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Het plan voor begin 2017 was 3 ritten en 1 les, maar
het werden 4 ritten. De zitles bij Manege de Jong ging
nl. niet door vanwege het uitbreken van droes aldaar.
Dat werd dan op het laatste moment een rit regelen
in Egmond. De april rit was ook een rit met een wijziging: van 9 april moesten we het verplaatsen naar 2
april.
We hebben een leuk thema bedacht voor een nieuwe
verhalen-serie. Wilde paarden! Overal op de wereld
zijn wilde groepen paarden en pony’s te vinden die
in een unieke omgeving en omstandigheden leven.
We hopen dat jullie met veel plezier lezen over de
wilde Spaanse mustangs die op kleine eilanden voor
de Amerikaanse oostkust leven.
Veel leesplezier,
Dineke en Marije
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Manege:
Elke donderdagavond rijden we in de
Legmeermanege in Amstelveen
Tel. 020 – 645 3922
Foto voorpagina:
De foto op de voorpagina is van Dineke
Hoekstra, gemaakt op manege de
Treekhoeve in Leusden

Wist u dat?
•

De 2e les van dit jaar op de Legmeer al
de 1e valpartij opleverde?

•

Mariette gestopt is bij de Legmeermanege
vanwege rugklachten?

•

Jupiter ging er vandoor, het zadel was
niet aangesingeld en daar gleed Evert
eraf. Zadel zat op de zijkant van het
paard.

•

Maar ze nog wel buitenritten doet? Het
rechtdoor rijden is toch beter voor haar
rug dan het in rondjes rijden. Of is het
verschil dat ze Ibuprofen inneemt vóór
de rit?

•

Hans Jagtenberg op wintersportvakantie
een rib (half?) heeft gebroken? En hij daar
nu op het zonnige Curaçao van aan het
herstellen is?

•

Bert een heupoperatie heeft ondergaan en
aan het revalideren is geweest?

•

En we daarom nu een paar weken les hebben van Doortje?

•

Echter Bert op 13 april weer is begonnen
met lesgeven? Met kruk en van de zijlijn.

•

We een dubbele valpartij hadden op de
Legmeermanege?

•

Lianne reed op Serena. Serena struikelde,
ging door de voorbenen, en Lianne ging
er over haar nek met koprol eraf. Echter
door de vaart viel Serena ook, ook met
een koprol.

•

Lianne had niets, maar Serena was helemaal beduusd van de valpartij en had
zichzelf in de tong gebeten.

•

Kortom, wat een gezondheidsklachten
deze eerste 4 maanden van 2017. Nu
maar hopen dat de rest van 2017 wat gezonder verloopt voor onze leden.

•
•
•

Waarop Miranda vroeg: heeft Evert de
grond al geknuffeld?
Hans, Evert, Gesine en Dineke een privé
rit zouden gaan rijden in Egmond?
Alleen Hans zo slim was om op de zondagochtend te bellen naar de manege,
vanwege de vrieskou?

•

En dat Gesine, Dineke en Evert in Egmond te horen kregen dat ze niet konden rijden, omdat de grond bevroren
was?

•

Dat ze toen maar een lange duinwandeling hebben gemaakt? Het was wel mooi
winterweer op 22 januari.

•

Tineke een gebroken teen heeft gehad en
daardoor een paar maanden niet kon
paardrijden?

•

Marije altijd al last had van haar linkerknie, maar nu ook last kreeg van haar
rechterknie? En daardoor ook een tijd uit
de roulatie was qua paardrijden?

•

Yvonne ongelukkig van de trap is gekomen en daarbij haar enkel heeft verzwikt?
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Spelletjes – 29 december 2016
Laatste les van het jaar: spelletjesavond. Bert
was al weken bezig te bedenken wat voor
spelletjes te doen. Hij had een helper nodig
en dat werd Gerrit. Deze keer geen 2 teams
tegen elkaar, maar ieder individueel op snelheid rijden. Tijdens het 1e lesuur gingen Bert
en Gerrit het parcours opbouwen. Dat was al
heel spannend voor de paarden, al die
vreemde geluiden. Dus diverse keren gingen
Jupiter, Araby, Ginger en Minerva er vandaar.
Rambo en Maaike ook even, maar die twee
waren wel de kalmste van het stel. Het parcours bestond uit een, redelijke brede, doorgang. Een slalom. Twee autobanden en een
kruk waar je omheen moest.
Parcours 1: Langs lange zijde F – M naar de
andere kant, om band bij M heen, om kruk
heen, naar band bij H, daaromheen, weer om
de kruk naar H, naar K, om autoband bij K
beginnen met de slalom naar H en via M – F
weer terug.

