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Van de Redactie  
 
Een ruiterweekend, diverse ritten in Egmond, een 
oude bekende (Heeze), nieuwe bekende (de Mortel, 
Soerendonck) en weer een men-adres. Kortom di-
verse ritten, vele foto’s en verhalen. 
 
Helaas is het zo dat vooral de redactie de laatste tijd 
veel schrijft om de Stalpraet te vullen. Graag willen 
we wat meer artikelen van de leden hebben. 
 
Het hoeft niet alleen over de ritten te gaan. Heb je 
in je vakantie iets met paarden gedaan, heb je een 
paardenevenement bezocht, weet je iets leuks over 
een bepaald ras of een bepaalde paardenactiviteit? 
Wil je wat vertellen over hoe je zelf met paardrijden 
ben begonnen? Heb je een idee voor een nieuwe 
rubriek in de Stalpraet? Laat het ons weten. 
 
Groetjes Dineke en Marije 
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Wist u dat?  

 

• We allemaal een dagje ouder worden? Er 
wordt meer opgestapt m.b.v. een krukje:  

 
 

• en het afstappen gaat ook moeilijker: 

 
 

• Manege Groot aan het uitbreiden is? En 
wel op twee gebieden: er zijn 2 veulens 
geboren en er worden een nieuwe bin-
nenbak en nieuwe stallen gebouwd. 

 

• Evert is gaan studeren: wiskunde op 
Havo -niveau? 

 

• En dat hij nu in de klas zit met de zoon 
van Diana van Schip? 

  

• Dinda, het paard van Céline Georges, 
drachtig is? Volgend jaar zomer is de 
dame uitgerekend. 

 

• Robin van Tilburg in mei 2017 pappa 
wordt? En Jeroen Bartels inmiddels voor 
de tweede keer pappa is geworden? 
 

• Er weer een groep BBR leden op vakan-
tie naar Domaine de Facaud in Frankrijk 
zijn geweest? 

 

• En dat ook in Frankrijk je kan zwemmen 
met de paarden? In een heus (stuw)meer. 

 
 

• We helaas wel wat valpartijen hebben 
gehad dit jaar? 

 

• Tijdens de jubileumrit in het Amster-
damse bos Joke en Leonie zijn gevallen?  

 

• Tijdens het ruiterweekend in Soeren-
donck Niek en Merel Heering zijn geval-
len?  

 

• Dineke als verjaardagscadeau een menrit 
kreeg aangeboden? Bij een stal in Bra-
bant? 

 

• Er dit jaar een jubileumcadeau is voor 
alle leden? Een mok: 

 
 

• Heb je de mok nog niet? Neem even 
contact  op met Dineke. 

 

• Je een nieuw ruiter/menbewijs kan aan-
vragen dat levenslang geldig is? 

 
 



 

Egmond 

 
We hebben dit jaar al diverse keren gereden 
vanuit manege Groot in Egmond. In februa-
ri, juli en augustus. En dan komt straks de 
snertrit er ook nog aan. 
 
Daarnaast rijden een aantal leden ook nog 
regelmatig privé bij manege Groot.  

Februari 

Ruiter Paard 

Hans Jagtenberg Geer 
Charlotte Janssen Siep 
Jean-Jacques Georges Jolly 
Mathijs de Vries Bellissimo 
Karin Woudenberg Oscar 
Henk van Dierendonck Tjeska 
Marieke Poel Mambo 
Dineke Hoekstra Radna 
 
Mambo, groot zwart paard, is zo mak als een 
lammetje in de stal. Zodra hij buiten is gaan 
zijn oren naar voren en kijkt hij vrolijk om 
zich heen. Er zit behoorlijk wat pit in en hij 
wil echt graag voor je lopen. Loopt gemak-
kelijk aan de teugel. Hij wil eigenlijk het lief-
ste voorop, dus zit hij dicht op zijn voorgan-
ger. Als je hem daarvan af probeert te hou-
den kan hij behoorlijk opgewonden raken. 
 

 
Karin en Jean-Jacques 

 

Het leuke is dat toen ik een boomstammetje 
naast het pad zag liggen en hem daarover 
wilde laten stappen, hij meteen een reuzen-
sprong nam. Kortom een onwijs fijn paard 
als je van een beetje actie houdt. 
Groetjes, 

Marieke Poel 
BBB-lid 

TSJA 
Met zo'n voorruiter (voor de puzzelaars ha-
ja) kan een buitenrit eigenlijk niet stuk. Als 
dan de regen tegen de ruit slaat en je vraagt 
houden we het droog dan zegt ie; Ik heb 
"naar boven" gestort" of hij dan water of iets 
anders bedoelde weet ik niet, maar we heb-
ben onderweg alleen de eerste honderd me-
ter wat spettertjes op de regenjas gehad en 
TSJA verder is het KURK droog geweest.  

 
Henk, Dineke, Karin, Jean-Jacques 

 
Ondanks dat ik niet meer zo heel erg jong 
ben heb ik hier toch het bewijs dat je op alle 
leeftijden van paardrijden kunt genieten. 
Nou vind ik persoonlijk een winterbos echt 
prachtig. Doordat er geen blad aan de boom 
zit komt het silhouet schitterend naar voren. 
Dan dacht ik "sufferd je had een camera 
mee moeten nemen. Maar dan kan ik mijn 
grote kaartje helemaal vol schieten”. Zo'n 
avontuur is niet alleen het paardrijden, maar 
als je in een galop je stijgbeugel (er wordt 
weleens gezegd een stijgbeugel is alleen om 
op te stijgen hahaha) verliest dat komt er een 
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heleboel gymnastiek (en helaas ook een 
stopje) aan te pas om allebei de zijkanten 
van je paard te bekijken. TSJA Tjeska is een 
braaf paard, hij/zij gaat rustig door met ga-
lopperen en laat je de kunsten om er toch op 
te blijven geheel aan je zelf over. Alles bij 
elkaar. Ik heb genoten en dank de organisa-
tie en de leiding (bij de rit). 

