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Van de Redactie
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Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar
uiteindelijk kregen we het toch weer voor elkaar:
Voor je ligt de jubileum editie van de Stalpraet,
nummer 127 alweer in 45 jaar historie van de vereniging.
In deze jubileumeditie laten we afgelopen jaren nog
eens aan ons voorbij gaan aan de hand van een
stukje historie, wat statistieken, en hebben we een
aantal interviews afgenomen.
Alles geïllustreerd met de schilderijen van Gesine.

We wensen je dan ook veel leesplezier!!
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Manege:
Elke donderdagavond rijden we in de
Legmeermanege in Amstelveen
Tel. 020 – 645 3922
Foto voorpagina:
De schilderijen in deze Stalpraet zijn allen
gemaakt door Gesine.

Van het bestuur
Feest, feest , feest!!! Onze vereniging is jarig.
Als BBRR/IBM vereniging bestaan we al
weer 45 jaar. Na een periode van voorspoed
en veel leden in de lessen en bij de buitenritten, constateren wij wel dat de vereniging in
de afgelopen 5 jaar sterk in omvang is afgenomen. Op de Legmeer rijden we met minder ruiters en we hebben ook minder BBB
leden. Waar ligt dat aan? Is dat toch de crisis
geweest? Is de paardensport minder populair
geworden? Hebben verenigingen het moeilijker gekregen? En bij de Legmeer: heeft de
overgang van de vrijdag- naar de donderdagavond invloed gehad?

manier wel te vinden. We hebben nu ook
een Facebook pagina.
We hebben wel eens wat artikelen geplaatst
in een huis-aan-huis blad. Maar dat heeft niet
veel effect gehad.
Mond-op-mond reclame is een heel belangrijk middel. Zo heeft Laura diverse leden
geïntroduceerd in de vereniging (Martijn,
Tim, Roy). Tineke en Mariette zijn via Thinka en Jean-Jacques bij de vereniging gekomen. Marieke via Mariette, Marije via Ilona,
Eva via Karin, Tinie via Gesine, Marouska
via Yvonne.

Om met het laatste te beginnen: uit een onderzoek van het CBS in 2013 blijkt dat 78%
van de Nederlanders lid zijn van een vereniging. Dat is best veel. Waarom dan niet van
onze vereniging? Toch een te exclusieve
sport?

We willen dan ook hierbij een oproep doen
aan onze leden om ons te promoten. Want
we willen graag de komende 5 jaar weer
groeien, zodat we straks een mooi 50 jarig
BBRR/IBM jubileum kunnen vieren.

Er zijn onderzoeken die stellen dat paardrijden ondanks de crisis populair is. In 2009
bleek het aantal leden van paardensportclubs
nog toe te nemen, terwijl de crisis al in 2008
begon. Terwijl wij toch een gestage daling
zien in ons ledenaantal. Wij begonnen de
crisis pas in 2013 te merken.

Jubileumkado

Ook bij ruitervakanties is er een afname in
ruiters die een hele week willen rijden. De
lange ruiterweekenden zijn populair geworden. Binnen onze vereniging zijn we juist
bezig met een revival van de hele weken
paardrijden: naar IJsland, naar Hongarije,
naar Duitsland, naar Frankrijk.

Elke jubileum geven we een cadeau aan onze
leden. Dit jaar is dat een mok, met een
mooie foto van een strandrit. De mok is
uitgedeeld op onze jubileumrit in het Amsterdamse bos en op de Legmeermanege. De
komende tijd zullen we de mokken meenemen naar de buitenritten om ze zo uit te
delen aan de leden. Wil je de mok eerder
hebben, kom dan eens langs op de donderdagavond op de Legmeermanege.

In de afgelopen periode is het paardenbezit
in Nederland toegenomen. Ook in onze
vereniging hebben een aantal leden een eigen
paard. Vaak is dat wel een reden om het
lidmaatschap van de BBRR op te zeggen
Hoe komen nieuwe leden bij onze vereniging? We merken dat het hebben van een
website belangrijk is. Men weet ons op die

Jean Jacques, Dineke, Marije
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Een stuk geschiedenis
Al in 1958 is de eerste aanvraag voor een
Ruitersportvereniging gedaan, maar er waren
te weinig personen in geïnteresseerd. In
1971 werd het idee voor een ruiterclub weer
opgevat en op 13 april van dat jaar werd die
daadwerkelijk opgericht.

In de loop der jaren hebben we ook nog
lessen geregeld bij andere maneges:
• Manege de Eenhoorn in Blokker
• Manege Heidepark in Hilversum
• Manege Zilverster in Zoetermeer
Maar eind jaren negentig liep de animo van
de IBM leden af bij deze maneges en werd
het contact verbroken.

De vereniging
We waren een echte bedrijfsvereniging. In
het begin mochten dan ook alleen IBM´ers
lid worden van de vereniging. Snel werden
ook gezinsleden van IBM´ers toegelaten.
Nog later kwamen daar introducés bij, maar
wel met de regel dan we minimaal 50%
IBM´ers/gezinsleden moesten hebben.

In 1999 dreigden we weg te moeten gaan bij
de Legmeermanege: de eigenaar Hans
Zweers wilde stoppen met de lessen aan
volwassenen en wilde alleen doorgaan met
de kinderlessen. Dankzij Nel Zweers en Bert
Kok is er toch een oplossing gekomen: als
wij alles de vrijdagavond zelf zouden gaan
regelen dan konden we blijven. Dat hield in:
zelf opzadelen, zelf de stallen en het harnachement netjes achterlaten, zelf achter de
bar staan, zelf de lessen indelen. Dat resulteerde in een aantal commissies: SEC groep
(Stallen Eind Controle), Bardienst groep,
Indelingscommissie.

We hebben jaren van IBM subsidie gekregen
en konden daardoor de lessen en activiteiten
goedkoop aan onze leden aanbieden. Echter
in de jaren negentig begon de subsidiekraan
op te houden.
Vanaf 2000 werd de verhouding IBM´ers /
introducés al ongunstiger, mede door allerlei
reorganisaties van IBM. In 2005 verliet ook
Dineke IBM. Dat was de aanleiding om heel
kritisch te kijken naar het zijn van een bedrijfsvereniging. Was dat nog wel realistisch?
De conclusie was nee. En er is toen besloten
om een gewone, bij de Kamer van Koophandel genoteerde, vereniging te worden.
Op 9 april 2006 is de Big Blue Recreatieve
Ruitersportvereniging opgericht. Met de
naam Big Blue, de bijnaam voor IBM, hebben we toch nog enigszins een link met
IBM.

In oktober 2013 komt er andere een grote
verandering: we gaan op de donderdagavond
rijden i.p.v. de vrijdagavond. Het aantal lessende leden is ook sterk gedaald, waardoor
we nu zijn teruggegaan van 3 naar 2 lesuren.
De buitenritten
Meteen na de oprichting werden ook buitenritten georganiseerd. Al in 1971 reden we bij
manege Groot in Egmond.
Verderop staat een overzicht van alle maneges waar we in de loop van de jaren hebben
gereden en hoeveel buitenritten en deelnemers we jaarlijks hadden.

