joyce.

's Avonds belt Steve Robin op. 'Eh, ik heb nog eens nagedacht,' 
zegt hij, 'maar ik denk toch dat we dat valiumplan maar moeten 
skippen. Eh, winnen is niet zo belangrijk. Het is gewoon cool om 
mee te doen. Voor de gezelligheid of zo, toch?'
'Je leest zeker voor uit de handleiding van de Olympische spelen. 
Meedoen is belangrijker dan winnen. Doe niet zo triest man, je 
bent toch geen watje? A deal is a deal, hoor. Ik heb niet voor niets 
al die tabletten van m'n moeder achterovergedrukt! En eh, als jij 
niet meedoet, doe ik het wel alleen!'
Steve schrikt van de boosheid in Robins stem. 'Oké, oké,' zegt hij 
dan maar snel. 'Ik doe mee, sorry, ik werd een beetje bang, stom 
natuurlijk.'
Robin laat zich graag geruststellen. 'Trainen morgen?' stelt hij 
voor.
'Ik ga liever alleen,' zegt Steve. 'Zorba krijgt de zenuwen als 
Bumper met zijn grote platvoeten naast haar rijdt. See you, hè?' en 
hij breekt af.
Shit, denkt Steve, wat nu? Dat valiumgedoe moet in ieder geval 
niet doorgaan. Robin zou de paarden van Arnoud en Miranda 
doen. Nou, Dollar kan hem niet schelen, daar bemoeit hij zich niet 
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mee. Maar Miranda's nieuwe aanwinst zou hij natuurlijk in een 
andere stal kunnen zetten als Robin komt. En hijzelf doet niets 
met de paarden van Igor en Anne. Het zal een eerlijke wedstrijd 
worden, zoals hij met Joyce heeft afgesproken.
Steve zakt achterover op zijn bed en doet zijn ogen dicht. Voor 
zich ziet hij het gezicht van Joyce. Mooi, die bruine ogen en dat 
lange, steile, donkere haar. Een beetje Oosters. Slanke polsen, 
kleine, sierlijke handen. Ook kleine borstjes?
Steve heeft nooit eerder op die manier naar Joyce gekeken, maar 
dat komt natuurlijk omdat ze verkering met Arnoud had.

Sylvia bijt op haar duimnagel alsof ze hem ervan af wil scheuren 
en kijkt in de spiegel. 'Niet weer beginnen met nagelbijten, Syl,' 
zegt ze tegen zichzelf.
Ze staat in het hokje naast de zadelkamer en houdt haar hoofd 
schuin boven de wastafel om een paar grote slokken water te 
nemen, maar de brok in haar keel kan niet met water worden 
weggespoeld. Ze kucht nerveus en woelt met haar vingers door 
haar haar. Ze moet iets doen om zichzelf beter te voelen, dit houdt 
ze niet uit.
Toen ze net terugkwam van haar buitenrit, was ze Arnoud tegen-
gekomen. Ze had eigenlijk verwacht dat hij zou opbellen of dat hij 
haar zou opwachten bij de stal. Gisteren heeft ze urenlang haar 
zadel, hoofdstel en zelfs haar halster staan poetsen om hem maar 
niet te missen. Ze had gedacht dat hij niet te hard van stapel wilde 
lopen omdat hij niet de indruk wilde wekken dat het met Joyce uit 
was vanwege een andere vriendin. Ze had gedacht dat hij het niet 
echt meende toen hij zei dat hij geen nieuwe afspraak met haar 
wilde maken. Dat hij bang was voor de gevoelens die ze in hem 
opriep. Ze had gedacht dat hij net zoveel aan haar had gedacht als 
zij aan hem. Dat had ze dus verkeerd gedacht. 
Zo'n twintig meter voor ze elkaar zouden passeren schoot hij snel 
een zijweggetje in. Het was niet eens een ruiterpad!
Sylvia was hem natuurlijk achternagegaan. 'Je mag me op zijn 
minst wel gedag zeggen, nadat we zo intiem met elkaar zijn ge-
weest,' had ze beledigd gezegd. 
Hij haalde zijn schouders op en zweeg.
'Je bent een klootzak,' had ze geroepen. 'Een meisje moet het wel 
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doen, maar mag het niet lekker vinden, hè? lk haat jongens met 
een dubbele moraal.'
'Beter dan iemand zonder moraal,' had Arnoud gezegd. 'Jij denkt 
alleen maar aan seks, seks en nog eens seks. Je lijkt wel gek om 
midden op de hei in je nakie te gaan staan. Stel dat er kinderen 
hadden gelopen, wat hadden die moeten denken? Ik wil niets 
meer met je te maken hebben, hoor. Wat mij betreft ben je eh, een 
vage kennis eh, van de stal.' 
Hij was weggegaloppeerd en zij was, verdrietig en boos, naar de 
stal gestapt. Ze had wel met hem in discussie kunnen gaan. Hij had 
ook gewild. Hij had daar toch ook in zijn blootje gelegen? Maar 
wat had het voor zin? Arnoud wilde haar helemaal niet, hij vond 
haar een nymfomane! 
Wat heeft ze in godsnaam verkeerd gedaan? Nog nooit heeft ze 
zich zo vernederd gevoeld.