Henk van Dierendonck 
BBB-lid 

 
Het was weer een tijd geleden dat ik mee 
gegaan was voor een duin /strandrit naar 
manege Groot, wel meteen een super goed 
gevoel om er te zijn en de paarden weer te 
zien. 
Met Jolly kon het ook niet anders dan weer 
een leuke rit te worden, een dame met een 
duidelijk en uitgesproken karakter. Op stal, 
zoals altijd, even laten zien niet zomaar be-
naderd te willen worden maar wel met beleid 
en gemotiveerde houding; onder het zadel 
fijn en gevoelig reageren en met veel zin 
ervoor willen gaan in aangename en voor-
waartse gangen. 
En wat een overweldigend natuur in de dui-
nen, altijd anders, altijd weer verrassend. 
Al met al een super leuke rit weer, met leuke 
mederuiters en amazones! 

Jean-Jacques Georges 
BBB-lid 

Juli 

 
 

Ruiter Paard 

Hans Jagtenberg Geer 
Laura de Rochemont Onnie 
Gesine Alkema Scotty 
Evert Goede  
Dineke Hoekstra Radna 
Gerrit Goede  
Tim Willer  

Heerlijk zomerweer, alles mooi groen en ook 
geel. 
 

 
 
En ook een foto van het oversteken van een 
drukke weg: 
 

 
 

En na afloop lekker in de zon zitten met een 
drankje 
 

  

Augustus 

Ruiter Paard 

Hans Jagtenberg Oscar 
Laura de Rochemont Onnie 
Yvonne Roijers Alwin 
Michelle Mohl Boy 
Gesine Alkema Scotty 
Simone Dassen Phaddas 



6 

 

Ruiter Paard 

Evert Goede Wally 
Dineke Hoekstra Radna 
Marije Verduijn Jolly 
Hanneke van Zadelhoff Bellissimo 
 
Zoals altijd moest Scotty eerst even op gang 
komen, maar in draf en galop wordt hij 
wakker. Heerlijke rit met mooie galopjes. 
Het weer deed ook goed mee. Heb genoten 
van paard, rit, weer en natuur. 

Gesine Alkema - Westphal 
BBL-lid 

 
Dit was mijn eerste buitenrit met de vereni-
ging. Het was lang geleden dat ik een buiten-
rit had gemaakt, dus had een rustig paard 
gevraagd. Eerst werd het Oscar, later Phad-
das. Ik was slotruiter. Het was een pittige rit, 
veel gegaloppeerd. De duinen zijn prachtig!  
 

 
 
Phaddas wilde bij één van de eerste galopjes 
ineens het fietspad op. Ik riep “wachten”, 
maar de groep hoorde het niet en galop-
peerde vrolijk door. Toen moesten Phaddas 
en ik nog een inhaalslag maken. Verder was 
ze erg braaf. Ik ben nu moe maar voldaan! 

Simone Dassen 
BBL-lid 

 
Lekker gereden op Onnie de Ponnie, mijn 
favoriet. Heerlijke zomerdag, met een hele 
groene omgeving, alles vol groen. De galop-

jes waren pittig, 1 x plat door de bocht. Be-
dankt Hans en tot de volgende keer! 

Laura de Rochemont 
BBL-lid 

 
Héérlijke rit, onder bezielende leiding van 
Hans. Alwin ging lekker, weer was goed, 
duinen waren mooi. Volgende keer weer! 

Yvonne Roijers 
BBB-lid 

 
Mooie rit en een gecontroleerde rit met Wal-
ly. Alleen was het tempo van de galop onder 
zijn niveau. Ook heb ik gemerkt dat Wally in 
zijn gedrag anders is dan als Gerrit hem rijdt. 
Ik denk dan ook dat als Wally onrustig is 
Gerrit het gedrag versterkt door een onrusti-
ge teugelvoering. Ik heb gemerkt dat het 
dressuurmatig terugrijden rustgevend is voor 
het paard. 

Evert Goede 
BBL-lid 

 

 
 
Eerst ingedeeld op Phaddas, toen Oscar en 
het werd Bellissimo. Heerlijk op de dame 
gereden! Voor herhaling vatbaar ☺. Ik zat 
met een grote grijns op haar. Fijne galopjes. 
We gingen spectaculair de bocht om in ga-
lop. 

Hanneke van Zadelhoff 
BBB-lid 

 
Boy was een droom op te rijden, zeker om-
dat ik net sinds vele jaren weer eens in het 
zadel ben gestegen. Heerlijk weer en goed 
gezelschap. Dank allen! 

Michelle Mohl 
Introducé 
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Veranderingen bij manege Groot 

Ap is jaren bezig geweest om toestemming 
te krijgen voor het uitbreiden van zijn mane-
ge. Dat is dit jaar eindelijk rondgekomen en 
er wordt nu dan ook druk gebouwd bij de 
manege. In juli stond er het skelet van de 
nieuwe binnenbak/stal. 
 