De lessen
De eerste jaren reden we bij manege Boszicht. Per 1 september 1975 is de club gaan
rijden bij de Legmeermanege. Inmiddels
hebben we in al die jaren een aantal instructeurs versleten, maar er is één instructeur die
het toch heel lang met ons uithoudt: Bert
Kok. Hij geeft al sinds 1986 aan ons les. In
2015 is Bert met pensioen gegaan, maar niet
bij ons. Hij geeft ons nog steeds les.

De Stalpraet
Op initiatief van Yvette Stoeler en Ineke
Waardenburg werd in 1982 een clubblad
opgericht: de Stalpraet. Doordat de leden
zelf kopij over hun leuke paardrij-ervaringen
aandragen, wordt het een clubblad van en
voor de IBM en later de BBR Ruitersportvereniging.
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Bestuursleden IBM Ruitersportvereniging
Voorzitter
De heer E. Broekhuyzen
Mevrouw A. Reeser Cuperus
De heer J. Duivis
De heer R. Bax
De heer J. van de Bersselaar
De heer K. van Altena
De heer H. Jagtenberg
Ad interim Mevrouw L. Smorenburg
Mevrouw L. Smorenburg

Van
13 april 1971
1 januari 1973
18 oktober 1974
14 februari 1978
17 januari 1979
14 januari 1981
21 januari 1982
1 augustus 2002
20 januari 2003

Tot
1 januari 1973
18 oktober 1974
14 februari 1978
17 januari 1979
14 januari 1981
21 januari 1982
1 augustus 2002
20 januari 2003
9 april 2006

Nieuwsgierige compagnie

Secretaris
Mevrouw L. Knipscheer
Mevrouw l.S.J.M. Linneman
De heer B.J. Slootweg
Mevrouw C. Braat
Mevrouw W.M. Koster-Agerbeek
Mevrouw E. Gast
Mevouw. E. van Berkel
De heer G. van Weelden
Mevrouw S. Dernison
Mevrouw E. van Berkel
Mevrouw M. van Krugten
Mevrouw E. van Berkel

Van
13 april 1971
23 september 1971
25 mei 1973
8 april 1974
14 februari 1978
14 januari 1981
1 juli 1982
24 januari 1985
26 januari 1986
28 januari 1988
24 november 1991
1 mei 1996
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Tot
23 september 1971
25 mei 1973
8 april 1974
14 februari 1978
14 januari 1981
11 januari 1983
24 januari 1985
26 januari 1986
28 januari 1988
16 januari 1991
1 mei 1996
20 januari 1997

Secretaris
Mevrouw B. Galante
Ad interim De heer P. Sol
Mevrouw L. Smorenburg
Ad interim De Heer M. Taekema
De heer M. Taekema

Van
20 januari 1998
1 augustus 1999
25 januari 2000
1 augustus 2002
20 januari 2003

Tot
1 augustus 1999
25 januari 2000
1 augustus 2002
20 januari 2003
25 januari 2005

Penningmeester
De heer R. Kleine
De heer A.R. Huisman
Mevrouw C.H. de Kruif
De heer B.J. Slootweg
Mevrouw M. van Wingen
De heer K. van Altena
De heer H. van Dierendonck
Waarnemend hr. Schlömann Häuser
De heer Schlömann Häuser
Assistent penningmeester Mevr. M. Geisler
Mevrouw M. Geisler
Mevrouw D. Hoekstra
Ad interim De heer M. Taekema

Van
13 april 1971
1 januari 1972
1 januari 1973
8 april 1974
25 februari 1976
14 februari 1978
14 januari 1981
1 juli 1983
2 februari 1984
1 oktober 1989
22 januari 1990
21 februari 1993
1 september 2005

Tot
1 januari 1972
1 januari 1973
8 april 1974
25 februari 1976
14 februari 1978
14 januari 1981
2 februari 1984
2 februari 1984
22 januari 1990
22 januari 1990
21 februari 1993
1 september 2005
9 april 2006

Op Fries Jitske
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Bestuursleden BBR Ruitersportvereniging
Voorzitter
Hans Jagtenberg
Jean-Jacques Georges

Van
9 april 2006
29 januari 2010

Tot
29 januari 2010
heden

Secretaris
Fred Janssen
Jildes Koeman
Charlotte Janssen
Erica van Ockenburg
Margie Cats
Marije Verduijn

Van
9 april 2006
2 februari 2007
25 januari 2008
29 januari 2010
20 januari 2012
23 januari 2014

Tot
2 februari 2007
25 januari 2008
29 januari 2010
20 januari 2012
23 januari 2014
heden

Penningmeester
Dineke Hoekstra

Van
9 april 2006

Tot
heden

Algemene bestuursleden
Sinus Jonker
Niek Heering

Van
9 april 2006
9 april 2006

Tot
25 januari 2008
25 januari 2008

Sien met veulen GT (Gesine Tinie)
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Redactieleden IBM Ruitersportverenging
Redactielid
De heer H. Jagtenberg
Mevrouw Y. Stoeller
Mevrouw I. Waardenburgh
Mevrouw E. van Berkel
De heer Th. Looys
De heer. G. Goede
Mevrouw S. Dernisson
Mevrouw. N. Heering
Mevrouw D. Hoekstra
Mevrouw F. Wolff Schoemaker

Van
21 januari 1982
21 januari 1982
21 januari 1982
11 januari 1983
11 januari 1983
20 augustus 1983
2 februari 1984
16 januari 1992
20 januari 1995
25 januari 2000

Tot
9 april 2006
1 januari 1983
2 februari 1984
24 januari 1985
20 augustus 1983
24 januari 1985
16 januari 1992
9 april 2006
9 april 2006
9 april 2006

Jeugdredactielid
Caroline Wolff Schoemaker
Eline Remmelenkamp
Carla Dijksman
Kim Jagtenberg
Frederique Wolff Schoemaker

Van
24 januari 1985
20 januari 1987
20 januari 1987
25 januari 1989
25 januari 1989

Tot
20 januari 1987
25 januari 1989
25 januari 1989
21 februari 1993
21 februari 1993

Verstoppertje
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Redactieleden BBR Ruitersportverenging
Redactielid
Hans Jagtenberg
Niek Heering
Frederique Wolff Schoemaker
Mathijs de Vries
Margie Cats
Tineke Jonkman
Ron Groot
Dineke Hoekstra
Marije Verduijn

Van
21 januari 1982
16 januari 1992
25 januari 2000
9 april 2006
1 september 2006
1 april 2008
Mei 2012
20 januari 1995
Mei 2012

Tot
9 april 2006
Mei 2012
9 april 2006
1 september 2006
Mei 2012
Mei 2012
April 2014
Heden
Heden

Nieuwsgierig

Commissies BBR Ruitersportverenging
Commissie
Evenementen

Stallen Eind Controle
Legmeer indeling
Bardienst
Legmeer (SEC, Bardienst, Indeling)