Sylvia neemt nog een slokje water en veegt haar mond af. Dan rent 
ze de trap op en opent de deur van Igors appartement.

Igor ligt languit op zijn bed een tijdschrift te lezen. Verbaasd kijkt 
hij op. Sylvia heeft hem na hun vrijpartij op de hooizolder 
gemeden. Hij heeft haar niet durven opzoeken, maar hij heeft wel 
vaak aan haar gedacht, naar haar gekeken, over haar gedroomd. 
Maar de risico's waren te groot, met Anne in de buurt.
'Iets met de paarden?' vraagt hij.
'Nee hoor,' zegt Sylvia. Ze kijkt hem aan en strekt haar armen naar 
hem uit als een klein kind dat getroost moet worden. 'Ik heb je 
gemist, ik heb ons samen gemist. Of wil je me niet meer?'
Igor voelt dat er iets mis is met Sylvia. Ze ziet er verdrietig uit en 
ze is haar anders zo trotse houding kwijt. Hij wil haar beschermen, 
liefde geven, maar is ook bang ontdekt te worden.
'Niet hier,' zegt hij zachtjes. Hij gooit het tijdschrift op de grond, 
staat op en pakt Sylvia bij haar middel. 'Sanders is hier wel eens 
onverwachts binnen komen vallen. Laten we naar de hooizolder 
gaan.'
Sylvia klampt zich aan hem vast en zegt: 'De hooizolder met Anne 
als publiek zeker? Nee, echt niet. Ik wil het doen op jouw bed, daar 
hebben we het nog nooit gedaan.'
Ze loopt naar de deur, draait de sleutel om en steekt hem in haar 
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zak. Ze rent naar Igor toe, vol energie ineens en roept uitdagend: 
'Je kunt niet weg voordat je de sleutel hebt gevonden.'
Even wil Igor boos worden, de sleutel met geweld uit haar zak 
pakken en haar de deur uit duwen, maar dat is echt maar heel 
even.
Lachend laat hij zich op bed vallen.
Sylvia zet de muziek harder en geeft Igor kusjes op zijn mond op 
de maat van de muziek.
Hij geeft zich aan haar over. Hij laat zich kussen, streelt haar 
mooie billen, kust haar mooie borsten en voelt zich heel gelukkig. 
Zijn Syl is terug!

Om tien over zes kijkt mevrouw Sanders voor de zoveelste maal 
op haar horloge. Waar blijft Igor nou? Het eten verpietert hele-
maal. Normaal is hij er al om zes uur. Hij zal de tijd toch niet zijn 
vergeten? Ach, hij is natuurlijk nog in de stallen bezig. Misschien is 
er een paard met koliek, of een wond. Of misschien heeft een van 
de wedstrijdruiters advies nodig. De pensionklanten doen maar 
met hun paarden en Igor moet altijd de problemen proberen op te 
lossen. Soms denkt ze dat Igor meer weet dan de 
dierenarts. Laatst met Bumper nog. Elk kwartier ging hij bij het 
paard kijken en na een paar uur zei hij dat er geen gevaar meer 
was. Dat had Robin de kosten van een dierenarts uitgespaard!
Vanuit de keuken ziet ze Anne aan komen rennen. Snel doet ze de 
deur open. 'Is er iets met een van de paarden?'
Anne schudt haar hoofd en zegt hijgend: 'Volgens mij is er iets met 
Igor. Ik kwam langs zijn appartement en hoorde hem kreunen. 
Maar ik kon er niet in, want de deur zat op slot. Hij is vast dood-
ziek.'
Mevrouw Sanders grist de sleutelbos uit haar la en rent naar Igors 
appartement. Onder aan de trap hoort ze harde muziek. Vreemd. 
Is hij zo ziek dat hij de volumeknop niet eens meer kan bedie-
nen? Ze klopt op zijn deur. Geen reactie natuurlijk, de muziek staat 
te hard.
Resoluut pakt mevrouw Sanders de sleutelbos met de reserve-
sleutel van het appartement en ze opent de deur. Als ze de kamer 
inloopt, kijkt ze midden in het verschrikte gezicht van Igor. Hij ligt 
op bed, met zijn gezicht naar haar toe.
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Boven op hem zit Sylvia, die heftig heen en weer beweegt en 
roept: 'Oh ja, wat lekker!'
Mevrouw Sanders ziet alleen Sylvia's rug uitsteken boven de 
wirwar van lakens en dekens. Ze voelt zich misselijk worden als ze 
het bezwete gezicht van Igor ziet, met zijn haren aan zijn voor-
hoofd gekleefd en zijn gespierde armen met sterk opgezwollen 
aderen, die net nog om Sylvia's middel lagen. Ze keert zich vol 
wal-ging om. 'Je hebt een uur om je koffers te pakken en op te 
donde-ren. Daarna bel ik de politie, seksmaniak! En bedenk wel 
dat je vervolgd kunt worden voor zo'n affaire met een 
minderjarige en ik zal er niet zijn om je te verdedigen. Nou, schiet 
op, je hebt een uur! Eén uur!'

Fluitend pakt Anne de bezem om de stal aan te vegen. 
Ze zag net Igor weggaan. Hij liep met gebogen hoofd en droeg 
alleen een sporttas, dus hij zal nog wel een keer terugkomen voor 
de rest van zijn spullen.