En dat was het voor het 1e uur. Het was alweer tijd. In het 1e uur was Miranda de snelste. Het 2e uur kon nog een extra parcours
doen.
Parcours 3: Hiervoor werden nog dekens gehangen over de beide zijden van de doorgang.
Nu dat was weer even spannend. Daarom
eerst maar met alle paarden achter elkaar door
de doorgang heen. Toen kon het beginnen.

Parcours 2: Zelfde als bij parcours 1 tot aan
de kruk. Afstappen, paard aan Gerrit geven.
Rennen over hindernis, om band heen en slalommen terug naar kruk. Op paard opstappen, terug via doorgang naar M.

In het 2e uur was Tim de snelste.
Bert wil de spelletjes graag nog een keer doen,
bijv. met carnaval, of vlak voor zijn heupoperatie. Maar toen waren er zoveel afmeldingen
voor de les, dat besloten is het te doen als Bert
weer terug is.
Dineke Hoekstra
BBL-lid
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Westernrit – 15 januari
Het was ontzettend leerzaam weer, deze Westernles. Voor mij de tweede keer. Ik was blij
dat ik nog een beetje wist hoe het ging. Het
allermooiste is toch vanuit de galop in 1x stilstaan zonder je handen te gebruiken, dan om
de achterhand rechts of linksom draaien en
meteen weer aanspringen in de galop.

Het was een erg leuke en variërende les...en
aan het einde mochten we zelfs nog een
rondje proberen te spinnen.
Les 1 is geslaagd...nu op naar les 2!
Nicky de Groot
BBB-lid
Het avontuur begon voor mij om 9 uur 's
ochtends op een ijskoude zondag ochtend. Al
glibberend en glijdend bereikte ik de bus die
mij richting het pick-up point zou brengen
waar ik met Charlotte in haar auto verder zou
reizen. Rond 5 over 10 kwam ik aan op de Jan
van Galenstraat waar Charlotte met de auto
stond te wachten. Nadat ik was ingestapt en
we even de wegwijsmadam hadden aangezet
wilden we weg rijden, maar wat denk je!? De
auto startte niet! Paniek! Terwijl Charlotte de
ANWB belde probeerde ik Marije te bereiken
om te zeggen dat we later zouden komen, of
misschien wel helemaal niet.

Jerry, mijn paard kon dat erg goed en gelukkig
zat ik haar kennelijk niet teveel in de weg.
Marieke Poel
BBB-lid
15 januari reden we door de oer-Hollandse
landerijen op weg naar een manege voor een
wersternles. Ondanks de Hollandse omgeving, waande ik me toch even in Amerikaanse
westerntijden. We werden zeer vriendelijk
ontvangen en de paarden waren heel lief en
braaf. Voor mij was het de eerste keer en ik
moest echt vanaf het begin uitleg krijgen hoe
dit werkt...want goh wat moet ik nou met
twee losse teugels?
Al wachtend op de wegenwacht kregen wij
het bericht dat we een uur later met een andere les mochten meerijden, wat een opluchting! De accu bleek leeg en we waren na het
bezoek van de ANWB monteur al heel snel
weer op weg naar Starnmeer. We waren ook
bíjna in 1 keer goed gereden ;-). Daar aangekomen wees de aardige mevrouw bij de kantine ons de weg naar de binnenbak en gaf ons