In augustus stond het gebouw er al: 

 
 
De nieuwe binnenbak is groter dan de oude 
binnenbak. Het is de bedoeling dat uiteinde-
lijk alle stands verdwijnen en dat elk paard 
zijn eigen box heeft. Als het nieuwe gedeelte 
klaar is dan gaat hij ook nog het oude ge-
deelte renoveren. 
 
Maar niet alleen in de gebouwen is er veran-
dering, ook bij de paarden. Er zijn 2 veulens 
geboren: 

 
En ze hebben een heus geboortefeestje ge-
houden op de manege om dit te vieren. 

Privé rit september 

 
 
Ruiter Paard 

Hans Jagtenberg Bellissimo 
Laura de Rochemont Scotty 
Evert Goede Phaddas 
Dineke Hoekstra Radna 
Jean-Jacques Georges Esprit 
Charlotte Janssen Phaddas 
 
Zo wat is de manege mooi aan het worden 
en wat gaat het snel met de bouw van de 
nieuwe rijbak en de stallen. 
Voor het eerst sinds lang Esprit toegedeeld 
gekregen, een fijn, rustig, een beetje verlegen 
paard op stal maar vol gezonde enthousias-
me onderweg. Fijn in de contacten en super 
goede gangen… en wat was het goed die 
rechte lijn in galop, even kunnen versnellen 
en even door kunnen gaan… aaaah weer een 
prachtig gevoel en dan het toetje zoals Hans 
het zo goed kan inzetten en calculeren echt 
super! Het was weer een unieke rit, en wat 
een weer. Echt boffen! 

Jean-Jacques Georges 
BBB-lid 
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De route vergeleken 

In september hebben we nog iets verder 
gereden dan in augustus (het lichtrode traject 
rechtsonder). Op de lange route kom je echt 
dicht bij Bakkum. 

 
 

Dinda 

 

 
 
‘Hai Céline en Jean-Jacques, goed nieuws voor jullie! 

Dinda wordt vandaag geïnsemineerd -☺ Eindelijk 
eitjes gevonden die nog niet gesprongen zijn…” Zo 
luidde het bericht van Esther begin juli, een 
bericht waar we heel blij van werden… 
héééél blij want vanaf mei was het al gaande; 
eerst denken over het wel of niet drachtig 
laten worden van Dinda, waar enkel maan-

den eerder vastgesteld werd dat de blessure 
waar ze aan lijdt waarschijnlijk niet beter zou 
worden. Zo een leuke merrie, met veel po-
tentie, een goede afkomst en zo lief.. daar 
een veulen van kunnen hebben.. een droom! 
Maar wel een droom waar veel bij te kijken 
komt en niet zo maar midden in de nacht tot 
stand komt. 
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Céline met Dinda 

 
Twee weken later een volgend bericht: “… 
helaas geen goed nieuws. Dinda is niet 
drachtig en weer hengstig aan het worden.. 
ze wordt deze week opnieuw geïnsemi-
neerd… we gaan vol goede moed een nieu-
we ronde in….” De tweede ronde was toen 
voorbij en we gingen dus de derde ronde: in 
de gaten houden of Dinda hengstig werd, de 
inseminatie plannen en laten plaats vinden 
en dan scannen of de inseminatie wel gelukt 
was, en dit volgens een strakke planning.  
 

 
De merries met de veulens op stal Roest in Driemond 

 
Ondertussen was het duidelijk geworden dat 
Dinda de onderzoeken niet prettig vond en 
naar de hengstenhouderij gebracht moest 
worden voor de inseminatie. Daar waren ze 
geëquipeerd met een box die de onder-
zoeken makkelijker maken en met minder 
stress verricht konden worden. 
Dit stelde ons wel in staat de hengst waar 
Céline voor gekozen had met eigen ogen te 
zien, een prachtige verschijning die heel 
vriendelijk en mensgericht overkwam. 

Twee eitjes konden bevrucht worden, dit om 
zeker ervan te zijn dat tenminste een ervan 
zou gaan nestelen. Uiteindelijk goed bericht 
van Esther, de eigenares van de stal, die veel 
drachtige merries heeft mogen begeleiden en 
deze zomer 4 mooie veulens heeft geboren 
zien worden op haar stal. Dinda was drach-
tig en de controle die de tweede week van 
augustus waren verricht bevestigde het goe-
de nieuws… iedereen heel gelukkig.. de 
vrucht zat goed en stevig.. .na alle precauties, 
uiteindelijk waar we bijna niet meer op 
hoopte was wel gelukt! 
 

 
Dinda en Georgina 

 
Inmiddels heeft Dinda de zomer, samen met 
haar grote vriendin Georgina en drie andere 
merries, in de wei doorgebracht, genietend 
van lekker groen gras, ruimte en goed gezel-
schap.  
 
Zo te zien is ze al aan het veranderen … niet 
alleen een buikje aan het ontwikkelen maar 
ze maakt ook een veel rustigere  en gepau-
zeerde indruk, ze straalt een soort wijsheid 
uit dat blijkbaar samen met drachtigheid 
gepaard gaat.  
Hup naar de volgende zomer waar we het 
mooie veulen zullen mogen verwelkomen   
 

Jean-Jacques Georges 
BBB-lid 
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Jubileumrit in Amsterdamse bos 

 
Als jubileumrit hadden we gekozen voor een 
rit in het Amsterdamse bos, met lunch bij de 
pannenkoekenboerderij. Ik had met Jean-
Jacques afgesproken dat ik hooi zou ophalen 
en bij de boerderij zou leggen, zodat de 
paarden tijdens onze lunch ook wat te eten 
hebben.  

 
Hanneke 

Zelf stond ik voor de middag ingepland, 
maar ik was er dus al in de ochtend bij ma-
nege de Jong en heb toen de ochtendgroep 
even geholpen met opstappen.  
 