Sylvia is nog steeds bij mevrouw Sanders binnen. Anne heeft wel 
iets kunnen volgen van hun gesprek, want ze schreeuwden allebei.
Sylvia deed het voorkomen alsof alles Igors schuld was. Dat hij 
haar een pilletje had gegeven waardoor ze zin in seks had gekre-
gen, terwijl ze normaal zo preuts was. Dat ze zich kapot schaamde 
voor zichzelf en dat ze Igor zou aangeven bij de politie.
Mevrouw Sanders probeerde Sylvia dat laatste uit haar hoofd te 
praten, vanwege de naam van haar stal en zo.
Wat er daarna gezegd werd, kon Anne niet meer horen, want ze 
spraken ineens veel zachter.
Sylvia zal dus wel blijven, maar Igor is in ieder geval exit. Wat een 
idioten, zeg, om twee keer dezelfde fout te maken. Toen ze Sylvia 
een uurtje geleden naar boven zag lopen, wist ze al wat er zou 
gaan gebeuren, en jawel hoor, bij Sylvia heb je geen waarzegster 
nodig.

Stallen uitmesten is zwaar werk, maar lang niet zo zwaar als met 
zakken mot en balen hooi sjouwen, weet Anne de volgende dag. Ze 
heeft nog nooit alle stallen in haar eentje moeten doen en als ze 
met uitmesten hielp, haalde Igor altijd het schone zaagsel uit de 
opslagplaats.
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Arnoud komt net uit de box van Dollar, als ze met de kruiwagen 
langsrijdt. Het zweet druipt van haar voorhoofd af.
'Igor heeft zeker vrij vandaag, dat jij zo druk bent,' zegt hij 
vriendelijk.
Arnoud heeft behoefte aan een normaal gesprek. Met Steve praat 
hij niet, met Joyce niet en met Sylvia ook niet meer. Met Anne 
heeft hij tot nu toe nooit meer dan een paar woorden gewisseld.
Anne stopt even en gaat puffend zitten. 'Igor is vertrokken.'
Als ze het vraagteken in Arnouds ogen ziet, zegt ze: 'Vraag me niet 
hoe en waarom en zo, want dat weet ik ook niet. Maar het zal wel 
iets met Sylvia te maken hebben, want die werd door mevrouw 
Sanders naar binnen geroepen en uitgescholden. Ze zullen samen 
wel iets geflikt hebben.'
Arnoud gaat snel naast haar zitten. 'Eh, hebben Sylvia en Igor dan 
iets?'
Het is toch niet waar, denkt hij, dat Sylvia ook met Igor... Voor of 
na hem? Bah, wat een slet!
'En of ze wat samen hebben,' zegt Anne. 'Een tijdje geleden lagen 
ze ook al te rollebollen op de hooizolder. Ja, ik kwam daar toeval-
lig achter, want ik hoorde kabaal op zolder en dacht dat de kat niet 
meer van de trap af durfde. Ik heb er natuurlijk niets van gezegd, 
want ik zou nooit iemand verlinken. Ze smeekten me gewoon 
niets verder te vertellen. Nou, dat sprak vanzelf.'
Arnoud kijkt vol bewondering naar Anne. Hij heeft haar altijd als 
een halve jongen beschouwd. Als meisje haalt ze het natuurlijk 
niet bij Sylvia of Miranda. Dat zijn echte vrouwen met hun gelakte 
nagels en opgemaakte gezichten. Maar eigenlijk zijn zij puur 
namaak, kloons uit films en stomme tv-programma's. Anne ge-
bruikt helemaal geen make-up. Ze draagt slobbertruien en het is 
wel eens zwart onder haar nagels, maar ze is wel puur natuur!
'Wat gebeurt er hier veel waar ik niets van afweet, zeg,' zegt Ar-
noud om haar aan te moedigen verder te praten.
'Nou en of er hier veel gebeurt,' zegt Anne. Het is hier af en toe net 
Hollywood. Natuurlijk Igor en Sylvia samen, maar volgens mij had 
mevrouw Sanders ook een oogje op hem, joh.'
'Ah nee.'
'Jaha,' zegt Anne. 'Mevrouw Sanders praat vaak over haar overle-
den man en ze vindt dat Igor op hem lijkt. Hij staat ook in haar 
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testament, hoor!'
'Ah nee! Ga door.'
'Nou, en dan Miranda met Vanderlinde natuurlijk. Hij is stapelgek 
op haar, als je ziet hoe hij naar haar kijkt! Het is trouwens nog 
erger als zij naar hém kijkt, met zo'n flikflooierige blik. En onder-
tussen rijdt ze bijna iedere dag met Robin buiten. Ik vraag me af 
wat die daar uitspoken.'
'Hoe weet je dat toch allemaal?'
'Ach,' zegt Anne en ze staat op. 'Iedereen is hier zo bezig met zich-
zelf. Dat komt door al dat geld, dat verpest iemand verschrikkelijk. 
Kijk, ik heb nooit geld gehad, maar ik snap wel hoe de wereld in 
elkaar zit. Al die meiden hier leiden een luxeleventje en hebben 
geld zat voor make-up en zonnebanken en fitness-apparaten. Ja, 
en ik... ik moet gewoon werken, weet je. En mooi ben ik helaas 
niet.'