Maar het wende snel en hoe cool is het dat je
vanuit galop in een fractie van een seconde
stil kan staan...puur door stem geluid en verandering van houding!
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mee dat wij in het volgende uur op Foxy en
Roxy zaten en dat die beide al mee liepen. Bij
de binnenbak aangekomen zagen we Tineke
langs de bak staan en konden we de rijkunsten van de andere leden nog even goed bekijken (en afkijken) voor we zelf mochten. Ik
vond het prachtig, wat zit dat zadel fijn en wat
zijn die paarden braaf! Eerst leren sturen (wat
af en toe nog een beetje misging, vooral in de
galop), stoppen, achteruit, draaien. Joggen en
draven, en met een kusje naar de galop. Als
klap op de vuurpijl mochten we ook nog even
een spin leren. Foxy (of was het nou Roxy?)
was de moeder van Roxy (of was het nou andersom?) ik zat in ieder geval op de moeder
die, zo hoorde ik toen ik er op zat, nu ook
drachtig is. De les ging veel te snel! Ik heb geloof ik wel 100x gezegd dat ik het "heel leuk!"
vond. Het voelde voor mij echt als een soort
van thuiskomen. Ik ben nog niet 100% om,
maar ik ben wel een beetje verliefd geworden
op het westernrijden en vind deze stal en de
lessen zeker voor herhaling vatbaar! Charlotte
heeft me op de terugweg afgezet bij mij grote
paardenvriend Gijs (die nu officieel verkocht

is en halverwege februari vertrekt naar een
ander huisje). Een heel dagje paardenliefde,
zeker een mooie manier om de zondag in te
vullen.
Leonie Sta
BBL-lid
Het was voor mij mijn eerste western les. Ik
vond het fantastisch! Een keer paard rijden
op een héél andere manier.
Meer op commando’s dan beenhulpen en ander harnachement (cowboyzadel, twee lange
losse teugels).
Deze paarden vereisen ook een hoop lenigheid en spierkracht, voor het draaien om hun
as en om in één keer te kunnen stoppen vanuit volle galop.
Het heeft veel indruk op me gemaakt en zou
een eerstvolgende keer zeker weer mee gaan!
Simone Dassen
BBB-lid

Duinrit Egmond – 19 februari
Ruiter
Hans
Hanneke
Anne-Maaike
Laura
Dineke

Paard
Belissimo
Geer
Wally
Tjeska
Radna

De activiteit voor februari zou een zitles bij
manege de Jong zijn. Echter daar heerst
droes. En dat is erg besmettelijk. Vandaar dat
deze les is geannuleerd. In de plaats hiervan
hebben we snel een duinrit bij manege Groot
in Egmond geregeld. Bij vertrek vanuit Amsterdam was het bewolkt, het regende nog
wat. Bij aankomst in Egmond was het een
blauwe hemel met een paar wolken. Droog.
We waren met een kleine groep: 5 personen.
Het was weer een heerlijke rit.
Dineke Hoekstra
BBL-lid
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Wat een middag. ’s Ochtends zag het er nog
grauw en nat uit en ’s middag in de duinen
van Egmond was het volop zon! Een kadootje. Ik zat op Geer. Heerlijk paard. Springt
lekker aan in galop. Wat ik erg fijn vind. We
waren met zijn vijven met Hans als voorruiter. Wat betekent: ‘we gaan weer”. In galop
betekende dat. Fijne rit. Groetjes,
Hanneke van Zadelhoff
BBB-lid

stralend weer! Tijdens het rijden was het op
een gegeven moment zelfs warm! Het was
windstil en de natuur stond op ontploffen.
Sneeuwklokjes volop. Ik heb genoten van de
mooie natuur en de heerlijk frisse paarden.
Voorwaarts!

De sfeer op de manege vond ik erg prettig. Je
mocht alles zelf doen en er was constant iemand aanwezig om te helpen waar nodig.
Mooie stallen en de paarden zagen er goed
uit. Ik was ook blij met de sfeer tussen de
mensen die met de rit meegingen. Voelde me
welkom en dat maakte de rit natuurlijk meteen al top. Fijn dat ik bij de club hoor.
Anne Maaike van Vliet
BBB-lid
Als vers lid was ik gezond gespannen voor de
rit. Aangekomen op de parkeerplaats realiseerde ik me dat ik hier vroeger ook al eens
een rit heb gedaan. We waren met zijn vijven
met als voorrijder Hans. Ik mocht op Wally,
geen zweep nodig werd gezegd. Dat dat meer
dan waar was heb ik tijdens de rit ontdekt.