Coördinator
Niek Heering
Vanessa Polichronaki
Margie Cats
Fanny Markus
Miranda Bik
Het Bestuur
Gesine Alkema - Westphal
Gesine Alkema - Westphal
Mathijs de Vries
Maaike Lürsen
Gesine Alkema - Westphal
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Jaar
2006
2007
2009 t/m 2011
2012, 2013
2014
2015 - heden
2006 t/m 2008
2006 t/m 2008
2006
2007, 2008
2009 - heden

Legmeermanege 2011 - 2016
2011
In dat jaar hadden wij 53 BBB-leden en 31
BBL-leden. We reden op de vrijdag in 3 lesuren. Ook toen hadden we een jubileumjaar
dat wij in Brabant op het Paardrijk met een
jubileumrit gingen vieren. Na de rit was er
een versnapering op het Aardrijk in de Theetuin.
Helaas had Jeroen toen bij een val zijn sleutelbeen gebroken.
Het jaar begon goed met het erelidmaatschap van Hans Jagtenberg die van 1982 tot
2002 en van 2006 tot 2010 onze voorzitter
was en ook nu nog regelmatig in Egmond de
voorruiter is, of is hij veurruiter?
De actief lopende paarden in dat jaar waren:
Araby, Ginger, Gordion, Iera, Minerva,
Rambo, Remy en Sara.

Op de Legmeer reden toen naast Erica Ockenburg, ook Evert Goede, Gerrit Goede,
Hans Jagtenberg, Dineke Hoekstra, Gesine
Alkema-Westphal, Dineke Hagemeijer en
dochter Fenneke, Margie Cats, Wendy en
Stefanie Voornveld, Elisah Brautigam, Marije Verduijn, Ellen Overbeek, Tineke Jonkman, Laura de Rochemont, Mariette Jansen,
Richard Wolf, Jean Jacques en Thinka Georges, Joke van der Steeg, Jeroen Bartels, Tessa
Markus, Monique van Gils, Danielle Koopmans, Karin Koers, Like v d Veer, Maaike
Lürsen, Miranda Bik, Nicolette Hop, Nicole
v Tilburg, Anneke Rijs, Irina Ryndo, Fleur
Brouwer en Kaho.
In de lessen werd in dat jaar veel geoefend
voor het ruiterbewijs in mei 2011. Van onze
club deden mee: Stefanie, Erica, Elisah, Joke, René, Ellen, Mariette, Like en Wendy.
De meesten hebben uiteindelijk het ruiterbewijs gehaald, maar niet iedereen bij de
eerste poging.

Hans met Gordion

Gordion liep nog 158 uren in de les, waarmee hij op plek twee stond. Sara liep de
meeste uren.
Cobbe, de uitverkoren vriend van Evert
overleed in februari van 2011, precies één
jaar na Meera. Hans had hem al een tijdje
zijn pensioen gegund.
In september 2011 kwam Jupiter erbij, die
inmiddels diverse fans heeft.

Evert met Minerva

2012
In de loop van 2012 blijven er maar 19 BBLleden over. Joke en Maaike kopen allebei een
paard, Ellen heeft het te druk met bijrijden,
Nicole wil wat anders, Tessa heeft het druk
met een nieuwe baan en een bijrijdpaard,
Karin stopt met paardrijden, Like wil thuis
wat meer tijd, Jeroen zit voor werk in USA
en wil trouwen, Irina wilde op een manege
waar ook haar man (boven de 100 kg ) kon

De zussen Wendy en Stefanie stopten op de
Legmeer, omdat zij een eigen paard hadden
gekocht en onze Japanse ruiter Kaho ging
terug naar Japan.
Erica stopt halverwege het jaar om gezondheidsredenen.
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En wij kregen op de Legmeermanege in
september een nieuw paard erbij: de Friese
merrie Maaike! Maaike blijkt echt een schatje. Ze is heel lief en luistert goed. Alleen
snapt ze nog niet helemaal dat ze haar hoeven voor ons moet optillen, zodat wij die
kunnen uitkrabben.
Wat niet zo leuk was, dat waren actieve inbrekers. En paar keer kwamen ze binnen,
want de eerste keer hadden ze best een goeie
buit. Uiteindelijk heeft de politie ze gepakt.

rijden, Richard had een vervelend ongeluk
bij het paardrijden met een gecompliceerde
armbreuk. Dineke Hagemeijer en haar dochter Fenneke kozen voor meer PK’s en Nicolette was er maar even, Fleur kreeg een
nieuwe baan en het rijden paste er niet in.
Erica komt in de loop van het jaar terug. We
zijn heel blij, ook voor haar, dat het paardrijden weer kan.

2013
In 2013 bleef het een kleine club op de
Legmeer. Tot en met juni reden we nog in
drie lesuren op de vrijdag. Na juni gingen we
over naar 2 lesuren en in oktober gingen we
ook nog eens veranderen van dag. Sindsdien
rijden we op wens van Hans Z. op de donderdagavond.

Erica met Rambo

Voor een tijd wordt Sam van Beek nog lid,
maar plotseling wisselde zij toch naar een
andere manege.
De club wordt klein, maar actief blijven we.
In oktober trekken we met 8 leden voor een
week naar Hongarije om paard te rijden op
Lipizaners- geweldig!
Op de Legmeer is Gordion nog steeds actief
en zoals ik las zelfs met bokken, waar Marije
het slachtoffer van werd.

Gesine met Araby

Deze wissel zorgde er weer voor dat er meer
mensen moesten afhaken. Voor Hans J.,
Margi, Erica en Richard was de wissel het
sein om te stoppen op de Legmeermanege.
Al speelde bij Richard zijn slecht genezen
arm ook een rol om te stoppen. Ook Monique en Danielle verlieten in 2013 onze club.

Bert heeft een nieuwe geluidsinstallatie georganiseerd waar hijzelf heel wijs mee is, maar
de paarden moeten erg wennen. Tegenwoordig vinden alle paarden het heel gewoon.

Het lukte ons wel om 4 nieuwelingen aan te
trekken, via Laura: Martijn, zijn vriendin
Ewelina en hun collega Tim. Roy kende
Laura via haar zus en zo vond hij de weg
naar ons.

Hans J. kreeg een Tia, waarna hij na verder
onderzoek geopereerd werd aan zijn halsslagader die schoon gekrabd werd. Gelukkig
ging alles goed en is hij bijna weer de oude.
In hetzelfde jaar werd Richard vader van
Esmee.
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Gerrit Goede denkt er serieus over om weer
bij de rijdende leden te komen. En Hans J.
blijft de club trouw door in Egmond verder
de voorruiter te zijn.

uitgangen en doen mee aan hun eerste buitenritten, ook tijdens het ruiterweekend op
Ameland en in het Amsterdamse Bos.
Doortje krijgt een nieuw paard, de hengst
Sagaz uit Andalusië. De hengst moet ruin
worden, maar dat heeft nog wat voeten in de
aarde. Het duurt een hele tijd voordat zijn
blessure is verdwenen en Sagaz geopereerd
kan worden en de stallen van Hans zijn niet
hengstproof. Daardoor moet Sagaz weer
terug en Door en Nel elke dag op en neer
om hem te verzorgen en om aan elkaar te
wennen. Eindelijk kan hij ruin worden en na
verloop van tijd kan Doortje beginnen samen met hem te leren.