 
Joke 

Hooi ingeladen en even in het Amsterdamse 
bos bij Chez Favie een kopje thee gaan drin-
ken. Word ik gebeld door Like: Joke en 
Leonie waren gevallen. Joke was zelfs even 
bewusteloos geweest, dus de ambulance was 
erbij gehaald. Ik meteen met de auto naar 
hun toe. Daar stond de ambulance. Joke en 
Leonie zijn beiden naar het ziekenhuis ge-
gaan. Er waren ook een aantal dames van 
manege de Jong gekomen. Twee zouden de 

paarden overnemen en zij zijn meegereden 
naar de lunchplek.  

 
 
Dankzij deze 2 dames kon iedereen van de 
middaggroep uiteindelijk ook rijden. 
 

 
 
De ochtendgroep komt aan bij boerderij 
Meerzicht in het Amsterdamse bos: 
 

 
Laura en Like 
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Bij de boerderij werden de paarden in de 
stands geplaatst.  
 
 

 
In de stands bij de pannenkoekenboerderij 

Echter het paard van Yvonne, Cannabis, was 
het daar niet mee eens. Die brak de stand af. 
Yvonne en JJ gingen er daarom maar mee 
lopen. 

 
Yvonne met Cannabis 

We gingen in ploegendienst eten, want er 
moesten toch een paar ruiters bij de paarden 
blijven. Het begon ook een heel klein beetje 
te regenen. 

 
Drie heren in gesprek 

 
Tijdens de lunch kwam Leonie binnen. Zij 
had een klein wondje op haar neus en haar 
bril was kapot. Maar verder ging het goed 
met haar. Joke was nog in het ziekenhuis 
voor verder onderzoek. 
 
Na de lunch is de middaggroep gaan rijden. 
We dachten zo, na de perikelen van de och-
tendrit wordt het wel een heel rustige rit. 
Maar we hebben uiteindelijk toch alle gan-
gen kunnen doen. Na afloop contact ge-
zocht met Joke. Ze had een hersenschud-
ding, maar mocht wel naar huis. Ze was dan 
ook eind van de middag al weer thuis. Ze 
kon zich niet herinneren wat er nu precies 
gebeurd was. Ze heeft het even een tijdje 
rustig aan gedaan, maar met het ruiterweek-
end was ze al weer van de partij! Top. 
 
Tijdens de lunch en na de middagrit hebben 
we het jubileum cadeau uitgedeeld. Dat viel 
bij de ruiters goed in de smaak. 
 

Dineke Hoekstra 
BBL-lid
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Het Zwarte Water in de Mortel 

 
Ruiter Paard 

Gesine Flicka 
Dineke Whoopi 
Yvonne Salto 
Laura Montago 
Marieke Jack 
Mariette Pasoa 
Nicky Harry Potter 
Marije Matcho 
 
Mijn paard heette Salto en dat was zo'n beet-
je het enige kunstje wat hij niét uitvoerde. 
Voor de rest gooide hij de hele trukendoos 
in de strijd. Achteraf gezien had ik hem veel 
eerder vooraan moeten laten lopen, want 
vanaf dat moment ging het een stuk beter. 
Verder: mooie ruime manege maar wel wat 
massaal, mooie omgeving (inclusief hert!) en 
een hele aardige en relaxte voorrijder. De 
start was wel een beetje vals: ze verwachtten 
ons blijkbaar om 11 uur terwijl ze nota bene 
zélf gezegd hadden dat we pas om 13.00 
konden komen ivm springwedstrijden; Lau-
ra's paard bleek zo kreupel als maar zijn kan 
en vervolgens moest er dus worden gescho-
ven omdat ze niet genoeg paarden hadden; 
en aan Gesine werd zelfs gevraagd of ze wel 
ervaring had. Moet niet veel gekker worden! 
 
Groet! 

Yvonne Royers 
BBB-lid 

 

 
Het regent 

Mijn paard Jack had ik eerder via de redelijk 
kordate dame van de manege van Yvonne 
overgenomen. Het was liefde op het eerste 
gezicht. Een heel vrolijk voorwaarts paard 
die graag op kop liep. Moest veel inhouden, 
Jack had graag nog harder gewild. Prachtige 
omgeving, de Stippelberg. En Leon, de 
voorruiter liet zich door niets van de wijs 
brengen. Heerlijk gereden! 

Marieke Poel 
BBB-lid 

 
Zwarte Water…. Toen we aankwamen her-
kende ik het weer, we zijn hier in 2008 voor 
een ruiterweekend geweest. Locatie, ac-
commodatie alles herkenbaar. Ik vroeg een 
braaf paard en kreeg Rocket, in de zadelka-
mer bleek dat de gespen van de beugelrie-
men helemaal verroest waren, de manege-
dame zei:  
 
O ja Rocket heeft een paar weken niet gere-
den en dan roesten die gespen zo snel 
(duhuhu ?!). Rocket is nl. een tijd kreupel 
geweest. Ik vroeg haar oh gaat Rocket dan 
vandaag voor het eerst weer rijden en naar  
buiten? Nneeeeeeeehee hij was gisteren ook 
al naar buiten geweest. Wel in de stal trof ik 
een droevig hoopje paard aan op 3 benen, 1 
voorbeen werd angstvallig omhoog gehou-
den en als hij zich wilde verplaatsen hinkte 
hij in de rondte. Ik zei tegen de manege-
dame “lijkt me dat het paard nog steeds 
kreupel is”. De dame joeg het paard wat 
rond de stal en zei “Ja inderdaad” die kan 
niet mee.  
 
