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Van de Redactie  
 
Hallo ruiters, 
 
Dat heeft even geduurd om weer een Stalpraet uit te 
brengen. We hebben al weer diverse lessen en ritten 
gehad in 2018. En er zijn een aantal gepland.  
 
Marije heeft een stuk geschreven over de jodhpur. 
Een term dat kan slaan op een soort broek, maar ook 
op een soort schoen/laarsje.  
 
En verder de notulen van de ledenvergadering die in 
januari is gehouden. 
 
Veel leesplezier, 
De redactie. 
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Wist u dat?  

 

• De snertrit niet naar het strand is geweest 
vanwege de sneeuw? 

 

• De middagrit niet doorging, ook vanwege 
de sneeuw? 

 

• Er 2 nieuwe paarden zijn op de Legmeer? 
 

• Tinkers, een merrie en haar zoon, die nog 
veel moeten leren. 

 

• We hard op zoek zijn naar nieuwe ma-
nege’s?  

 

• En we al twee nieuwe hebben gevonden: 
in Beverwijk en in Bussum. 

 

 
De route van de heiderit in Bussum 

 

• Alleen jammer dat er bij beide geen galop 
in zat. 

 

• Hans Jagtenberg verhuisd is naar de Wijk 
in Drenthe? 

 

• Hij gezien had dat er veel maneges in de 
buurt zijn. Maar dat het helaas allemaal 
pensionstallen bleken te zijn?  

 

• Hij dus toch nog verder weg moet om een 
leuke buitenrit te kunnen maken! 

 

• In de Wijk de stoeterij Argamak is geves-
tigd? Deze stoeterij fokt Akhal Teke paar-
den. En Jean-Jacques heeft een Akhal 
Teke paard. 

 

• Ap dacht dat we met 2 personen kwamen 
i.p.v. 8 voor de strandrit? 

 

• Het is hem wel gelukt om ons allemaal 
een paard mee te geven. 

 

• Hij nu toch maar besloot om een keer het 
telefoonnummer van Dineke in zijn con-
tactenlijst op te nemen, om bij twijfel te 
kunnen bellen? 

 

• Dinda, het paard van Celine Georges, 
acute koliek had en dat ze haar helaas 
moesten laten inslapen? 

 

• Bert een boek gekregen heeft van de Leg-
meer ruiters, met daarin veel foto’s en 
verhalen van de ruiters? Dit als dank voor 
de vele jaren lesgeven. 

 

Evenementen agenda 

 
Zondag 6 mei 
Manege de Treekhoeve. 
 
Zondag 10 juni 
Stal te Bokkel 
 

Vrijdag 31 augustus – zondag 2 septem-
ber 
Ruiterweekend bij manege Gasselte 
 
Voor meer informatie zie onze website op 
www.bigblueruitersport.nl 
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Bosrit Woudenberg 

 
Woudenberg: avontuurlijke rit met prachtig 
herfstweer. Ik zat op Dyvette: een vrij nieuw 
paard die nog moest kennismaken met de rest 
van de groep, er een joekel van een bok uit-
gooide en het verder duidelijk naar haar zin 

had. En ik dus ook�. Wel jammer dat we 
zo’n end om moesten door het dorp. Mooie 
manege waar goed voor de paarden wordt ge-
zorgd. Voor herhaling vatbaar wat mij betreft! 

BBB-lid 
Yvonne Roijers 

 
Ik kreeg, zonder dat ik had verteld wat ik 
zocht in een paard, Romanov toegewezen. 
Die naam beloofde heel wat, groot slank 
bruin paard. Hij bleek een eigenaresse te heb-
ben die in een rolstoel was beland en emotio-
neel werd bij het zien van haar paard. Hetty 
van de manege gaf aan dat ze niet meer het 
pensiongeld helemaal kon opbrengen en dat 
Romanov daarom gewoon meeliep met de 
manegepaarden. 
 
Eenmaal opgestegen in de binnenbak dacht 
ik: "Help". Het leek wel alsof hij nog sliep en 
echt geen zin had om wakker te worden.  