De eerste prachtige lenterit in februari 2017.
Heerlijk zonnetje, mooie rit op Tjeska. Dit
was mijn debuut op Tjeska, lief paardje, hij
moest af en toe wel even aangespoord worden om de grote paarden bij te houden, maar
een fijn paardje.
Laura de Rochemont
BBL-lid
’s Middags toen ik van huis ging was het druilerig en nat. Aangekomen in Egmond was het
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Strandrit Noordwijkerhout – 19 maart
Ruiter
Henk van Dierendonck
Mariette Janse
Ineke Dumas
Simoe Dassen
Like van der Veer

Paard
Omar
Zizo
Adèle
Ushi
Adje

Een heerlijke duin en strandrit in Noordwijkerhout met heel veel wind. Gelukkig geen
regen. Een supergroot en superlief paard met
de naam Alex. Heerlijke galop!
Joke van der Steeg
BBB-lid

Gelukkig bleef het droog tijdens de rit. Adje
was leuk in de duinen, op het strand wilde hij
graag naar links uitbreken. De strandgalop
was hierdoor minder leuk, maar toch een
leuke rit.
Like van der Veer
BBB-lid

Ruiter
Anne Maaike van Vliet
Gesine Alkema
Marieke Poel
Joke van der Steeg
Dineke Hoekstra

Paard
Freek
Zaron
Dulco
Alex
Ronny

Het was een super duin & strandrit! Ik reed
op de Haflinger Ushi en we hebben samen
genoten. Ushi gaf af en toe een vrolijke bok.
Op het strand gingen alle gangen heel gecontroleerd, daar hou ik wel van! En ondanks
dreigende lucht en harde wind droog gehouden.
Simone Dassen
BBB-lid

Op het mooie paard Adèle gerede. Was een
echte merrie en wat humeurig, maar super
lekkere gangen. Heerlijk op het strand en
door de duinen gereden.
Ineke Dumas
BBB-lid

De route is de lichtgrijze lijn
Freek zou buiten een zweepje nodig hebben,
maar dat bleek vandaag niet nodig. Lekker
voorwaarts en makkelijk te leiden. Mooie paden door duin en bos. Flinke wind op het
strand en de paarden bleven keurig in het gelid! Fijn gereden!
Anne Maaike van Vliet
BBB-lid

Op manege Smit in Noordwijkerhout waren
om 9:30 alle deelnemers aanwezig, behalve
Laura. Ik haar bellen waar ze bleef. Laura verbaasd: “de rit is toch vanmiddag? Ik sta bij de
Albert Heijn boodschappen doen, omdat ik
vanmiddag ga rijden! “
Net de week daarvoor had Laura zich aangemeld voor de rit bij manege de Treekhoeve
en dat was een middagrit. Oftewel Laura had
de tijden van de rit bij de Treekhoeve in gedachten! Dat haalde ze dus niet meer.
Met 1 persoon minder, hadden we toch nog
een grote groep van 10 personen. Gelukkig
voor Laura bracht manege Smit haar gemiste
rit niet in rekening.

Zaron, ‘een hoge brave vos met een vlakke
zit’ stond op de staldeur. Dat was ie ook, alleen leek hij niet te houden van zijn soortgenoten. Voor en achter creëerde hij 2 paardenlengtes afstand. Gelukkig viel dat gedrag in
galop en draf mee.
Ik heb heerlijk relaxed kunnen genieten van
het toch weer net iets andere duinlandschap
in Noordwijkerhout.
Gesine Alkema-Westphal
BBL-lid

Onderweg naar de manege regende het, toen
we buiten waren was het droog en de hele rit
is het droog gebleven. Wat hadden we weer
een geluk met het weer. Alleen door de harde
wind wist ik niet zeker of we wel het strand
op zouden gaan. Na ongeveer een uur rijden
keerden we om. Vreemd, geen ronde? Maar
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daarna gingen we toch richting strand. Normaal gaan ze heen en weer het strand op,
maar vanwege de wind konden we nu maar
één richting het strand op.

flinke afstand tussen je buur en jezelf. Het
werd een hele beheerste handgalop. Leuk om
een keer mee te maken, maar ik hou zelf wel
van een rengalop op het strand.
Het laatste stuk in de duinen, voordat we op
het fietspad kwamen kregen we de instructie
om de singel van je paard een gaatje losser te
maken. Dat herinnerde ik me nog van de vorige keer dat ik hier gereden heb. En ook dat
het me toen niet lukte om de singel weer vast
te krijgen. Toen zat mijn zadel vast met maar
1 singelstoot. Deze keer ging het beter en was
ik in staat om beide singelstoten een gaatje
losser te maken.
Dineke Hoekstra
BBL-lid