Arnoud gaat staan en legt zijn handen op haar schouders. 'Jij bent 
juist fantastisch,' zegt hij plechtig. 'En jij bent ook de enige die het 
verdient de wedstrijd te winnen. Ik weet heus wel hoe het is om 
voor je geld te moeten knokken, want ik was twee avonden per 
week af in een restaurant.' Arnoud ziet de eindeloze stapels gore 
borden van gisteren weer voor zich en trekt een vies gezicht.
Anne kijkt hem vol medeleven aan.
'Ach, ik ben eigenlijk wel blij dat mijn vader vindt dat we ons eigen 
geld moeten verdienen,' zegt Arnoud dan. 'Anders had ik jou nooit 
zo goed kunnen begrijpen.' 
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- 15 -

Op zijn tenen sluipt Robin de stal door. Het is zeven uur in de och-
tend. De wedstrijd begint om tien uur, dus de anderen zullen er 
ook wel vroeg zijn. In een plastic tasje heeft hij drie porties appel 
met valiumsuikerwater, voor de paarden van Anne, Sylvia en 
Arnoud. Er is al gevoerd, want Bumper likt net de laatste kruimels 
biks uit zijn voerbak.
Robin loopt door naar de zadelkamer en verbergt het tasje in zijn 
kast. Dan hoort hij een deur opengaan.
Steve, denkt hij met een gevoel van opluchting. Nu kan zijn vriend 
op de uitkijk staan, terwijl hij de appels geeft.
'Ik ben hier,' roept hij zacht, 'in de zadelkamer.' Hij doet zijn kast 
dicht en kijkt de gang in.
Daar komt inderdaad Steve aan, maar Joyce loopt achter hem en 
zij zegt: 'Hoi Robin, ben je al wakker? Dat had ik niet van je ver-
wacht!'
Shit, denkt Robin, nu wordt het een stuk moeilijker. Waarom is die 
Joyce zo bespottelijk vroeg?
Ieder begint met de voorbereidingen voor de wedstrijd. Paarden 
borstelen, hoeven uitkrabben, manen invlechten.
Bumper en Zorba hebben hun boxen naast de buitenbak, maar 
Robin en Steve hebben hun paarden mee naar binnen genomen en 
ze naast elkaar vastgezet op de spuitplaats.
Robin loert steeds naar Joyce. Waarom gaat ze niet even naar de 
wc of zo, dan kan hij de appels geven.
Het is nu al bijna acht uur. Zo meteen zijn de anderen er en dan is 
zijn kans verkeken.
Als Robin klaar is met Bumper, gaat hij naar de box van Dollar.
Binnen een seconde is Joyce er ook.
'Ik ga hem borstelen,' zegt ze.
'Is het weer aan tussen jullie dan?' vraagt Robin verbaasd.
Joyce haalt haar schouders op en gaat Dollars stal in.
Miranda komt er ook aan. Ze wordt gevolgd door Vanderlinde en 
direct achter hen aan lopen Sylvia en Anne.
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Shitter, denkt Robin, nu kan ik het echt wel vergeten. Hij kijkt 
veelbetekenend naar Steve, die even knipoogt.
Wat bedoelt hij daar nou mee? Er valt niets te knipogen, hun plan 
kan niet meer worden uitgevoerd!
'Zorg ervoor dat jullie om half tien op jullie paarden zitten,' zegt 
Vanderlinde. 'De fotografen kunnen dan alvast wat plaatjes schie-
ten en de verslaggever van de krant wil even een babbeltje met 
jullie maken. Er komt een hele pagina over vandaag, dat is nog 
eens mooie gratis reclame. De shirts met jullie rugnummers heb ik 
in de zadelkamer gelegd en uiteraard de crossbroeken erbij. We 
hebben zeven kleuren, dus dat komt erg goed uit, al vind ik het 
jammer van Igor. Nou, ik moet naar de "Heidehoeve" om daar de 
zaak te regelen. Heeft iemand nog vragen?'
Geen vragen. Vanderlinde heeft het scenario voor deze dag al 
diverse keren besproken, individueel en met de hele groep. 
Daarna heeft hij het nog een keer op papier gezet en opgehangen 
op het prikbord. De dag is van minuut tot minuut gepland.
Vanderlinde verdwijnt met nerveuze passen.
De zon schijnt uitbundig. Er is een warme, zonnige dag voorspeld 
en dat is prima voor de foto's.

Om half tien komen de ruiters naar buiten om op te stijgen.
De paarden glanzen alsof ze in de lak zijn gezet. Hun manen zijn 
netjes ingevlochten, de zadels en hoofdstellen zijn gepoetst. De 
ruiters zien er ook netjes uit, met hun witte poloshirts, zwarte 
laarzen en crossbroeken in zeven verschillende kleuren.
Natuurlijk lag er voor Miranda een rode broek, al had zijzelf liever 
de zwarte van Joyce gehad.
'Willen jullie aan de start verschijnen?' vraagt een man, die zich 
net heeft voorgesteld als meneer Heibloem, hoofd marketing van 
Vanderlindes bedrijf.
Ze moeten zich opstellen op volgorde van hun nummer.
Robin is nummer 1 en moet helemaal links op het pad gaan staan. 
Naast hem Anne en dan Arnoud. Nummer 4 is Miranda, die start 
vanaf het midden.