Het paard Levi, waar Doortje mooie prijzen
mee heeft gewonnen, moet door artrose
stoppen met dressuur.
2014
Nog maar 15 BBL-leden en daarvan ook
nog een deel half lid. Houden we het vol?
Hans belooft alleen te rekenen wat daadwerkelijk wordt gereden, dus even geen aantallen per les die we moeten waar maken. Dat
helpt. Ook dat Gerrit zich weer heeft aangemeld als rijdend lid.

We kunnen deze zomer niet naar het bos,
omdat Bert last van zijn heup heeft en
Doortje druk is – helaas. Wel rijden we als
het even mogelijk is in de buitenbak.

Charlotte met Maaike

Charlotte krijgt problemen met haar alvleesklier en de grote angst is de diagnose kanker,
want dat vermoeden de medici. Op de Legmeer hebben we een reünie en rond die tijd
wordt Charlotte geopereerd. Na 10 weken in
angst te hebben geleefd, krijgt Charlotte het
verlossende bericht dat de tumor geen kanker was.

Elisah met Ginger

De 15 leden zijn: Charlotte, Dineke, Elisah,
Evert, Ewelina, Gerrit, Gesine, Jean Jacques,
Laura, Mariette, Marije, Martijn, Miranda,
Roy, Tim. En Erica kwam ook nog zo nu en
dan.
De paarden zijn: Araby, Ginger, Jupiter,
Maaike, Minerva, Rambo, Sara

Voor de reünie op de Legmeermanege hadden we 35 aanmeldingen en nog een aantal
meer contacten. De avond was gezellig en
heel geslaagd.

Aan de donderdagen zijn we redelijk gewend. De nieuwe leden maken goede voor12

derom niet gelukt door dezelfde redenen als
het jaar ervoor. Ook zijn we er niet in geslaagd om een buitenrit op zondag te organiseren vanuit de Legmeer, terwijl toch iedereen graag met de ‘eigen’ paarden het bos in
wil.

Levi, het eerste wedstrijdpaard van Doortje
wordt maar niet drachtig. Het lijkt gewoon
niet te lukken.
2015
Het jaar 2015 begint met schrik - Roy overlijdt plotseling op 23 januari door een hartstilstand op de terugweg van een sollicitatie.
Het stond in alle kranten, want de trambestuurder reed met Roy tot het eindstation en
pas daar kwam een ambulance. Roy werd 56
jaar.

Sara kan in ene keer niet meer bij ons in de
les worden ingezet, omdat haar bloedwaarden niet goed zijn. Zij was heel gauw moe
wat voor haar echt ongewoon is en wil maar
niet goed herstellen. Na een aantal weken
mag zij weer één uur met de kinderen lopen,
maar bij ons is het nog te vermoeiend.
Dat betekent dat wij met 6 paarden 2 uur
rijden. Er kunnen nu dus maximaal 12 mensen op een avond rijden.
In het najaar meldden zich Leonie Sta en
Karin Woudenberg en na een tijdje bracht
Karin ook nog haar vriendin Eva van Oosten mee. Alle drie welkom bij de club!!!

Roy

We blijven op de donderdag 2 lesuren rijden
en redden ons met af en toe Kate Otjes of
Marlon (intro Miranda) in de les. Voor een
paar maanden komt Benthe erbij om zich op
een reis door Mongolië per paard voor te
bereiden. En er was Shirly die ook nog zus
Tiara mee bracht. Leuk voor Shirly, helaas
voor onze club werd Shirly zwanger. De
baby is trouwens geboren op de datum van
onze Algemene Ledenvergadering, op 29
januari 2016. Shirly was uitgerekend op die
dag en Ryan werd volgens plan geboren. Als
alles gestabiliseerd is, wil Shirly weer beginnen waar zij opgehouden is met paardrijden.

Iera

16 juni hadden we een speciale avond op de
Legmeer, nl. EHBO voor paarden. Katja,
dierenarts bij ‘Stad en Land’ dierenkliniek,
kwam eerst iets vertellen over wanneer kun
je zelf iets doen voor het paard en wat dan,
en wanneer moet je een veearts erbij halen.
Vervolgens gingen we in de praktijk op Levi
oefenen: temperaturen, een verband aanleggen op het onderbeen, de hartslag voelen en
opnemen, de kleur van de slijmvliezen bekijken. Levi liet alles over zich heen komen, of
genoot ze van alle aandacht?
We hebben veel in de buitenbak gereden,
maar een rit in het bos tijdens de les is we-

Op 9 september is Iera overleden. Eigenlijk
was zij het boegbeeld van de Legmeer. Zij
begroette iedereen die het erf op kwam.
Heel erg geïnteresseerd in wat er zo allemaal
gebeurde. Ik denk dat haar niets ontging.
2016
Weer begint het jaar met droefheid. Op 27
januari is Erica van Ockenburg overleden.
Vijf jaar geleden was zij ziek geworden en
wilde niets weten van denken aan de dood.
Zij bleef positief en ging door met leven,
maar helaas gaf haar lijf het toch op. In december 2015 ging het ineens veel slechter
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met Erica en ook wilde zij weer opknappen,
het mocht niet zo zijn. Zij is 44 jaar geworden.

de koorts onder controle en begon Sagaz
weer net op tijd een heel klein beetje te eten.
Inmiddels rijdt Doortje weer op hem en
begint rustig met trainen.

Gerrit met Jupiter

Tamelijk snel achter elkaar hadden wij twee
valpartijen met paard. Eerst Dineke met Sara
en dan Evert met Maaike. Sara gleed uit, viel
en daardoor viel Dineke ook. Gelukkig hebben noch de paarden noch de ruiters zich
ernstig bezeerd.

Doortje met Sagaz

Er zijn weer twee dames die interesse tonen
om te leren paard rijden: Diana en Zohra.
Zohra is al weer gestopt, maar Diana is gebleven en maakt goede vorderingen.

Op stal was het een paar keer schrikken wegens ziekte. Dan het ene paard, dan het andere. Bij Sagaz (het paard van Doortje) was
het heel ernstig. Doortje dacht even dat het
gebeurd was. Gelukkig kreeg de dierenarts

Gesine Alkema - Westphal
Legmeercoördinator

Vakanties
Door alle jaren heen hebben, naast de officiele evenementen van de club, kleine groepen
leden reizen naar het buitenland ondernomen om te gaan paardrijden. Al deze plannen zijn op de Legmeermanege begonnen
en uitgesponnen.
Eigenlijk is het al in 2004 begonnen met een
reis naar Polen met 12 deelnemers. In 2008
zijn Dineke, Femke, Gesine, Ilona en Marije.
naar IJsland geweest voor de ‘Around the
glaciers’ tour. Een unieke ervaring om met
een hele kudde IJslanders op stap te gaan.
IJsland 2008
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In 2013 zijn Laura, Dineke en Connie (zus
van Dineke) wezen paardrijden en mennen
bij Centre Equestre de Centaure in Frankrijk.