Op het strand gekomen kregen we de instructie om naast elkaar te rijden, maar wel met een

Manege de Treekhoeve – 2 april
Ruiter
Laura de Rochemont
Marije Verduijn
Mariëtte Jansen
Dineke Hoeksta
Simone Dassen

2 april, mooie zonnige dag! Fijne rit in het
bos. Whisper was een braaf paard, deed geen
stap verkeerd, gooide wel wat hoog op. We
hebben ook de asfaltweg over gegaloppeerd
onder luide verbazing.
Laura de Rochemont
BBL-lid

Paard
Whisper
Zafiro
Kalic
Blizzard
Sara

Een prachtige lente en dat met t-shirtje aan.
Mooie bosrit, over landgoed van een rijke familie. Op een paard die heerlijke gangen
heeft. Lekker relaxt gereden. Heerlijk, wel
over een verhard fietspad gegaloppeerd.
Vreemd, nog nooit gedaan. Maar de mooie
man in de rit maakte alles weer goed!
Mariëtte Jansen
BBB-lid
10

Treekhoeve: of we onze rit wilden verplaatsen. Het kon niet op 9 april, ze hadden dan
wedstrijden. We kwamen uit op 2 april en dan
in de middag i.p.v. de ochtend.

De rit door de Treek was zeer geslaagd. Mooi
weer, mooie omgeving, leuk gezelschap, lieve
paarden. Sara was op stal een lieve knuffel.
Buiten was ze behoorlijk voorwaarts. Tijdens
de galop één brok energie. Maar goed in te
houden. Ik heb genoten!

Simone Dassen
BBL-lid
Zafiro was op stal wat schuw, maar buiten
heel kalm. Wel pittig, zeker de 1e galop was
even inhouden en wat sprongetjes. Heerlijk
gereden. Mooie omgeving. Heerlijk.
Marije Verduijn
BBL-lid
Dit jaar ben ik op wintersportvakantie naar
Canada geweest. Bij terugkomst stond ik op
Schiphol te wachten op de bagage toen ik gebeld werd door Herrie Kruis van manege de

Dus ik een email naar onze leden sturen dat
de rit verplaatst werd. Helaas moesten de
meesten die zich hadden ingeschreven zich
hierdoor afmelden. Gelukkig waren er een
aantal anderen die wel konden op 2 april.

Maar het was een kleine groep: 6 personen.
Vlak voordat we naar Leusden gingen, belde
Yvonne. Ze was ongelukkig van de trap gekomen en had haar enkel verzwikt en die
werd nu dik. Ze kwam dus niet rijden! De 2e
rit waar op het laatst we met 1 persoon minder gingen rijden. Maar onze groep werd door
de manege wel aangevuld met 2 heren.
Van mijn paard werd gezegd dat je hem niet
in zijn box moest opzadelen, maar op de
poetsplaats. Zo gezegd zo gedaan. Hij was
wel gevoelig met het poetsen. Bij zijn voorhoeven had hij hoefijzers met een rubberen
zool. Ik vermoed dat Blizzard wat hoefproblemen heeft.
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fietsers op het fietspad en dus over kon steken. En hij ging meteen door met galopperen.
Ineens reed ik op plaats 2 i.p.v. plaats 3!

De manege ligt aan de heide/bos. Heerlijk
wegrijden is dat. Zal in augustus helemaal
mooi zijn als de heide in bloei staat. De rit
bestond uit lang stappen, lang draven en twee
keer een lange galop. Al werd de 2e galop wel
onderbroken, doordat er in de groep geprotesteerd werd tegen het galopperen over het
verharde fietspad. Herrie stopte even, vertelde dat hij oogcontact heeft gehad met de

Na afloop heerlijk op het balkon in de zon
gezeten, met een kop thee en een stuk appeltaart.
Dineke Hoekstra
BBL-lid

