
Even voorstellen…. 

Hoi ik ben Olga Wesselingh. Ik woon sinds 2016 in Wijdewormer en 
ben sinds september 2018 lid van Amethyst. Toen ik 7 jaar was 
kregen mijn zus en ik een pony, Memory. Ik woonde toen in 
Amstelveen maar heel toevallig kwam deze pony uit Wijdewormer! 
Helaas was ik al vrij snel te groot, maar deze pony is bij mijn ouders 

op de boerderij ruim 30 geworden!  

Als puber vond ik paarden vies, maar toen ik een vriendje kreeg en alle meiden 
uit die vriendengroep echte paardenmeisjes bleken begon het toch weer te 
kriebelen en ben ik weer gaan paardrijden. In 2005 ben ik tijdens een 
manegeles pittig gevallen. Door veel fysio kon ik wel weer rijden, ik was 
bijrijdster op een brave ruin en daardoor lid van de Slotruiters in Abcoude. Door 
mijn rugproblemen leek mennen voor mij een beter optie. Ik haalde mijn 
koetsiersbewijs en kocht van mijn eerste KLM salaris een eigen paard. Een mooi 
KWPN Tuigpaard.  

Door blessures van de merrie besloot ik een veulentje te fokken. Omdat ik toch ook wel erg graag wilde 
rijden en vooral het springen en crossen erg leuk vond koos ik voor de Trakhener hengst Kasparow. De 
schouder van de merrie bleek versleten en we hebben afscheid van haar genomen. Ik bleef lid van De 
Slotruiters, zij hebben een mooie accommodatie en organiseren veel activiteiten. Als bijrijdster heb ik 
heel veel plezier gehad en veel geleerd van Smurk. Van zijn eigenaar leerde ik dat het niet om hoge 
punten gaat maar om plezier en dat je alles wat je leuk lijkt gewoon moet proberen! 

     

Na 3 jaar opfok heb ik het veulentje zadelmak laten maken. Helaas is ze niet zo heel groot geworden 
maar ik voelde me gelijk heel veilig bij haar. Met Equinox probeer ik alles! We rijden dressuur, springen, 
crossen, we gaan weekendjes opstap met Endurance groepjes, we zijn naar de KNHS instructieweken en 
regio training geweest en hebben meegedaan met ringsteken, rondjes over de kermis gereden, escortes, 
ere hagen en nog veel meer! 

 

         



Sinds 2016 woon ik samen met mijn vriend in Wijdewormer. Hij heeft niet zoveel met paarden maar hij 
vindt Amethyst wel erg leuk! Zijn opa heeft Amethyst opgericht dus hij heeft het met de paplepel 
meegekregen. Hierdoor kan hij mij makkelijk helpen met de verzorging of als we op pad gaan. Wij 
vinden het erg leuk om samen een weekendje of dag op stap te gaan. Hij neemt dan zijn mountainbike 
mee en ik mijn paard. Doordat de rugproblemen weer terug kwamen heb ik haar laten beleren voor de 
wagen. Dit vindt zij erg leuk om te doen, en dat komt goed uit. Nu ik zwanger ben vind ik het niet 
verstandig om nog te rijden, maar ben ik fanatiek aan het mennen! Amethyst heeft een hele mooie 
accommodatie en veel mogelijkheden. Naast het rijden vind ik het ook belangrijk om iets te doen voor 
de sport. Daarom help ik regelmatig als vrijwilliger (bv hindernisjury of opbouw) en ben ik voorzitter van 
Amethyst. 