Ik moest maar met de rest van de groep een 
paard ruilen want meer paarden had ze niet, 
leek me toch dat er minimaal 1 paard bij 
moest komen. De dame verdween en kwam 
enige tijd later terug met een jong paard 
zonder buitenervaring, waar Nicky op uitge-
nodigd werd. Ik zou het torenhoge paard 
van Nicky nemen, maar die was zo hoog dat 
ik mij een pluisje voelde. Enfin na een ron-
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dedans van en op een aantal paarden, kwam 
ik op Montago terecht. Een zwart-bont 
paard die er vreselijk veel zin in had en van 
dansen hield. Het was weer een uitdaging 
even maar gaandeweg kreeg ik heel veel ver-
trouwen in Montago en heb ik uiteindelijk 
een heerlijke rit gehad, mooie omgeving, 
intensieve stukken in de rit. Helaas was het 
weer zo voorbij. 
Ik houd me aanbevolen voor een dagritje, je 
kunt er ook 4 uur rijden met lunch, lijkt me 
wel wat … een keer. Misschien kunnen we 
dat organiseren met wat liefhebbers.  

 
Laura de Rochemont 

BBL-lid 

 
Even wachten 

 
Ik had de Rolls Royce van de manege. De 
schimmel Flicka was Laura te groot en ik 
werd van Woepie afgedirigeerd, terwijl ik net 
gewend raakte aan het dribbelen en dacht 
dat het leuk zou worden met ons tweeën. 
Maar goed, het positieve was dat beloofd 
werd dat zij wel heel vlak was in de galop en 
daarvan was geen letter verkeerd. Woepi 
werd door Dineke overgenomen en Laura 
kreeg het paard waar eerst Dineke had opge-
zeten.  
 
Flicka was een rots in de branding, wel lek-
ker voorwaarts en goed luisterend. Ze zat 
heerlijk in alle gangen en heeft het appeltje 
aan het einde van de rit echt verdiend. 

 
Het paard van Nicky maakt even een ommetje, want er kwam 

een scooter langs! 

 
Ik heb genoten van de groep (mens en 
paard), ookal was met de laatste vier tijdens 
de rit niet zo veel contact, van het weer, van 
de aardige voorruiter Leòn (niet gek te krij-
gen volgens mij) en natuurlijk van de omge-
ving: mooie zandpaden door het bos, langs 
een meertje bij de Stippelberg (waar we bij 
het ruiterweekend in 2008 nog door moch-
ten) en natuurlijk van de mooi lange periode 
van draf en galop. Dat Flicka erg hoog was, 
merkte ik eigenlijk pas bij het afstappen 
(zonder krukje), ha ha. 

 
Gesine Alkema – Westphal 

BBL-lid 
 

Ik reed op puck. De vrouw van de manege 
vertelde dat het nog een jong dier is en daar-
om makkelijk kan schrikken en gaf aan dat 
het lente is dus dat de paarden blij zijn dat ze 
weer naar buiten konden. Puck was erg vro-
lijk en had er zin in. Af en toe was er wel een 
schrikmomentje zeker toen er een scooter 
langskwam, maar hij was heel lief en luister-
de goed. Het was een mooie tocht en erg 
actief wat het extra leuk maakte. Voor mij 
was het een geslaagde rit en een mooi begin 
van de lente.  
 
Groet, 

Nicky de Groot 
BBB-lid



Ruiterweekend de Boschhoeve in Soerendonck 

 

 
Voor vlnr: Margie, Laura, Niek, Marleen, Marije 
Staand vlnr: Like, Joke, Merel en Robin daarachter. Nicole, Tessa en Gesine. Met Dolf achter hun. Arrianne 
met haar oom Evert achter haar. Charlotte, Gerrit, Dineke 
 

 Ruiter Vrijdagavond Zaterdagochtend Zaterdagmiddag 

Niek Rens Rens Rens 
Charlotte Kadans Kadans Kadans 
Dineke Nynke Saffier  
Evert Mistral Mistral Mistral 
Gerrit Olte Marijke  
Gesine Rein Rein Rein 
Marije Kanjer Lady  
Merel Hessel Hessel Hessel 
Laura Timano Timano Timano 
Joke Lady  Lady 
Like Saffier  Saffier 
Margie Belte Belte Belte 
Nicole Klaartje  Auke 
Robin Auke Auke  
Tessa Marijke Marijke Marijke 

Van de zondagrit hebben we helaas niet de gegevens. De meesten hebben gereden op de paarden die ze de zaterdag 
ook hadden. 

 
Na mijn laatste ongelukkige buitenrit in het 
Amsterdamse Bos, moest ik toch nog even 
al mijn moed bij elkaar rapen om alsnog mee 
te gaan met het ruiterweekend. Omdat ik 
dammen ook geen leuke sport vind en de 
geraniums mij ook nog niet erg trekken, heb 

ik om te kijken of alles nog werkt eerst een 
lesje genomen bij onze vertrouwde stal 
Wennekers op een hele leuke Fries, ge-
naamd: Evert!! En je raad het al; het ging 
goed. 
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Ik heb een superleuk en gezellig weekend 
gehad; gezellig samen met Like in de auto 
naar Soerendonk. Helaas deze x geen tijd 
voor een extra lang weekend. Leuke ritjes op 
een lieve Fries met de naam Lady. Het was 
met recht een echte lady want ze ontweek 
alle plassen. Ik vond het een hele leuke ma-
nege met superaardige begeleiding.  
Ondanks de regen op zaterdagavond toch 
nog genoten van een heerlijke bbq en na-
tuurlijk het kampvuur van Evert en het gi-
taarspel van Robin!! 
Groetjes,  

Joke van der Steeg 
BBB-lid 

 
Manege de Boschhoeve is voor veel van 
onze leden een populaire manege. Vorig jaar 
tijdens het ruiterweekend in Breda werd al 
aangegeven dat men graag wederom een 
weekend wilde hebben bij deze manege. En 
dat hebben we dan ook gedaan. Het vorige 
weekend was in 2007. In 2009 en 2011 zijn 
we er ook geweest voor een 2 uursrit en een 
dagtocht.  
 