Wilde paarden
Dit is de titel van de nieuwe verhalen-serie in
de Stalpraet. Op verschillende plaatsen op
deze aardbol zijn (semi-)wilde groepen paarden en pony’s te vinden. Het gaat vaak om
van origine gedomesticeerde groepen, die
door het wilde landschap of andere omstandigheden de kans hebben gekregen wilde of
semiwilde kuddes te vormen. Vaak ontwikkelde zo’n groep paarden zich in een speciaal
ras, bijvoorbeeld het Camargue-paard uit
Zuid-Frankrijk of de Noord-Amerikaanse
mustang.
Deze keer trap ik af met het verhaal over de
wilde paarden van de Outer Banks. Voor de
kust van North-Carolina ligt de eilandengroep Outer Banks. Op enkele van deze eilanden leven de nakomelingen van de
Spaanse mustangs, welke zo’n 500 jaar geleden meegenomen waren door de Spaanse en
Engelse ontdekkingsreizigers. Hoewel er wel
wat kruisingen zijn geweest bezitten deze
paarden nog steeds de kenmerken van de
Spaanse Mustang.

Het is onduidelijk of de paarden zijn achtergelaten door de eerste kolonisten of dat de
paarden, na een schipbreuk, zichzelf hebben
gered door naar de eilanden te zwemmen.1
Maar de mysterieuze herkomst van de Outer
Banks paarden draagt wat mij betreft bij aan
hun uitzonderlijke verhaal.

De eilanden zijn vaak minder dan een mijl
breed en de vegetatie is schaars. De paarden
voeden zich met Spartina-grassen, lisdodde,
zeehaver (Uniola pamiculata) en soms “poison
ivy” (gifsumak). De paarden zijn in de vele
honderden jaren kleiner geworden en hebben
nu de schofthoogte van een pony, als gevolg
van een gebrek aan voedsel en het strenge klimaat. Maar genetische tests hebben uitgewezen dat de paarden afstammelingen zijn van
12

de Spaanse mustang paarden.2,3,4 Ook hebben
de meeste paarden maar 5 wervels, wat een
kenmerk is van het Spaanse en Arabische
paardenras.
De eilanden zijn te vergelijken met onze
Waddeneilanden met brede stranden, duinen
en zoutwater moerasgebieden. De paarden
zijn afhankelijk van zoetwaterpunten, die ze
soms zelf graven. Tegenwoordig zijn er extra
zoetwaterpunten door de mens gemaakt.
Op YouTube kun je nog wat mooie filmpjes
bekijken van deze toch wel speciale paarden.6
Hopelijk neemt iemand het stokje van mij
over, zodat we in de volgende Stalpraet iets
meer te weten komen over een andere wilde
paarden groep.7

De kuddes worden beheerd door de National
Park Service en particuliere organisaties om
zo overbevolking en inteelt te voorkomen.
Afrasteringen zijn langs wegen geplaats om
ongelukken tussen paard en voertuig te voorkomen.
In 2009 werd het aantal paarden op minder
dan 210 geschat. Op de Shackleford Banks
loopt de grootste populatie van 110-130 paarden rond. Op Corolla zijn er minder dan 90
individuen hetgeen tot inteelt kan leiden.5
Vele mensen komen naar de Banks om de
paarden van dichtbij te zien. Maar een gepaste
afstand is geboden, want het blijven wilde
paarden. De opbrengsten van de trips die
voor de toeristen worden georganiseerd,
wordt weer gebruikt voor het in stand houden van de kuddes.

1. https://www.outerbanks.com/corollawild-horses.html#history
2. http://ncwildhorses.com/shackleford.htm
3. https://www.youtube.com/watch?v=0U
R7weE_NCM
4. https://www.youtube.com/watch?v=G0l
TRja72Qo
5. https://www.corollawildhorses.com/history-banker-mustangs/
6. https://www.youtube.com/watch?v=PV
QKYIC7x-Q
7. https://breinwekker.blogspot.nl/2016/09/wilde-paarden-wereldwijd.html