'Joyce, jij moet naast Miranda gaan staan.'
'Ik start achter de anderen,' zegt Joyce. 'Ik wil niet dat mijn paard 
geblesseerd raakt.'
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'Nee, je moet in de rij, hoor, want daar maken we nu juist een foto 
van.'
Joyce gaat naast Miranda staan en Steve en Sylvia stellen zich ook 
op.
De fotografen nemen foto's vanuit allerlei posities voor, achter en 
naast hen.
Miranda's paard wordt zenuwachtig van hen en begint op de 
plaats te dribbelen.
'Shit joh, jullie hoeven toch niet te flitsen? Er is licht genoeg,' zegt 
Robin.
Maar flitsen blijkt juist hoogst noodzakelijk te zijn. Als de fotogra-
fen weglopen, laat Joyce Amor achteruit stappen.
'We gaan starten, hoor,' zegt meneer Heibloem tegen haar.
'Ik start vanaf hier,' zegt Joyce beslist.
Ook Steve laat Zorba achterwaarts gaan.
Mevrouw Sanders komt naar voren met het startpistool.
Arnoud kijkt naar Anne naast hem en steekt zijn duim omhoog om 
haar geluk te wensen. Dan kijkt hij even om naar Joyce, maar als 
zij ook naar hem kijkt, draait hij zijn hoofd weer snel terug.
Robin kijkt naar Miranda en knikt.
Miranda knikt terug en klemt dan haar lippen op elkaar. Ze wil zo 
als eerste weg zijn, zodat ze geen last heeft van de andere paar-
den. Stel dat er een botsing komt, dan zijn haar kansen meteen 
verkeken.
Sylvia heeft een grimmige trek om haar mond. Ze barst van de 
wraakgevoelens. Klootzak Arnoud en pestwijf Anne. Ze zal ze 
dwarszitten waar ze maar kan.
Mevrouw Sanders ziet de vrolijk gekleurde broeken en de 
gespannen gezichten voor zich en mist Igor verschrikkelijk. Hij 
zou, net als Anne, in het roze rijden, haar stalkleuren. Ze probeert 
rechtop te gaan staan, maar dat is moeilijk in het zand. Ze lijkt 
juist steeds dieper weg te zakken. Het is toch geen drijfzand? Ze 
steekt het pistool in de lucht en lost het startschot.

Sylvia spuit weg en wordt direct gevolgd door Miranda, Robin en 
Anne. Daarachter komt Arnoud en als laatste vertrekken Steve en 
Joyce, die hun paarden hebben ingehouden tot de andere ruiters 
weg waren.
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Sylvia heeft al snel een flinke voorsprong. Met wapperende haren 
en wild bewegende armen en benen stuurt ze haar paard langs de 
vlaggetjes, vastbesloten tot het einde toe de leiding te behouden.
Miranda, Robin en Anne volgen op zo'n twintig meter. Erg onge-
rust maken ze zich niet. Zeven kilometer is een hele afstand en het 
tempo van Sylvia is niet lang vol te houden.
De paden zijn niet allemaal vlak. Na een kilometer moeten ze door 
een grote, diepe kuil. Eerst steil naar beneden. Niet te hard, anders 
sla je over de kop. Dan een meter of vijfentwintig door bosjes en 
dan weer steil naar boven, in volle galop door het mulle zand.
De voor de wedstrijd uitgezette route gaat over natuurhindernis-
sen als omgewaaide takken en plassen regenwater. Het is ten-
slotte een cross.
Na de derde controlepost ligt Sylvia nog steeds op kop. De paar-
den achter haar hebben ook nog dezelfde posities.
Peacock wordt zo wel moe, denkt Miranda. Ik kan de krachten van 
Class Royal beter sparen voor het eind. Het valt haar echter zwaar 
het sterke paard in te houden en ze voelt dat ze nu al blaren heeft 
van de teugels. Als de vierde controlepost is gepasseerd, gaat 
Peacock ineens een stuk langzamer.
Voor Miranda is dat het teken haar paard aan te sporen. Ze wordt 
op de voet gevolgd door Robin en Anne.
Sylvia wordt langzaam ingehaald. Ze weet dat, kijkt een paar keer 
om.
Als ze vlak achter haar zijn, houdt Sylvia haar paard ineens in.
Lady Love stuit op het logge lichaam van Bumper, die weer met 
zijn neus in de staart van Miranda's paard terechtkomt. Class 
Royal wankelt en Miranda blijft met moeite in het zadel.
Arnoud, die naast Anne rijdt, houdt haar overeind en helpt haar 
Sylvia te passeren door zijn paard als buffer te gebruiken.
Sylvia slaat met haar zweep naar Arnoud, maar raakt Dollars bil-
len, waardoor hij nog sneller sprint.
Ineens heeft Anne de leiding, met Arnoud achter zich.
Dan komt Sylvia, gevolgd door Miranda en Robin. Steve en Joyce 
volgen, tot hun eigen verbazing, op een paar meter afstand.
Maar Sylvia laat zich niet zomaar verslaan. Ze pakt haar zweepje 
erbij en samen met Miranda en Robin begint ze aan een gevaar-
lijke manoeuvre.
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Al snel galoppeert Sylvia naast de paarden van Anne en Arnoud. 