Vrijdagavond kwamen we aan. Een aantal 
deelnemers gingen ergens in de omgeving 
wat eten, maar een behoorlijke groep had 
besloten om op de manege te eten. Niek en 
Merel hadden aangeboden om te koken. En 
dat was een lekkere pastamaaltijd met kip en 
spinazie. 
 

 
 

Gerrit had pech met de auto en had toch 
maar even de ANWB gebeld. Tijdens het 
eten kwam de ANWB dan ook. 

 

 
 

Meteen die avond hebben we onze eerste rit 
gedaan. Merel zat op een drukke pony, Hes-
sel. En die gaf tijdens de rit een bok (of wa-
ren het meerdere?) en daar lag Merel. Maar 
ze zat er ook snel weer op. De rest van het 
weekend is het goed gegaan met die twee. 
 

 
 

Het was druk op de manege: er was ook nog 
een groep (pony) ruiters en menners die daar 
het weekend verbleven. Zij maakten vanuit 
de manege diverse tochten.  

 
 
De volgende dag een heerlijke tocht door 
bos en over de heide. Het was duidelijk te 
zien dat het de dagen daarvoor nog behoor-
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lijk geregend had. De buitenbak was nat, 
maar ook op de zandpaden waren nog grote 
plassen water.  
 

 
 
De lunchplek was wel een bekende plek. 
Terugkijkend naar de foto’s van bijv. 2009 
blijkt dat we toen ook op die plek pauzeer-
den. Toen we aankwamen bleek de plek 
eigenlijk al bezet te zijn: er was een groep 
menners die daar pauzeerden. Met voorna-
melijk haflingers voor de wagens. 

 
 

Het was een heel goed verzorgde lunch: 
soep, broodjes, worstjes. Er waren nog an-
dere (kleinere) groepjes die vanuit de mane-
ge vertrokken waren en tegelijk met ons daar 
lunchten. 

 
 
Zelf reed ik de middag niet meer. Net zoals 
Gerrit en Robin. Wij reden dus weer terug 

naar de manege. En ik heb nog wat bood-
schappen gedaan die middag. Toen de mid-
daggroep terugkwam, bleek dat er nog een 
valpartij was geweest: Niek. Bij het vallen 
heeft Niek gedacht: niet op mijn linkerarm 
(die was nl. net genezen van een complexe 
botbreuk). Dat gebeurde niet, maar ze was 
wel de rest van het weekend uitgeschakeld. 
Flinke rugpijn/spierpijn. Ze heeft dan ook 
zondag niet meer gereden. 
 

 
 
Evert was vrijdag al druk bezig geweest om 
het ‘vuurvat’ droog te maken. Er was door 
alle regenval nl. veel water in gekomen. 
 

 
 
Hij heeft hout gehaald en wilde zaterdag-
avond het vuur aansteken. De manege ver-
zorgde de BBQ. Nu was er voorspeld dat 
het zou gaan regenen, dus Fleur had al ge-
zorgd voor parasols boven de BBQ. Nu die 
regen kwam.  
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Maar Evert is het toch gelukt om in de regen 
het vuur aan te steken. Wij moesten telkens 
door de regen ons eten ophalen.  
 

 
 
Na afloop is Evert zelfs nog het zwembad 
ingedoken. Helemaal nat en koud. 
 

 
 

De volgende dag reed iedereen weer, behal-
ve Niek, met de laatste rit van het weekend. 
Op vrijdagavond mochten we door een 
doorwaadbare plek lopen. Maar dan kon je 
schoenen nat worden. Dat heb ik niet ge-
daan. Echter op zondag kregen we die mo-

gelijkheid nog een keer. Toen deed ik het 
wel.  
 

 
 
Ook Laura: 

 
 
Na de rit kregen we een pannenkoeken-
lunch. En daarna datgene wat diverse ruiters 
graag wilden: zwemmen met de paarden. Ik 
kreeg het paard van Evert: Mistral. Dat 
paard bleek goed het water in te lopen. 
 

      
 
Alleen wilde hij wel telkens er snel weer uit. 
Ook anderen hebben op Mistral gereden, 
maar op een gegeven moment had hij er 
genoeg van. Het paard van Like wilde niet 
het water in. Dus zij op Mistral, maar toen 
wilde Mistral niet meer. Naderhand gingen 
nog een aantal personen zwemmen in het 
zwembad.  
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En toen was het weer tijd om afscheid te 
nemen en te vertrekken. 

 
 
Het was weer een geslaagd weekend. 

Dineke Hoekstra 
BBL lid 

 

Soerendonck: een foto impressie 

 

 
Evert vertelt een verhaal aan onze voorruiters 

 
En blijkbaar was dat erg grappig 

 
Peer, de manege eigenaar. Al is hij dit aan het overdragen aan 
zijn dochter Fleur. 