In 2010 gingen Laura, Evert en Gesine naar
de Molise in Italië. En in 2011 zijn Dineke,
Ron, Marije en Gesine een week lang wezen
‘Wanderreiten’ in de Eifel.

2014 was het ook het jaar voor een herhaling
naar IJsland. Dineke, Gesine, Laura en Marije gingen de Snaefellsness tour doen.

In 2012 zijn we zelfs met 8 man/vrouw naar
Hongarije getrokken om op Lipizaners te
rijden. Toen gingen Hans J, Fred, Charlotte,
Evert, Marije, Dineke, Laura, Gesine mee.
Fred en Dineke zijn toen gaan mennen. De
anderen hebben paardgereden.

We hebben vanuit de vereniging twee keer
een ruiterweekend georganiseerd bij Domaine de Menil in België. De eigenaren zijn in
2015 verhuisd naar Zuid-Frankrijk en heten
nu Domaine de Facaud. Dit was aanleiding
voor Charlotte plus zoon Daan, Dineke,
Miranda, Marije en Gesine om daar een
week te gaan paardrijden.

Dineke heeft vrienden wonen in het noorden van Duitsland, bij de Elbe. En daar kan
je paardrijden op Trakeners. Daar zijn we al
diverse keren geweest:
• 2011: Ilona, Gesine, Tinie en Dineke
• 2012: Laura en Dineke
• 2014: Gesine, Tinie, Evert en Dineke

En dat is zo goed bevallen dat we in 2016
nog een keer gaan en wel eind augustus. Nu
gaan Marije, Charlotte, Gesine, Dineke, Laura en Mariette mee. Wie interesse heeft mag
mee. Hoe meer zielen, hoe meer lol.
Gesine Alkema - Westphal
Legmeercoördinator
15

Statistieken Evenementen
De evenementen commissie heeft weer heel
veel evenementen georganiseerd en vele
ritten bij verschillende maneges in binnenen buitenland georganiseerd. Hieronder een
overzicht van de afgelopen 5 jaar (zie tabel
1).

deelnemers aan een buitenrit houdt gelijke
tred met de afname in totaal aantal BBRRleden (zie figuur 1).
Wat we verder uit tabel 1 kunnen halen is
dat sommige activiteiten of maneges wat
populairder zijn dan anderen. Hier zullen we
dan ook zeker in de toekomst rekening mee
blijven houden. We vragen dus ook aan onze
leden vooral aan te geven wat voor activiteit
of rit men zou willen en bij welke manege
men graag komt.

In tabel 1 worden ook de aantallen deelnemers per activiteit gegeven. In het verleden
konden we als evenementen commissie vaak
voor een buitenrit bij een manege 2 ritten
reserveren. Echter in de afgelopen jaren
werd dit veelal 1 rit per datum. Nu vroegen
we ons af of we ons zorgen moesten gaan
maken over deze afname in deelnemers.
Maar na een analyse blijkt ons vermoeden
bevestigd. De afname in gemiddeld aantal

Wij van de evenementen commissie gaan
met veel enthousiasme door met het organiseren van leuke activiteiten.

Figuur 1: Per jaar het gemiddelde aantal deelnemers per buitenrit (B tabel 1) weergegeven met een gebroken lijn.
Per jaar het aantal BBRR-leden weergegeven met een doorgetrokken lijn.
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Tabel 1: Het aantal deelnemers, manege en locatie per activiteit (a) voor de jaren 2011 t/m 2015.
* S= springles, B = buitenrit, W= westernles, RW = ruiterweekend, K = kijkevenement, BG = beginnersrit
naam van de rit

a*

datum

Springles

S

9-01-11

Strand- en duinrit

B

6-02-11

Springles

S

13-02-11

naam manege

plaats

aantal deelnemers

Groenewoude

Woudenberg

12

Manege Groot

Egmond

16

Groenewoude

Woudenberg

(7+9)

7

Buitenrit

B

27-03-11

De Woelige Stal

Ede

11

Jubileumdag

J

10-04-11

Het Paardrijk

Berlicum

24

Incl. 6 niet ruiters

Friezenrit (2x)

B

15-05-11

De Boschhoeve

Soerendonk

22

(12+10)

Avondstrandrit

B

25-06-11

Manege Noot

Callantsoog

12

Dagtocht met lunch

B

4-09-11

Bosrit

B

9-10-11

Strandrit (2x)

B

13-11-11

Oliebollenrit strand en duin

B

18-12-11

Ruiterweekend

RW

Westernlessen
Springlessen

Eersel
Stal de Naaldenhof

7

geannuleerd

Bentveld

11

Manege Smit

Noordwijkerhout

15

(8+7)

Manege Groot

Egmond

25

(9+16)

10-06-11

Manege Gasselte

Gasselte

32

Incl. 6 niet ruiters

W

15-01-12

Stal Starnmeer

Starnmeer

18

(7+7+4)

S

5-02-12

Groenewoude

Woudenberg

12

(6+6)

Strand- en duinrit

B

29-04-12

Manege Groot

Egmond

14

(9+5)

Shires (2x)

B

20-05-12

Big filed Shires

Zutphen

13

(6+7)

Manege van Loon

Loon op Zand

10

Mangege Noot

Callantsoog

12

Dorst

Buitenrit

B

24-06-12

Avondstrandrit

B

8-09-12

Westernbuitenrit

B

14-10-12

Four A's

Chocoladeworkshop

K

17-11-12

Riga Ranch

Nieuwveen

Oliebollenrit strand en duin

B

16-12-12

Manege Groot

Egmond

14

(8+6)

RW

15-06-12

Manege Gasselte

Gasselte

29

Incl.4 niet ruiters

15

(10+5)

Ruiterweekend

8
8

Spring- en voltigeles

S

24-02-13

Manege Groot

Egmond

Strandrit

B

17-03-13

Manege Smit

Noordwijkerhout

Picknickrit (2x)

B

14-04-13

De Woelige Stal

Ede

16

Bosrit

B

5-05-13

De Jong

Amsterdamse bos

13

IJslanderrit

B

9-06-13

Stal Stonas

Zeeland (N-B)

9

7

Presentatie met koetsen

K

23-06-13

Paleis het Loo

Apeldoorn

Tinkerrit

B

8-09-13

Tinkerboerderij

Uden

Oefenen op strand

K

16-09-13

Prinsjesdag

Scheveningen

Rit op Trekpaarden

B

6-10-13

Jan Plezier

Texel

Strandrit

B

27-10-13

Manege Groot

Egmond

Bosrit

B

17-11-13

De Jong

Amsterdamse bos

Snertrit strand en duin

B

15-12-13

Manege Groot

Egmond

22

RW

5-07-13

Domaine du Menil

Menil in de Ardennen

11

Westernles Starnmeer

W

19-01-14

Stal Starnmeer

Starnmeer

Strandrit

B

9-02-14

Manege Groot

Egmond

7

Springles

S

23-02-14

Manege Groot

Egmond

9

IJslanderrit

B

23-03-14

Stal Foxan

Kuinre

Strandrit

B

13-04-14

Manege Grol

Renesse

8

Bosrit

B

18-05-14

Stal te Bokkel

Eerbeek

10

BG

25-05-14

De Jong

Amsterdamse bos

K

16-06-14

Legmeer

Amstelveen

Ruiterweekend

Beginnersrit
EHBO Cursus

17

(8+8)