Drie paarden naast elkaar op een veel te smal pad!
Een tiental meters verder ligt een omgewaaide boom over het pad 
en Sylvia springt daar als eerste overheen. Ze landt schuin voor 
Anne, die haar paard moet inhouden om niet boven op Peacock te 
landen. Dit veroorzaakt een chaos bij de ruiters daarachter. Anne 
verliest voor de tweede maal haar evenwicht, maar ook deze keer 
is Arnoud dichtbij om te helpen.
Anne is zich kapot geschrokken. Bijna was ze met paard en al 
onderuit gegaan. Ze is haar stijgbeugels kwijt en houdt Lady Love 
flink in. Pas als ze haar beide voeten weer in de beugels heeft, 
spoort ze de merrie weer aan, maar dan is ze al te laat.
Arnoud en Anne zijn inmiddels ingehaald door Miranda en Robin 
en daarna ook door Joyce en Steve. Nog twee kilometer te gaan.
Sylvia ligt weer vooraan, maar Miranda begint haar in te halen, 
met Robin op haar hielen.
Het ziet ernaar uit dat Peacock het niet lang meer volhoudt. De 
zweetvlokken vliegen van zijn kletsnatte hals en hij hijgt als een 
postpaard.
Maar het pad wordt nu heel erg smal en de bomen aan beide kan-
ten bieden geen ruimte om Sylvia te passeren.
Peacock valt terug in een slakkengangetje en Class Royal zit met 
zijn neus in de staart van zijn voorganger.
Het grote militarypaard heeft wel zin in een flinke eindspurt, maar 
wordt geblokkeerd in zijn voorwaartse energie. Miranda heeft 
hem al een hele tijd ingehouden en daar begint het wedstrijdpaard 
genoeg van te krijgen.
Ondanks de beschermende handschoenen voelt Miranda hoe er 
steeds meer blaren op haar vingers komen. Class Royal is eigenlijk 
te sterk voor haar. Hij wordt opgejaagd door de andere paarden, 
en hij wil van hen winnen.
'Houd toch afstand,' schreeuwt Sylvia, die merkt hoe Peacock zich 
begint op te winden over het geduw van Class Royal.
Maar Miranda kan haar paard niet meer inhouden. Ze is moe, haar 
handen doen ontzettend zeer. Gelukkig nadert het einde van de 
cross. Zo meteen verbreedt het pad zich en kan ze Sylvia inhalen. 
Niemand kan haar dan nog de overwinning afnemen. Haar paard 
hijgt niet eens en lijkt op dit moment alleen nog maar te willen 
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rennen.
Bij de verbreding van het pad komt in de verte de finish in zicht en 
Miranda geeft haar paard meer teugel.
Peacock is echter zo geïrriteerd geraakt door die neus die voort-
durend in zijn staart duwde, dat hij begint te bokken en dan slaat 
hij een paar keer achter elkaar keihard schuin naar achteren.
Toch zet Class Royal een spurt naar de finish in, maar helaas zon-
der Miranda, die met een grote boog op de grond is beland. 
Verdwaasd ziet ze hoe haar paard met wapperende stijgbeugels 
en de teugel tussen zijn benen op de finish afrent, onverslaanbaar, 
maar zonder ruiter.
Om Miranda te ontwijken is Bumper opzij gesprongen en naar 
rechts uitgeweken. Robin probeert zijn evenwicht te herstellen, 
maar het duurt even voordat hij zijn grote paard weer op de juiste 
koers heeft.
Ineens zijn het Steve en Joyce die achter Class Royal aangaloppe-
ren en precies gelijk door de finish gaan.
De vader en moeder van Joyce maken een sprong van plezier als 
ze hun dochter zo knap zien winnen.
Steves vader tilt zijn ex-vrouw op en zoent haar uitbundig.
Sylvia's vader ziet zijn dochter toch nog als derde over de finish 
komen.

Met hangende schouders wacht Vanderlinde Miranda op. Class 
Royal is opgevangen en staat nu trillend van opwinding naast 
hem.
Zijn vrouw pakt het paard bij de teugel en zegt: 'Een leuk stel, die 
Steve en Joyce. Enig joh, twee winnaars en nog wel een jongen en 
een meisje. Wat een goed idee van je om zo'n wedstrijd op touw te 
zetten, Piet. Ik ga me hoogstpersoonlijk met de commercial be-
moeien, dat vind ik nou echt leuk.'
Vanderlinde knikt zwijgend.
Class Royal begint te hinniken en knikt ook met zijn hoofd.
Mevrouw Vanderlinde geeft een rukje aan de teugel en zegt: 'Dit 
paard moet je maar verkopen, Piet. Je rijdt bijna nooit en als dat 
meisje al van hem afvalt, kun jij hem helemaal niet aan. Laten we 
maar weer samen gaan tennissen, dan doe je tenminste iets aan je 
figuur en het is nog gezellig ook.'
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Vanderlinde kan wel huilen als hij Miranda ziet komen 
aanstrompelen met haar rode rijbroek vol vieze, bruine vlekken, 
maar natuurlijk houdt hij zich in.
Miranda huilt wel en de tranen, die onophoudelijk uit haar ogen 
blijven stromen, vormen witte sliertjes op haar bestofte wangen.