Groetjes,
Marije Verduijn
BBL-lid

Wie schrijft?
Wie wil voor de volgende Stalpraet een stuk schrijven over zichzelf of over wilde paarden? Stuur
je stuk op naar bigblueruitersport@yahoo.com.
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Notulen ALV BBRR 26 jan 2017
Aanwezig:
Henk van Dierendonck
Gerrit Goede
Tim Willer
Gesine Westphal
Joke van der Steeg
Laura de Rochemont
Hanneke van Zadelhoff
Leonie Sta
Simone Dassen
Charlotte Janssen
Robin van Tilburg
Evert Goede
Jean-Jacques Georges
Dineke Hoekstra
Marije Verduijn
Hans Jagtenberg
Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Jean-Jacques.
Notulen 2016
De notulen (verschenen in de Stalpraet van
april 2016) worden geaccordeerd.
Evenementen
2016
21 jan De dameszadel les werd geannuleerd
wegens te weinig aanmeldingen. (0)
21 feb De duinrit in februari vanaf manege
Groot, dreigende lucht, paar spetters, maar
het bleef droog! (8)
20 mrt Rit bij manege de Zwarte water in de
Mortel, nu wel wat regen Maar een leuke rit,
door bos en heide en langs een meer (8)
17 apr De jubileumrit in het Amsterdamse
Bos werd in de ochtend helaas onderbroken
door een val van Joke en Leonie. Maar gelukkig hebben beide dames geen blijvend letsel
en hebben ze alweer lekker gereden. (8 + 7)
1 mei De rit bij Stal te Bokkel, begint een
traditie te worden. Altijd veel inschrijvingen
(8)
3- 5 Juni Het ruiterweekend bij Soerendonck
was drukbezocht. We hadden prachtig weer
dus hebben we gezwommen met de paarden.
De BBQ was ook erg nat, maar wel met een

Afwezig met afmelding:
Tineke Jonkman (sterkte gewenst met blessure)
Rachel Klopper (sterkte gewenst met blessure)
Tinie Akkermans
Miranda Bik
Diana van Schip
Wlodek Jadczak
Margie Cats
Margret Jansen
Merel Heering
Niek Heering

vuur door Evert gebouwd. (15 ruiters + 3 niet
ruiters)
10 Juli en 14 Aug Twee keer een lekkere zomerrit bij Manege Groot te Egmond. (8) en
(10)
17 Sept Rit bij Manege Meulendijks in Heeze.
Een hernieuwde kennismaking na jaren.
Goed bevallen. (7)
9 Okt De Westernrit bij The Mill Ranch in
Ede was weer een succes. (13)
13 Nov De rit bij Het Paardrijk in Berlicum
was wat nat. (7)
11 Dec Snertrit bij Manege Groot in Egmond, met in de ochtend twee keer een lange
rengalop (10 + 8)
Planning 2017
15 Jan Westernles bij Stal Starnmeer (7)
19 Febr Zitles bij Manege de Jong (geannuleerd wegens droes bij manege de Jong)
19 Mrt Strandrit bij Manege Smit in Noordwijkerhout
Historie
In 2016 zijn er in totaal 121 deelnemers mee
geweest met de 10 evenementen van de
BBRR.
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Legmeer

den. Misschien dat we dan weer met de paarden van de Legmeermanege naar het Amsterdamse Bos kunnen.
De Sintviering in december was erg gezellig.
Er was een bier gevecht tussen Jean-Jacques
en Tim, zonder dat er gemorst werd. De laatste les van het jaar gaven Bert en Gerrit een
spelletjes les met ‘rustiger’ individuele opdrachten voor de ruiters.
De SEC en bardienst draait wel. Evert wil altijd helpen met de hoeven van Maaike.

Ruiters
Als nieuw lid hebben we Diana en Simone
mogen verwelkomen. Eva heeft vanwege
haar opleiding geen tijd meer om te komen
rijden. Karin komt misschien weer. Rachel is
geblesseerd. Mariette komt later dit jaar weer
rijden.
Hans Zweers heeft een hersenbloeding gehad. Zijn spraak is gelukkig goed teruggekomen. Zijn vrouw Nel heeft een stevige longontsteking gehad.
De val met de racefiets van Jean-Jacques is
goed afgelopen maar hierdoor heeft hij wel de
snertrit gemist. Tineke haar val van de trap leverde een gebroken teen op.
We hebben momenteel 20 actieve ruiters en
24 Buitenrit leden.
Paarden
De Tinker Betty blijkt toch meer pony maat
te zijn en loopt bij Doortje in de les mee.
Doortje heeft gezegd: ”Er moet nog wel een
groter paard komen.” Sarah is nog steeds
moe, onze lessen zijn te intensief voor haar.
Alice en Remy hebben meegereden in de lessen gegeven door Doortje.
We hebben 529 lesuren gehad, vaak waren dit
2 lesuren per avond. Gesine heeft met 53 uur
het meeste gereden dit jaar, Evert is een
goede tweede met 49, op de voet gevolgd
door Dineke met 48.
Instructeur Bert zal een heupoperatie krijgen.
Hij hoopt na de operatie weer te kunnen rij-