 
Nicole 

 
 



  19

 
Merel 

 
Tessa 

 
Like 

 
 

 
 

 
 

   
Een gezellig avondje met de musici: Gerrit en Robin 

 

 
Niek bedient 

 
Uitgebreide BBQ 

 
Met een lekker toetje na 

 
De paarden worden binnengelaten 
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Manege Meulendijks in Heeze 

 

 
Mijn paard was Avalino (o.i.d) 
Hele leuke rit gehad in Heeze. Manege Meu-
lendijks is zó groot dat het even duurde 
voordat wij onze paarden-verdeelster tevens 
begeleidster hadden gevonden. De paarden 
waren super braaf, het weer was mooi en de 
natuur ook. Wat mij betreft voor herhaling 
vatbaar! 

Yvonne Royers 
BBB-lid 

 
Ik zat op het grootste paard van Stal, en de 
liefste werd mij verteld. Nou dat was waar, 
het was een echte diesel en pas toen de rit 
bijna voorbij was, begon hij lekker te lopen. 
De gangen waren erg vertraagd, rustig en 
relaxed. 

 
Maar dat is met zo een groot paard niet zo 
lekker, vooral niet aan het begin van de rit. 
Omgeving was prachtig! 
Zou er graag weer eens rijden, maar dan in 
de hoop dat de voorruiter wat meer aandurft 
met onze gevorderde ruiters! 

Charlotte Janssen 
BBL-lid 

 
Bij de buitenrit in Heeze/Brabant bij mane-
ge Meulendijks had ik het paard Zakine (ho-
pelijk heb ik niet wat klinkers verwisseld van 
de naam). Een zwarte merrie die me als 
braaf werd voorgesteld. Alleen het opstap-
pen kon wat problematisch zijn, dus niet 
alleen doen. 

 
Gesine en Michelle 

 
Poetsen en opzadelen ging idd. uit de kunst 
en bij het opstappen bleek dat ik haar direct 
wat stappen moest laten doen, omdat ze 
anders uit paniek ging steigeren. Ging alle-
maal rustig en we konden bij het instappen 
goed aan elkaar wennen. 
De manege uit en je was meteen in de na-
tuur op de hei en in het bos. Mooie natuur, 
mooie rit. Heel relaxed en geen stap ver-
keerd. Stappen, draven, galopperen en terug, 
allemaal heel gecontroleerd. Het weer was 
super, aardige voorrijdster, er werd lekker 
gekletst en alle gangen werden een paar keer 
herhaald. 
 
De manege zelf is heel groot, het dubbele of 
meer van wat er in de jaren tachtig stond. 
Om kwart voor twee werd tegen ons gezegd 
dat we maar naar achteren moesten lopen, 
want we zouden om twee uur vertrekken en 
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je had ook nog 5 minuten nodig om bij de 
stallen te komen. Bij de stallen was niemand, 
maar nadat we daar waren uitgezwermd om 
iemand te zoeken, kwam ons een jonge 
vrouw vertellen dat degene die met ons mee 
ging nog met een kinder-les bezig was, wat 
het meisje aan de bar niet wist. Het was dus 
toch als overal – vertrek met vertraging! 
Ik heb genoten,  
 

Gesine Alkema - Westphal 
BBL-lid 

 
Het was voor mij de tweede buitenrit met 
BBRR. Ik heb volop genoten! De omgeving 
was prachtig, de groep was gezellig, de paar-
den waren allemaal erg braaf en de tempo-
wisselingen waren perfect. 
 

 
Simone 

 
Ik mocht op Voilà. Ze was een paardje met 
gebruiksaanwijzing. Op stal bijvoorbeeld 
moest ik eerst het hoofdstel om doen alvo-
rens te gaan poetsen. Dan was ze veel rusti-

ger. Met aansingelen in de bak liep ze weg en 
ik mocht niet te veel aan de teugels zitten, 
zeker niet in het begin. Maar als je je hier 
allemaal netjes aan hield, was ze een super 
lief paard. Ook tijdens de buitenrit geen stap 
verkeerd gezet. 
 
Onze begeleidster heb ik weinig gesproken 
aangezien ik praktisch achteraan reed, maar 
ze maakte een zeer sympathieke indruk op 
mij. 
Voor mij is deze locatie voor een buitenrit 
en deze manege zeker voor herhaling vat-
baar! 
Groeten,  

Simone Dassen 
BBL-lid 

 
 

Mijn paardje heette Shenna, was roodbruin 
en had van alle rassen wat meegekregen zo 
te zien. De neus was zoals bij een arabier, de 
hals meer een Welsh, maar haar romp was 
weer wat grof. Maar wat belangrijker was, ze 
was erg braaf. Alleen had ze het niet zo op 
andere paarden, dus heb ik achteraan gere-
den. De omgeving was prachtig. We hebben 
wel vaak een galopje gedaan, maar deze wa-
ren wat tam. Onze begeleidster Karin weet 
dat aan het einde van het seizoen. In het 
voorjaar of de zomer zijn de paarden veel 
vlotter. Nou ja, we zullen zien. Gaan we 
toch nog een keer hier rijden. Leuk. 
 