Zo wordt ze gefotografeerd en zo staat ze de volgende ochtend in 
de krant, wat een afgang!
Ook Robins gezicht staat niet erg vrolijk. Hij wil Steve opzoeken, 
maar ziet zijn vriend samen met Joyce in het middelpunt van de 
belangstelling staan.
Hij verdwijnt snel. Lekkere vriend, die Steve, om hem zo te laten 
vallen! Hij zou hem toch helpen tweede te worden, dat was toch 
de deal?
Sylvia rijdt trots naar haar vader toe en hij tilt haar lachend uit het 
zadel.
'Als Peacock niet zo gefrustreerd was geraakt door Miranda's 
paard, dan had ik gewonnen,' roept ze. 'Wat een spannende wed-
strijd, hè pap? Had je niet gedacht hè, van je dochter, dat ze zo 
goed kon rijden?'
Haar vader knikt bij alles wat ze zegt en veegt haar verwarde 
haren uit haar gezicht. Hij kust haar op haar mond en slaat een 
arm om haar smalle middel.
'Heb je iets gewonnen?' vraagt hij.
Sylvia knikt. 'Het paard van meneer Vanderlinde. Niet dat daar 
hoor, maar Happy. Die moeten we maar verkopen, hè? Wat moet 
ik met twee paarden?'
Maar haar vader vindt dat ze het gewonnen paard maar moeten 
houden. 'Jij gaat vanaf nu meer wedstrijden rijden,' zegt hij. 
'Misschien leer ik ook wel rijden, dan kunnen we samen naar 
buiten. Ik heb nog nooit zo in spanning gezeten, 't was veel leuker 
dan een voetbalwedstrijd. Je rijdt als een duivel, Syl.'
Anne is razend, op Sylvia en op zichzelf. Voortdurend is ze door 
Sylvia geblokkeerd. Geen moment heeft ze haar eigen wedstrijd 
kunnen rijden. Lady Love ziet er uit alsof ze zo weer een cross kan 
lopen, zo weinig heeft ze zich hoeven inspannen. Hoofdschuddend 
keert ze haar paard om naar de stal terug te stappen.
Arnoud is ook direct na de wedstrijd verdwenen. Hij stapt via een 
omweg terug, want hij wil geen mensen om zich heen hebben. Hij 
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heeft zo zijn best gedaan voor Anne, maar het is niet gelukt. Die 
Sylvia met haar intriges, wat een rotwijf. En zie je dat Joyce wel 
wilde winnen? Gelukkig dat hij zijn vader niet over de cross heeft 
verteld.
Mevrouw Sanders voelt zich eenzaam en oud, ondanks alle men-
sen om zich heen, waaronder zelfs de burgemeester. Achter de 
dranghekken bij de finish heeft ze Igor gezien. Ze moest zichzelf 
hard toespreken, anders was ze naar hem toe gerend om hem te 
vragen terug te komen. Maar Igor heeft straf verdiend en de eerste 
tijd wil ze hem niet zien, kan ze hem niet zien. Na alles wat ze voor 
hem heeft gedaan! Misschien dat ze over een paar weken contact 
met hem opneemt, maar nu niet. Maar stel dat hij dan al een ande-
re baan heeft?
Zenuwachtig drukt ze haar hakken in de aarde. Ze hoort niets van 
de woorden van de burgemeester, die de organisatie, Vanderlinde, 
haar, de ruiters en de pers prijst.
Daar in de verte, is dat Igor niet? Hij loopt weg! Mevrouw Sanders 
mompelt iets tegen de burgemeester en holt dan naar de plaats 
waar ze hem voor het laatst zag staan.
Hij is er niet meer. Is hij er wel echt geweest?
Joyce en Steve moeten elkaar voor de foto- en filmcamera's te 
paard kussen, nog even een galopje maken en aan de verslaggever 
hun versie van de wedstrijd vertellen.
Steves ouders wachten trots tot hun zoon klaar is.
Zorba krijgt een splinternieuwe deken met de kleuren van de 
Amerikaanse vlag over zich heen, een cadeautje van Steves vader.

Als er genoeg opnames zijn gemaakt, stappen Steve en Joyce 
samen terug. Zorba voelt zich veilig bij de oude Amor en gedraagt 
zich rustiger dan ooit. Een tijdlang rijden ze zwijgend naast elkaar 
voort.
Ik ben blij dat Steve eerlijk heeft opgebiecht wat Robin en hij van 
plan waren, denkt Joyce. Daardoor is het tenminste een eerlijke 
wedstrijd geworden. Hoewel, wat is eerlijk? Amor en Zorba waren 
absoluut niet de snelste paarden en toch hebben ze gewonnen. Als 
twee honden vechten om een been...
Ik ben blij dat ik eerlijk ben geweest tegenover Joyce, denkt Steve. 
Vertrouwen is het begin van elke goede relatie.
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Als ze bijna bij Liberty Love zijn aangekomen, verbreekt Joyce de 
prettige stilte. 'De verslaggever wilde weten wat we met het geld 
gaan doen. Heb jij een idee?'
Steve denkt even na. 'Misschien een goed doel of zo? Ik heb geen 
geld nodig en jij ook niet, geloof ik.'
'Goed idee, een goed doel.'