7
11

geannuleerd

3
9
10
8

6

10

4
12

(13+9)

Duinrit

B

13-07-14

Manege Heemskerk

Heemskerk

Heiderit

B

24-08-14

Stal eik

Holten

6

Beginnersrit

BG

21-09-14

Manege Groot

Egmond

7

IJslanderrit

B

12-10-14

De IJslanderij

Loosdrecht

5

Tinkerrit

B

19-10-14

Tinkerboerderij

Uden

Bosrit

B

9-11-14

Stal te Bokkel

Eerbeek

BG

16-11-14

Manege Groot

Egmond

7

B

14-12-14

Manege Groot

Egmond

16

(10+6)

RW

27-06-14

meerdere*

Ameland

15

Incl. 3 niet ruiters

Beginnersrit
Snertrit strand en duin
Ruiterweekend

8

7
11

* vr: Le Chaval en 't Jutterspad, za & zo: Manege Blinkert
Springles

S

25-01-15

Groenewoude

Woudenberg

6

Duinrit

B

15-02-15

Manege Heemskerk

Heemskerk

8

Demo Bereden Politie

K

6-03-15

Bereden Politie

Amsterdam

20

Bosrit

B

15-03-15

Manege Voorst

Klarenbeek

5

Heiderit

B

19-04-15

De Woelige Stal

Ede

5

Veluwe rit

B

10-05-15

Belvedere

Nunspeet

7

A'damse Bos rit

B

13-09-15

De Jong

Amsterdamse bos

7

Westernrit

B

10-10-15

The Mill ranch

Ede

Bosrit

B

15-11-15

Stal te Bokkel

Eerbeek

10

geannuleerd

Snertrit strand en duin

B

13-12-15

Manege Groot

Egmond

18

(11+7)

RW

5-06-15

Hoeve Galderzicht

Breda

11

Incl. 2 niet ruiters

Ruiterweekend

Aan de teugel

18
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Extracurriculaire activiteiten
Wat doet men naast het paardrijden bij de BBRR nog meer met paarden?

Bert Kok
Wanneer en hoe kwam je voor het eerst
in aanraking met paarden?
In de zomer van 1978 heb ik, samen met
mijn zuster en zwager voor het eerst paard
gereden in manege ”De Cannenburgh” in
Garderen. Hiervoor was ik nog nooit met
paarden in aanraking geweest.
Wat betekenen paarden voor jou?
Niet elk paard betekent iets voor mij, want
het blijven dieren, maar je moet er wel met
respect mee omgaan.

Garderen heb ik nooit meer dan 10 lessen
gehad.
Hoe lang denk je nog te rijden/mennen?
Zolang ik gezond ben zou ik wel met de
paardensport bezig willen blijven.
In 1984 ben ik begonnen met lessen om te
mennen, dit was geregeld vanuit de Bereden
Politie. In 1985 behaalde ik mijn enkelspan
en later mijn tweespan.
Waar men je op dit moment?
Ik men in Uithoorn/De Kwakel.
Hoe vaak per maand ongeveer?
Dat is zeer wisselend bij slecht weer en andere privébezigheden kan het zo maar zijn
dat ik een maand niet rij.
Met welk paard of paarden men je op dit
moment?
Bij Poldersport staan twee paarden Bob en
Werner.
Wat doe je bij Poldersport?
Ik ben vrijwilliger bij Poldersport in De
Kwakel en ga soms met een huifkar met
enkele cliënten van de zorgboerderij een
rondje rijden.

Wanneer ben je begonnen met paardrijden?
Zie antwoord vraag 1. Ik ben pas echt begonnen bij de Bereden Politie met paardrijden, dit was ook in 1978. Bij de manege in

Wat is er zo leuk aan dit vrijwilligers
werk?
Ik ben op deze manier nog met de paardensport bezig en de cliënten vinden alles leuk,
wat je ook doet, zo samen met de paarden

Jean-Jacques Georges
Wanneer en hoe kwam je voor het eerst
in aanraking met paarden?
Dit is heel lang geleden….; als klein jongetje
vroeg ik al altijd aan mijn ouders of ik een
paard mocht krijgen,… toen ik 6 of 7 jaar
was werd vaak ik in het weekeind en tijdens

de vakantie vroeg wakker, ik hoorde dan het
geluid van hoefijzers door de straat galmen.
Snel stond ik op, aankleden, iets drinken en
weg er achteraan, om op de bok te gaan
zitten en de hele dag met Mina, een mooi
bruin Belgisch trekpaard met een lange bles,

bezig te kunnen zijn. En na een lange dag
van hard werken op het land of in het bos,
mocht ik haar verzorgen, soms naar de fontein brengen en voer geven.

zadel beleerd te worden; ik heb haar toen
ingereden, daarna werd ze te koop gezet…
en ja.. je creëert dan een band met een
paard….

Wat betekenen paarden voor jou?
Zo wel een moeilijke vraag! Paarden betekenen veel, te veel om goed te kunnen opnoemen; het gaat om passie, iets, een gevoel,
dat je eigenlijk altijd met je mee draagt; het
heeft veel vormen en intensiteiten; er zit iets
van mysterie in, iets dat je niet loslaat, waardoor je er altijd meer van wilt, meer van wilt
weten, meer mee wilt maken, op andere manieren zoals eenvoudigweg, verzorgen, mee
lopen, rijden natuurlijk, trainen, mennen, de
aanwezigheid ervan voelen, de geur mee
willen nemen, het briesen ervan horen….
Paarden betekenen voor mij zeker vrijheid
en ijdelheid, ritme en bewegen, een ideaal
beeld van hoe ze aanvankelijk kunnen zijn,
maar ook iets wat ze je kunnen geven, een
niet aflatende beweging om elke dag opnieuw iets te kunnen bereiken, te blijven
ontdekken, in contact mee te kunnen komen, een onzichtbare gevoeligheid ontdekken en ermee blijven leren omgaan…

Hoe lang heb je dit paard al?
Vanaf de zomer 2010

Wanneer ben je begonnen met paardrijden?
Pas veel later, als ik niet de enkele ritten pony-rijden mee telt, het was rond mijn twintigste, enkele rijlessen tijdens mijn militaire
dienst, en leren wat vallen is, om daar vanuit
een bepaalde evenwicht te ontwikkelen… en
daarna onvergetelijke (soms wilde) ritten in
de ruige natuur van de Ardennen met paarden die zo een conditie hadden dat we maar
door konden blijven galopperen, heuvel op,
heuvel af, … 3 à 4 uur lang op de zaterdag
middag.. en dan weer op zondagochtend..
om de spierpijn even te kunnen verzachten….

Hoe heet je paard?