 
Voor het eerst heb ik om een zweep gevraagd. 
Eenmaal buiten ging het iets beter, maar het 
was nog best hard werken om hem een beetje 
door te laten open. Hij had wel fijne gangen 
en kan goed aan de teugel lopen, dat rijdt al-
tijd een stuk fijner. 

 
 

 
 

 
In de laatste galop kreeg hij er opeens zin in 
en gaf een grote bok, ik voelde dat hij daarbij 
ook echt zijn benen naar achter uitstrekte. Ik 
keek even achterom om te kijken of Yvonne 
nog te paard zat. Dat was het geval en we zijn 
vrolijk doorgereden. 

 
Het was een prachtige dag in het bos en ik 
heb ervan genoten! 
 
Groetjes, 

BBB-lid  
Marieke Poel 
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Snertrit Egmond 

 

 
 
Een mooie rit, ondanks dat we niet naar het 
strand zijn geweest. Ik heb advies gegeven 
aan Astrid, dat ze meer in de loodlijn moest 
gaan rijden. Met Geer heel lekker rijden, 
vooral in de overgang van de draf naar de ga-
lop met een zweefmoment. Ik heb een extra 
galop gemaakt doordat er een gat ontstond 
met mijn voorganger. 
 

Evert Goede 
BBB-lid 

 

 
Superleuke rit met de BBRR. Wat zijn die 
mensen toch goed. Jammer dat Evert voor 
me reed, ik had liever Astrid gehad om haar 
te mogen complimenteren over haar rijkunst 
en vooral een opbouwende ervaring ervan te 
maken voor haar. Ik vond het opvallend dat 

Geer omkeek aan het einde van de rit en keek 
‘Goed zo’ 
 

Jean-Jacques Georges 
BBB-lid 

 
Super met Esprit. Is een kanjer. 

Gesine Alkema – Westphal 
BBL-lid 

 
 
Omdat het onzeker was of we wel de strand-
opgang op/af konden, werd er door de groep 
besloten toch maar een duinrit te gaan maken 
i.p.v. een strandrit. Ik zou op Viola de strand-
rit maken, maar haar galop in de duinen is niet 
erg fijn. Dus mocht ik Viiola ruilen voor Ziep 
(ook een Fjord). Het eerste half uur was het 
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droog. Toen begon het zachtjes te sneeuwen, 
maar het was goed te doen. Heel veel lange 
drafstukken gedaan en genoeg galopjes. Op 
de terugweg werden de sneeuwvlokken wat 
groter en bleven ook een beetje liggen. Maar 
ik heb heel lekker gereden op Ziep en het 
strand doen we gewoon weer een andere keer. 
 

 
Marije Verduijn 

BBL-lid 
 
Voor de 3e keer op Radna gereden!. Heerlijk 
ritje, lange stukken draf & lekker galopjes. 
Sneeuw eind rit, maar ik had me er goed op 
gekleed! Beter voorbereid dan in Zuid-Frank-
rijk. Toen hadden we veel regen, en had ik 
mijn regenpak niet meegenomen. Dom, dom, 

dom.  

 

Snert was ook lekker, sneeuw steeds meer, 
dus de middagrit werd afgelast. Jammer voor 
Laura & Hanneke. 
 

 
Charlotte Janssen 

BBL-lid 
Jammer voor ons inderdaad. We waren op 
tijd om de ochtendploeg terug te zien ko-
men, dus we hebben ons verdienstelijk ge-
maakt als fotograaf en filmer. 
 

 
 
Het ziet er mooi wit uit om 14:00. We hadden 
dus al een half uur op het paard moeten zit-
ten. Maar ja: volgende keer beter. We hadden 
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lekkere groentesoep / snert en stokbroodjes 
gegeven. Nu met de auto naar huis glibberen. 
 

Hanneke Zadelhoff 
BBB-lid 

Laura de Rochemont 
BBL-lid 

 
P.S. Let op. De middagrit ging dus niet door 
vanwege de sneeuw. De paarden kunnen uit-
glijden, ze houden ook niet van sneeuw in 
hun gezicht. 
 