Marije Verduijn 
BBL-lid 

 
 

 

Mennen bij stal Small Town Horses  

Als verjaardagscadeau van mijn familie kreeg 
ik een men-rit bij stal Small Town Horses 
aangeboden. Mijn zus Connie had dit adres 
gevonden. Op 5 mei was het zover. Connie 
had de afspraak gemaakt met de staleigenaar 
Fred van Vliet. We werden om 11:00 ver-
wacht. Het adres was Watersteeg 1, 
Vorstenbosch. De navigatie gaf aan dat we 

er waren, maar dat was een gewoon huis met 
een hek eromheen. Geen stal. Toch even bij 
iemand navragen. Bleek dat we toch bij dat 
huis moesten zijn. Connie had al de instruc-
tie gekregen om bij aankomst Fred te bellen. 
Dat deden we en daar kwam hij aanlopen en 
deed het hek open. Bleek dat de stallen ach-
ter dat huis waren.  
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De route op 5 mei

We gingen eerst wat thee en koffie drinken 
en maakten meteen kennis met een andere 
menner: Ronald. Het bleek dat het plan was 
dat Connie en ik met het paard van Ronald 
zouden gaan mennen en Fred samen met 
Ronald een paard van Fred. Fred bleek be-
drijfsleider van een snackbar te zijn en het 
mennen is een grote hobby van hem. Hij is 
bevoegd instructeur, heeft zelf een aantal 
paarden, ook waren er een aantal pension-
paarden. Een kleine stal. 
 

 
Doodlopend pad. We moesten omkeren 

 
Bij het inspannen bleek dat ze daar apart tuig 
gebruiken, van touw met rubber. Merk Siel-
tec. Erg licht. Het paard van Ronald had last 
met gewoon leren tuig en nu met dat Sieltec 
tuig ging het goed. We hadden afgesproken 
om een 3 uursrit te gaan doen. Fred vond dit 
ook erg leuk, want meestal maakte hij geen 
lange ritten. En voor zijn paard was dat een 

goede oefening. Wij op weg naar het natuur-
gebied de Maashorst. Nu hadden we al ge-
hoord dat dit gebied heringericht werd. De 
Tinkerboerderij in Uden is daar dichtbij en 
die zijn gestopt met buitenritten vanwege 
deze herinrichting. Connie begon met men-
nen en na ongeveer een uur nam ik het over.  
We reden lekker en hebben pauze gehouden 
bij een groot bungalowpark. Lekker een ijsje 
gegeten. Toen op de terugweg. En daar ging 
het mis. Daar kwamen we terecht op een 
route dat afgezet was vanwege die herin-
richting. Fred dacht dat er toch nog een 
doorsteek was, maar helaas. We gingen op 
een smal pad langs een afrastering en dat 
liep dood. Niet voor wandelaars, wel voor 
een aanspanning. Het was een dusdanig smal 
pad dat we niet konden omkeren. We moes-
ten uitspannen en zo omkeren.  
 

 
Nog een keer omdraaien 
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Daarna een volgend pad in, dat ging ook 
niet. Wederom omkeren, maar zonder te 
hoeven uitspannen. Tja, toen moesten we 
met een omweg terug. Uiteindelijk hebben 
we 4 uur i.p.v. 3 uur gereden. Maar het was 
lekker weer, mooie omgeving. Kortom een 
leuke rit. En duidelijk voor herhaling vat-
baar. 
 

 
Hier zie je duidelijk het Sieltec tuig 

Die herhaling duurde echter wel even. Dan 
konden wij niet, een ander keer kon Fred 
niet. Uiteindelijk heb ik een afspraak ge-
maakt op 11 september. Nu niet met Connie 
maar met Jean-Jacques.  
 

Dat ging weer in dezelfde samenstelling: wij 
met het paard van Ronald en Fred met Ro-
nald achter zijn eigen paard. Voor Jean-

Jacques was het ook een tijd geleden dat hij 
had gemend en hij moest er ook echt weer 
inkomen. We hadden nu voor 2 uur afge-
sproken en het is ook bij 2 uur gebleven. 
Fred had nu een wat andere route uitge-
zocht. Ook Jean-Jacques vond het een leuk 
adres en we zijn nu dan ook aan het naden-
ken om met de vereniging daar een keer een 
men-rit te organiseren. 
 

 
Ook met mennen gebruiken ze tegenwoordig een cap. Ik had 
mijn rijspullen op de Legmeermanege laten staan en moest een 
cap lenen van Fred. En ik was te optimistisch met het weer: ik 
had geen jas aangedaan. Ik mocht de jas van Jean-Jacques 
lenen. 

 
Dineke Hoekstra 

BBL-lid

 
 

Ruiter-/menbewijs info 

 
SRR staat voor Stichting Rijvaardigheidsbe-
wijzen Recreatieruiter. De SRR neemt het 
examen af voor het ruiterbewijs en het men-
bewijs. De SRR werkte tot voor kort samen 
met de KNHS. Elke twee jaar betaalde je 
een contributie voor het ruiter/menbewijs. 
Hier zat dan meteen het lidmaatschap van 
de KNHS inbegrepen.  
 
Echter dit jaar is de SRR afgesplitst van de 
KNHS. De SRR heeft nu bepaald dat met 
een éénmalige bijdrage van 17,50 je rui-
ter/menbewijs levenslang geldig is. Heb je 
het ruiter/menbewijs al en wil je die vervan-

gen door het nieuwe ruiter/menbewijs? 
Stuur dan een mail met je gegevens naar 
info@ruiterbewijs.nl of info@menbewijs.nl  
 
Het adressenbestand van de houders van het 
ruiter/menbewijs is eigenlijk eigendom van 
de SRR. Echter  de KNHS heeft dat gehou-
den en gebruikt dat nu om de rui-
ter/menbewijshouders een factuur te sturen 
voor het KNHS lidmaatschap. Wil je dit 
niet, stuur dan zo snel mogelijk een opzeg-
ging naar de KNHS.  
 
Zie: www.srr-nederland.nl en www.knhs.nl  