Financiën 2016
Voor 2016 was er een verlies begroot van €
560,-. Dat verlies is uiteindelijk € 256,- geworden. We hebben minder uitgegeven aan evenementen, doordat er minder deelnemers per
rit waren.
Er hebben wel wat mensen opgezegd maar er
zijn ook nieuwe leden bij gekomen dus dat is
positief.
Ook dit jaar iets verlies dus we teren in op ons
eigen vermogen. Eerder is al vastgesteld dat
we tot 3000,- zullen interen. Het eigen vermogen was op 1 jan 2016 € 4759,- en per 31
dec 2016 € 4503,-. In 2016 is toch de ING
rekening aangehouden omdat er toch nog
mensen waren die erop boekten. De rekening
zal in 2017 opgeheven worden.
De kascontrole is uitgevoerd door Charlotte
en Robin, die de boeken hebben goedgekeurd.
Zij hebben geadviseerd strenger te worden
met betrekking tot de betaling van de jaarcontributie.
Begroting
Momenteel hebben we 24 BBB leden en 20
BBL leden. De begroting voor 2017 is gebaseerd op het aantal leden dat we nu hebben
en de regel dat we € 5,- subsidie geven op de
evenementen. Een proefles blijft 14,- kosten.
Een tweede proefles blijft gratis.
Het saldo netto van de begroting 2017 komt
uit op een verlies van € 250-.
De aanwezigen stemmen in met de begroting.
Pauze
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Bestuursverkiezing
Dineke heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld voor de positie van penningmeester. Ze
wordt per acclamatie herkozen. Jean-Jacques
en Marije hebben nog een jaar als voorzitter
resp. secretaris.

Kascommissie
De kascommissieleden Charlotte en Robin
worden bedankt voor het willen doornemen
van de financiële zaken. De kascommissie
voor 2017 zal uit Charlotte en Laura bestaan.
Commissies
Stalpraet: Een nieuw lid is altijd welkom om
Marije en Dineke te helpen. Kopij is ook altijd welkom.
Evenementen: Marije is gestopt met de organisatie van ritten. Simone komt het team versterken.
Legmeer: De indeling wordt door Gesine gedaan, maar we zoeken nog iemand die bij afwezigheid van Gesine haar taak kan overnemen.

Dineke: Ja in principe wel. Afgelopen zomer
hadden we te weinig mensen maar toen was
er geen les vanwege de hitte. Bert wil niet
voor 1 lesuur komen, dus we proberen altijd
genoeg mensen in te zetten.
Simone is ook nog benieuwd naar de opmerking in de notulen dat het bestuur gaat nadenken over toekomst van de club. Jean-Jacques;
Eerst waren er allerlei ontwikkelingen maar
nu zitten we weer in wat rustiger vaarwater.
Laura: Misschien dat we ooit weer naar de
vrijdag kunnen. Vinger aan de pols houden?
Gesine: Is er al een datum voor de operatie
van Bert? Week na 23 maart en dan minimaal
6 weken revalidatie.
Hans J.: Kunnen we weer een keertje naar demonstratie van Bereden Politie? En komt er
een boete op te laat betalen jaarcontributie?
Laura stelt voor eerder een reminder te sturen.
Dineke: Willen jullie de filmpjes van de spelletjes avond die worden verstuurd niet verder
verspreiden i.v.m. privacy?
Evert heeft geen vraag, maar Robin wel namelijk; Evert, heb je echt geen vraag? Afijn,
tijd om af te sluiten.
Sluiting
Als dank voor de grote inzet krijgen de commissie leden nog een Hema bon van de
voorzitter.
Jean-Jacques dankt de mensen voor hun
deelname en aanwezigheid.

Rondvraag
Simone: Geldt de regel nog steeds dat we
voor 10 lesuren per keer betalen? Antwoord
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