 

 
 

Westernles Starnmeer 

 
Ik kreeg weer hetzelfde paard als vorige keer 
dat ik op de Starnmeer was: Jessie. 

 
 
Meteen dat liedje in mijn hoofd: "Jessie, paint 
your pictures 'bout how it's gonna be", Etc. 
Best een fijn nummer om een uurtje op te rij-
den. 

 
 
Jammer dat we geen les hadden van dezelfde 
dame als vorige keren, dan hoop je toch een 

beetje voort te borduren op wat ik al geleerd 
had. Maar deze instructie was op zich ook 
prima. 
Lekker veel galop, Jessie galoppeert heerlijk 
en luistert heel goed naar de hulpen. Qua 
stem heeft elk paard wel weer een beetje 
voorkeur.  

 
 
Het blijft heel erg leuk, dat Westernrijden en 
het zadel zonder meer heel erg veel fijner dan 
een regulier zadel. Misschien moet ik het toch 
nog wat vaker gaan doen. 
Groetjes 

Marieke Poel 
BBB-lid 
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Leuke les weer, al had ik een paard dat niet 
alle oefeningen goed deed. Wel een verschil 
in ervaring met Marieke: ik vind zo’n western-
zadel helemaal niet zo comfortabel. Geef mij 
maar een regulier zadel. 
 

 
 

Dit keer gingen twee introducés mee: Dushka 
en haar zoon Max. Ze rijden beiden op de 
Legmeer. Dushka op de donderdagavond en 
Max op zaterdag. Ze vonden het beiden een 
leuke les. En wie weet, gaan ze vaker met ons 
mee. 

Dineke Hoekstra 
BBL-lid 

 
 

 

Carrouselles in Elburg 

 
Hier is weinig over geschreven, wel is er een filmpje van gemaakt. Hier een aantal foto’s uit dat 
filmpje. 
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Daan’s horses 

 

 
 
Een nieuwe manege voor ons. Kleinschalig. 
We zijn dan ook met een klein groepje: 4 per-
sonen.  

 
Anne Maaike 

 
We komen aan bij een weiland bij een woon-
wijk. We kunnen onze auto parkeren in het 
weiland. De paarden worden uit een ander 
weiland gehaald. We worden ingedeeld en 
vertrekken.  
 

 
Yvonne 

 

Over de weg, stukje zandpad waar we draven, 
dan weer een stuk weg. Na ruim een half uur 
komen we in de duinen. Daar stappen en dra-
ven we. Na lange tijd toch even vragen: gaan 
we nog galopperen? Nee, dat doen we alleen 
op het strand. En de strandrit duurt 3 uur. Ik 
had een 2 uursrit besteld, dus alleen duinen.  
 

 
 

Teruggaande ook nog een behoorlijk stuk 
langs de hoogovens. Ten slot komen we nog 
in een klein stuk natuurgebied, met een meer-
tje, waar de paarden wat mogen drinken.  
 

 
Gesine 

 
De paarden waren leuk, maar qua omgeving 
viel het tegen. Je moet erg lang over de weg 
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om bij de duinen te komen. De paden waren 
ook redelijk smal en met veel takken erop. 
Achteraf begreep ik wel dat je daar niet galop-
peert.  

Voor beginners die alleen nog willen stappen 
en draven is dit een goede rit. Voor gevorder-
den moet je echt de strandrit doen om een 
stuk te kunnen galopperen.  

 
Dineke Hoekstra 

BBL-lid 
 

Strandrit Egmond 

 
Ruiter Paard 
Anne Maaike van Vliet Jolly 
Mathijs de Vries Bellisimo 
Dineke Hoekstra Radna 
Marije Verduijn Ziep 
Gesine Alkema Fokke 
Gerrit Goede Wally 
Laura de Rochemont Boy 

 

 
 
Zoals meestal, spektakel op Wally. Reageerde 
vooral als de begeleidster riep ‘draf’, dan wou 
Wally in galop. Op het strand was de rem 
weg, hij wou alleen maar racen, ben ik even 
ondersteund door de begeleidster. Maar het 
was een super gave rit op Wally.  
 