Magic it’s Now or Never
Maar haar bijnaam is Georgina
Wat is er leuk aan dit paard? En wat
niet?
Ze vindt het ontzettend leuk om buiten te
rijden, in het bos, soms gaan we ook op het
strand en dat kan dan ontzettend snel
gaan…echt een super gevoel…zo kunnen
we ons uren vermaken en van alles meemaken onderweg.
Zij is een merrie met een eigen karakter, en
zo elke dag weer bijzonder en anders om
ermee om te gaan en dat is in alle activiteiten
die we samen hebben toch wel iets…, vind
ik! Elke dag is op een eigen manier leuk.
Heb je een bijrijder?
Nee, ik heb geen bijrijder

Hoe lang denk je nog te rijden?
Heeeeeeeeeeeeeee….eel lang, maar dat zal
nooit te lang lijken!
Hoe ben je aan je paard gekomen?
Het was een jong paard, die door de eigenaren voor wie we Frieze paarden verzorgden,
op de manege gebracht werd, om onder het

Wat komt er allemaal bij kijken qua verzorging etc. ?
Eigenlijk zo goed mogelijk voor dagelijkse
behoeftes zorgen, en dat is zeker regelmatig
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goed voer kunnen hebben, drinken, dagelijks
voldoende kunnen bewegen, contact met
andere paarden, dierenarts controle en verzorgen wanneer nodig. Hoeven regelmatig
laten bekappen, zo nodig laten beslaan, gebit
verzorging, afwisselende training, ruimte en
vrijheid kunnen hebben in een weiland (wat
in de omgeving van een stad niet altijd haalbaar is), passend en veilig harnachement,
jaarlijks zadel controle, vervoer (auto en
trailer) als je ermee op pad wil.
Dus dagelijks voldoende tijd voor vrij maken
en met je budget rekening houden met
voorziene en onvoorziene uitgaven.

Ik rij veel met haar buiten in het bos, en
verder loswerken en grondwerken, wat echt
de basis van de training vormt en ook van
belang is voor het opbouwen van een solide
relatie met je paard. Trainen met dubbele
lange lijnen om de conditie en de balans van
je paard te ontwikkelen, en soms ook schrik
trainingen zodat ze haar eigen vertrouwen
kan ontwikkelen.
Ik heb de afgelopen jaren tijdens mijn opleiding als instructeur veel over trainingsmogelijkheden en het verder ontwikkelen van je
paard geleerd, dit probeer ik ook voor zo
veel mogelijk toe te passen en ik zie dat het
veel oplevert.

Wat voor oefeningen en of ritten doe je
met je paard?

Gesine Alkema-Westphal
Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met paarden?
Ergens zat bij mij altijd al het verlangen om
in contact met paarden te komen. Ik ben in
Duitsland in het Ruhrgebiet opgegroeid. Dat
grote stedelijke gebied is ontstaan doordat
heel veel plaatsen naar elkaar zijn opgerukt
en wat ook nu nog opvalt, er zijn heel wat
landelijke gebieden tussen de steden overgebleven. Ik woonde vlak bij zo een overgangsgebied en de paarden in de wei trokken
altijd mijn aandacht. Op vakantie met mijn
ouders in het Sauerland kwam ik in het bos
een keer een jonge vrouw tegen die zonder
zadel op haar pony reed. Als tienjarige moet
ik toen zoooo verlangend hebben gekeken
dat zij mij vroeg of ik ook een keer op een
paard wilde zitten. En of ik wilde, ik kon
mijn geluk niet op! Zo bleef zij een half uur
met ons mee wandelen: het paard aan de
hand en ik op zijn rug. Vanaf die tijd lieten
paarden me helemaal niet meer los. Echt
leren paardrijden was bij mij pas veel later
aan de orde.
Wat betekenen paarden voor jou?
Dat is vooral ontspanning door inspanning,
zowel op stal als bij het rijden. Ik kijk ook
heel graag naar de bewegingen van paarden
in de wei of onder het zadel of voor de kar,
maakt niet uit, ik vind het mooi. In de buurt

van paarden ervaar ik altijd een soort geluksgevoel, zelfs als het een beetje spannend is.

Waterpret

Wanneer ben je begonnen met paardrijden?
Rond mijn zeventiende ging ik samen met
vriendinnen vakanties boeken waarbij je ook
kon paardrijden. We hadden nooit lessen
gehad, maar in Zuid-Frankrijk en in Spanje
was dat blijkbaar niet nodig. Je kreeg een
beetje uitgelegd wat je hoorde te doen en
dan ging je de bergen in. Bergopwaarts
voorover hangen, bergafwaarts andersom.
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Bij het draven ga je maar staan en dat doe je
ook in galop. Als ik eraan terug denk – onverantwoordelijk, maar ik deed het wel –
drie weken lang, elke dag.
Echt leren paardrijden deed ik pas toen ik in
Nederland kwam en ik bij de bedrijfsvereniging van IBM mocht, omdat toen nog mijn
vriend later echtgenoot Theo er werkte. Ik
was 29 jaar toen ik bij de IBM ruiterclub op
de Legmeermanege mijn eerste les op Kasper (denk ik) reed. Dit jaar word ik 65 jaar
en ik neem nog steeds lessen op de Legmeermanege, maar zoals jullie weten doe ik
inmiddels ook aan heel veel buitenritten en
paardrijdvakanties mee. En ik geniet nog
steeds. Het echte ruitergevoel komt bij mij
steeds op als ik buiten rij: lange stukken in
hetzelfde draf-ritme, het voelen van de paardenkracht in galop, maar ook het vertrouwen hebben dat het paard het beste met je

voor heeft en je samen van het rennen, de
wind, regen of zon geniet. Het betekent ook
een beetje vrijheid, waarschijnlijk doordat je
alleen aan het paard en het rijden denkt en
alles andere even wegvalt. Je beleeft het
moment en dat geeft mij nieuwe energie.
Hoe lang denk je nog met paardrijden
en paarden door te gaan?
Zolang mijn gezondheid en mijn soepelheid
het toe laten ga ik door met paardrijden. De
paarden zullen wel altijd een onderdeel van
mijn leven blijven, al is het alleen nog het
schilderen ervan. Schilderen betekent ook
goed kijken en dat alleen al vind ik bij paarden heerlijk, zoals ik eerder al zei. Schilderen
doe ik sinds 1994 en het tekenen en schilderen van paarden ben ik in 2012 begonnen.
Als ik buiten mijn schilderlessen om zelf iets
kies, dan kom ik vaak bij een paard uit.

Frans van Wittmarschen
Wanneer ben je begonnen met paardrijden?
Nadat mijn dochter Marte 6 jaar was (en ze
is nu 36) gaf ze aan te willen gaan paardrijden. Toen ben ik ook weer gaan paardrijden
nadat ik daarvoor aan sportduiken heb gedaan.

Wat betekenen paarden voor jou?
Ondertussen lid geworden van BBRR en
veel buitenritten gemaakt. Later werd Marte
ook lid en ging ze ook vaak mee met buitenritten. Verder veel paardrijdvakanties gemaakt o.a. 2x in Amerika (1x met Marte),
Marokko, Wales en Portugal.
Wanneer ben je begonnen met mennen?
En waar?
Het koetsieren ben ik gaan doen na mijn
pensioen en heb dit 14 jaar met plezier gedaan in de binnenstad van Amsterdam. Er
wordt gereden met Duitse Rijnlanders van
ongeveer 700-800 kilo’s, vooral in het seizoen en wel ongeveer 80 dagen per jaar.

