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“Asperges zijn zooo lekker” zegt Randy, terwijl ze vol passie achter het fornuis staat het gerecht te
bereiden. “Om 20.00 uur komt Olivier thuis en dan gaan we heerlijk van het witte goud genieten”.
Ik tref het koppel in hun grotendeels zelf gebouwde huis aan het Oranjekanaal. Een stijlvol huis,
waaraan je kunt zien dat aan ieder detail aandacht is besteed. Op de plaats van de nieuwe
woning stond voorheen de woning waar mevrouw Seubring woonde.
Olivier (1964) is geboren in Leiden en daarna opgegroeid in Soestdijk. Doordat de roots van zijn
beide ouders in het noorden lagen zijn ze daarna verhuist naar Uﬀelte. In het tweede deel van z’n
jeugd is daar de liefde -in een plattelandsomgeving- voor paarden ontstaan. En dan met name het
bekappen en beslaan van paarden. Olivier behaalt later in Utrecht de benodigde papieren en kan
zo als zelfstandig ondernemer aan het werk. Hij gaat helemaal op in z’n werk en vergroot de
kennis rondom het beslaan.
Olivier zegt hierover: “Ik ben vaak onderdeel van een team specialisten die sportpaarden begeleid,
mijn onderdeel is dan het beenwerk en dan met name de hoef”.
Op deze manier is Olivier een aantal keren in Amerika geweest.
Naast de eigen onderneming is Olivier voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden.
Zijn voornaamste doel is om het imago van hoefsmeden een flinke duw in de goede richting te
geven. “Het wordt steeds proﬀesioneler” zegt Olivier.
Randy (1968) is ook in Leiden geboren en later opgegroeid in Nootdorp. In de vakanties was ze
altijd te vinden op manege Knollegruun in Schoonloo. Ze greep iedere mogelijkheid aan om op de
manege te zijn. Door haar enthousiasme begon ze de studie “diergeneeskunde” aan de
universiteit van Utrecht. Uiteindelijk studeerde ze tegen haar dertigste af en ging wonen in het
voor haar zo belangrijke Schoonloo. Ze kreeg een baan aangeboden in de dierenartsenpraktijk in
Rolde.

De dierenartsenpraktijk in Rolde en de paardenkliniek in Schoonloo waren met elkaar verbonden.
Olivier kwam vanwege zijn werkzaamheden veel op de kliniek in Schoonloo. Zo kon het gebeuren
dat Olivier en Randy elkaar leerden kennen.
In 2006 ontstond zodoende een relatie en in 2007 kochten ze het huis aan het Oranjekanaal. Op
10 september 2010 trouwden Olivier en Randy. “Het moest wel een datum zijn die Olivier kon
onthouden” grapt Randy!
Inmiddels heeft Randy de dierenartsenpraktijk in Rolde overgenomen en specialiseert ze zich op
gezelschapsdieren. De paardenkliniek in Schoonloo is door onze Orvelter dorpsgenoot Pepijn van
der Vlerk overgenomen.
Olivier en Randy zijn lid van de VABO maar bemoeien zich passief met de gebeurtenissen in de
dorpskern. Aan het Oranjekanaal doen ze samen met een aantal actieve buurtgenoten wel leuke
sociale dingen.
Door hun drukke werkzame leven hebben Olivier en Randy niet veel tijd voor hobby’s. Op vakantie
gaan ze eigenlijk nooit. Randy gaat nog wel eens paardrijden.
Om te ontspannen heeft Olivier nog plannen om naast z’n bestaande werkzaamheden
“miniloonwerker” te worden. Hij heeft een trekker en diverse kleine machines waarmee hij
hobbyboeren kan helpen. “Het werk waar de grote loonwerkers te groot voor zijn geworden”, zegt
Olivier. Binnenkort zal er een website worden geopend.