'Maar welk, hè?' zegt Steve. 'Ik vind alle goede doelen eigenlijk wel 
goed.' In gedachten ziet hij allerlei goede doelen de revue pas-
seren. Greenpeace, hartstikke belangrijk. Artsen zonder grenzen, 
zulk mooi werk. Amnesty International, fantastisch, de Hart-
stichting...
'De paardenbescherming,' zegt Joyce beslist. 'Tenslotte hadden we 
het geld nooit kunnen winnen zonder onze paarden.' Bij deze 
woorden streelt ze de hals van Amor, die ineens veel kwieker 
doorstapt. Hem gaat het niet om het winnen, dat heeft hij zo vaak 
gedaan. Maar hij is bijzonder gesteld op Joyce, die zo gul is met 
haar liefkozingen.
'Je bedoelt de dierenbescherming?' zegt Steve.
'Nee, de paardenbescherming. Weet je wel, de vereniging die over 
het welzijn van paarden waakt tijdens vervoer en in de sport en zo 
en die misstanden opspoort.'
'Maar zo'n vereniging bestaat toch helemaal niet?'
'Nu wel,' zegt Joyce. 'Want wij zetten met het gewonnen geld de 
Vereniging tot Bescherming van het Paard op, als jij het ook goed-
vindt.'
Steve streelt zijn merrie over haar hals. 'Volgens mij heb ik meer 
behoefte aan bescherming dan jij,' zegt hij tegen Zorba. 'Als jij mij 
vervoert, dan loop ik altijd wel ergens een blauwe plek op. Maar ik 
zal wel een uitzondering zijn.'
Joyce begint te lachen en Steve lacht mee. 'De paardenbescher-
ming lijkt me een fantastisch goed doel,' zegt hij.
Joyce knikt, komt vlak naast hem rijden en geeft hem een zoen.
Steve houdt haar zo lang mogelijk vast en Zorba, Zorba vindt het 
fijn om zo dicht naast Amor te lopen.
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Wie is Stasia Cramer?

Stasia Cramer is geboren op 13 april 1954 in Den Haag. In haar 
vroege jeugd werd zij al besmet met het ‘paardenvirus,’ zoals zij 
dat zelf noemt. Ze was altijd op maneges te vinden en werd ver-
liefd op deze (p)aardse dieren. Vreemd is het dus niet dat paarden 
later in haar boeken een belangrijke rol zouden gaan spelen.
Vanaf 1982 begint Stasia Cramer korte verhalen te publiceren op 
de kinderpagina van Vrij Nederland: ’Blauw geruite kiel.’ Op ver-
zoek van onder andere uitgeverij Zwijsen begint zij met het schrij-
ven van boeken. Hierbij wordt ze geholpen door medekinderboe-
kenschrijver Karel Eijkman. In 1985 verschijnt haar eerste boek: 
“De familie Wijntak,” bij uitgeverij Uniepers.  Vanaf dat moment 
verschijnen er elk jaar boeken van haar hand. Onder anderen bij 
uitgeverij Zwijsen, Leopold en Elzenga. In de winter schrijft Stasia 
haar boeken, in de zomer organiseert ze ponykampen en trai-
ningsweekends. Daarnaast moet er op haar boerderij in Elim altijd 
wel iets opgeknapt of verzorgd worden. Op de boerderij waar ze 
samen met haar man 
Martin (journalist bij het 
Dagblad van het Noorden) 
woont, wonen namelijk 
ook drie honden (Mosje, 
Senna en Bibi (Mosje x 
Senna)), en acht paarden 
(waarvan de fjord Ivo, zie 
foto rechts, het langst bij 
hen is).
Stasia Cramer geeft ook 
lezingen, waaronder een 
lezing over de Tweede 
Wereldoorlog, samen met 
haar tante  Helena Schuemie.
Stasia’s favoriete onderwerpen om over te schrijven zijn paarden 
en verliefdheid. Het liefst combineert ze deze twee ook nog eens. 
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Bijvoorbeeld in de serie ‘Liberty love’. In haar hart, zo vertelt 
Stasia Cramer, is zij altijd veertien, vijftien jaar gebleven. Door te 
schrijven is ze weer net zo oud als haar hoofdpersoon. Emotie mag 
in een boek niet ontbreken. Zwaar of sentimenteel? Dat mag best! 
Als kind hield Stasia zelf ook erg van zielige dierenverhalen. Hoe 
zieliger, hoe heerlijker. Huilen om een verdrietig verhaal kan heel 
bevrijdend zijn, vindt ze.  De serie van Walter Farley: “Black, de 
zwarte hengst,” was haar favoriet. 
Schrijven is, volgens Stasia Cramer, een vak dat je al doende leert 
en waarvoor je zeker fantasie moet hebben. Maar fantasie is niet 
genoeg: als die zeer lastige eerste zin op papier staat, moet een 
verhaal moet ook een logische opbouw hebben en een goede 
technische uitwerking.  

Op de website www.stasiacramer.nl kun je meer verhalen en foto’s  
vinden van Stasia. Haar boeken worden verkocht op 
www.ponyboeken.nl. 

Voor de ponykampen die ze organiseert, heeft Stasia ook een aparte  
website: www.hippago.nl. Op deze website vind je ook foto's en 
filmpjes van de pony's en paarden van mini-manege Hippago, de 
boederij waar Stasia en Martin wonen.
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