Smederij in Oudewater, begin 20e eeuw

Het rijden heb ik geleerd bij Stalhouderij
Vosse in Haarlem, ook daar mijn Ruiterbewijs en Koetsiersbewijs (voor enkel- en
tweespan) gehaald en daar tot eind december
bijna elke week op dinsdagavond een uur op
verschillende paarden gereden.

Het bedrijf heet Karos en heeft zijn stal in
Purmerend, koetshuis in Zeeburg (Cruquius)
en vertrekpunt van ritten op de Dam. Er
worden nog koetsiers gevraagd voor tenminste 2 dagen in de week, de advertentie staat
in Mensport.
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Wanneer en hoe kwam je voor het eerst
in aanraking met paarden?
Toen ik zes was en met mijn moeder in het
bos wandelde. We zagen een bosrit met pony’s en kinderen en zijn toen naar de manege gegaan waar ze vandaan kwamen (Amstelland). Daar heeft mijn moeder mijn zus
en mij ingeschreven voor pony lessen
Wat betekenen paarden voor jou?
Ontspanning. Even uit de haastige sleur van
het dagelijks leven. Een maatje om mee op
pad te gaan.
Wanneer ben je begonnen met paardrijden?
Toen ik zes was dus.
Hoe lang denk je nog te rijden?
Ik hoop zo lang mogelijk.
Hoe ben je bijrijder geworden?
Een collega had een zus die een paard kocht
en hulp zocht (zowel financieel als om te
verzorgen).
Hoe lang ben je al bijrijder?
Nu 8 jaar.
Hoe heet je paard?
Dr Jekyll.
Wat zijn je taken als bijrijder?
Als het mijn dag is ga ik naar Jekyll, dan zorg
ik dat hij beweging krijgt, dat eten en waterbakken zijn gevuld voor in ieder geval een
dag, maak ik zijn stal schoon en in de winter
ook zijn paddock. In de zomer staan ze op
het land en dan moet ik met een kruiwagen
het land op om drollen te rapen.

Wat is er leuk aan dit paard? En wat
niet?
Het leuke is dat hij heel makkelijk is en met
iedereen maatjes wordt. Ook na een aantal
jaar een paar keer per week komen krijg je
een band met hem. Hij hinnikt dan naar me
als ik het erf op kom fietsen. Ook is het leuk
dat ik hem dingen geleerd heb. Ik vind het
minder leuk dat hij moeilijk uit te zitten is in
draf, dus dat ik dan altijd moet gaan lichtrijden. Het liefst zou ik hem zonder zadel rijden, maar dan hobbel ik eraf als we gaan
draven.
Wat voor oefeningen en of ritten doe je
met je paard?
Ik heb les gehad in het recht richten. Ook
heb ik wat ‘natural horsemanship’ oefeningen met hem gedaan. Op het moment doe ik
alleen wat bosritjes.

Alles in Dropbox
Ik ben al heel vaak lid van een club geweest.
Soms was het raak,
niet altijd feest.
Hier heel brutaal,
daar erg bedeesd.
Maar één vereniging spant de KROON
de BBR is WONDERSCHOON !!!
Wat voert daar dan de boventoon?

Is dat het draven en galopperen?
O NEE
De focus is het administreren:
Gesine doet het bureaucratiseren
en als iemand zich gaat vergalopperen,
dan wil Dineke het wel noteren....
Tinie Akkermans
BBB-lid

Tjerk (het paard van Joke vd Steeg)

Het Ruitergevoel
Het ruitergevoel is voor mij een gelukzalig
gevoel: ik word er blij van. Even nergens aan
denken, alle beslommeringen thuislaten:
alleen de gezelligheid met de groep BBRR’s,
de paarden en ik. Ik laad er van op!
Karin Woudenberg
BBL-lid
Goed idee van de Stalpraet redactie om het
over Ruitergevoel te hebben en zo de kern

van de ervaring van ruiter en amazone van
de BBR in kaart te brengen.
Maar wel een moeilijke vraag, iedereen heeft
het gevoel op eigen manier, maar het kunnen verwoorden is wel iets anders.
Het ruitergevoel staat denk ik zeker voor ‘in
contact’ kunnen komen met je paard, voelen
gaandeweg dat het contact steeds beter
wordt, verfijnder, aangenamer, gedeeld… Je
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paard reageert steeds beter, gevoeliger, lichter, en daar heb je aan gewerkt, .. elkaar
steeds beter begrijpen.
Het ruiter gevoel is het moment en ook de
weg er naar toe; niet alle paarden laten het
zo maar toe dat het plaats vindt, iets kunnen
delen, elkaar begrijpen, zich laten bereiken
zodat men partner van elkaar wordt, voor
het moment, de tijd van een dans…

Als instructeur volgens de methode van
Emile Voest heb ik de laatste jaren dit vaak
kunnen trainen en kunnen zien dat het niet
zo eenvoudig is te ontdekken hoe men voor
het paard duidelijk kan zijn om een gezonde
communicatie te laten ontstaan, voor het
magisch moment, het fel begeerde ruiter/amazone gevoel…
Jean-Jacques Georges
BBB-lid
Heerlijk buiten rijden, in de bossen, in de
duinen, op het strand. Maar ook de lessen
tezamen met anderen. Alleen in een bak
rijden vind ik niet zoveel aan. Met paardrijden ben ik, net als paarden, ook een kuddedier.
Dineke Hoekstra
BBL-lid

Geconcentreerd

Met beleid de relatie aangaan, ontdekken op
welke wijze, op dat uniek moment, met dat
unieke paard. De relatie kan ontstaan, maar
ook overtuiging kunnen tonen om te blijven
begeleiden, voelen, zien, wachten, doen en
zo blijven doorgaan zodat het betere bereikt
kan worden en dan het ruitergevoel laten
ontstaan, zich verder laten ontwikkelen…
Men zou kunnen denken dat het ruitergevoel alleen tijdens het rijden kan ontstaan,
maar het kan ook bij het trainen, door
grondwerk te doen, zonder andere middelen
te gebruiken dan je eigen lichaamstaal. In
contact komen met je paard kan dan ontstaan in alle vrijheid, …ruimte om samen
met elkaar kennis te maken …voor ontmoeting tussen paard en mens komt; een middenweg waarbij beide tot elkaar kunnen komen, in alle respect voor elkaar. Daar ligt de
basis voor het ontwikkelen van een goed
ruitergevoel, volgens mij.

Na Marino Marini

Ruiter zijn is voor mij met mijn maatje op
pad gaan. Soms lekker weer, soms niet. Gewoon wekelijks even lekker erop uit. Kijken
hoe het in het bos is, en wie weet komen we
nog nieuwe vriendjes tegen.
Ilona Pinter
BBB-lid
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