Gerrit Goede 
BBB-lid 
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Wederom een zeer leuke rit gehad op Belli-
simo. Voorrijder Melanie heeft goed afgewis-
seld tussen rustige delen tot gestrekte renga-
lop het strand. Het was ook een leuke en ge-
zellige groep. Tot de volgende buitenrit. 
 

Mathijs de Vries 
BBB-lid 

 
 
Mooie rit, mooi weer deze keer op Boy, een 
klein paardje (fjord) die heel hard kan ren-
nen op het strand. Ik veeg nu het zand nog 
van mijn gezicht. 
 

Laura de Rochemont 
BBL-lid 

 

 
 
Wat een lekker weer zo begin april. Het was 
wat moeilijk om een paardje voor me te vin-
den, maar het werd uiteindelijk Ziep. Een 
fjordje met mooie lange manen. Ziep zat 
heerlijk en wilde en ging in het begin erg hard, 
maar kon het toch niet de hele galop volhou-
den. Geeft niks, lekker gereden. 

 
Marije Verduijn 

BBL-lid 
 

 
 
Toen ik de rit ging boeken bij Ap, was het al-
leen mogelijk om met een andere groep van 4 
personen mee te rijden. Hij had niet genoeg 
begeleiding. En begin april mocht je nog het 
strand op, maar dan wel in de ochtend.    
 
Bij aankomst op de manege bleek dat Ap niet 
meer wist of we met zijn achten of met zijn 
tweeën zouden komen. Het was wat onduide-
lijk in het boek geschreven. En hij had mijn 
telefoonnummer niet. Na ongeveer 20 jaar rij-
den bij  manege Groot, heeft Ap mijn tele-
foonummer eindelijk in zijn contacten lijst 
opgenomen. 
 
Deze keer hadden we  Melanie als begeleid-
ster. Zij reed op Esprit, wat Gesine erg jam-
mer vond want zij wilde graag op Esprit. 
Maar ze kreeg nu een Fries, Fokke geheten.  
 
We hebben  eerst een tijd door de duinen ge-
reden, om bij de 2e  duinafgang te komen. Bo-
venaan dacht ik nog: valt wel mee, maar een-
maal onderweg naar beneden was ik bang dat 
ik over de nek van het paard naar beneden 
zou glijden.  Het was behoorlijk steil.  Een-
maal op het strand hebben we 2x een renga-
lop gehad. En bij de 1e opgang weer naar bo-
ven.  Een heerlijke rit. 
 

Dineke Hoekstra 
BBL-lid

 

  



12 

 

Heiderit Bussum 

Ruiter Paard 
Anne Maaike van Vliet Hertogin 
Robin van Tilburg Sandor 
Dineke Hoekstra Sunny 
Margie Cats Winsor / Johny 
Niek Heering Johny / Winsor 
Merel Heering Grietje 
Marieke Poel Diko 
Laura de Rochemont Yfke 

 

 
 
Een warme en relaxte rit. Heel relaxed, ik 
heb de mooie omgeving goed kunnen bekij-
ken. Sandor was een lieverd, heel braaf. 
 

Robin van Tilburg 
BBB-lid 

 

 
Laura 

Ritje op Yfke, een kleine fries. Ze sprong xx 
aan in de galop i.p.v. draf met bokje erbij. 
Verder heel fijn paard en prachtig weer.  

Laura de Rochemont 

BBL-lid 

 
Margie 
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Heerlijk gereden op een klein paardje, lekker 
vlot en jong. Prima rit, ondanks dat er geen 
galop was.  

Merel Heering 
BBB-lid 

 

 
 
Eerst zat ik op Yfke, maar eenmaal in de bak 
opgestapt, moest ik toch ruilen met Laura die 
op Sunny zat. Halverwege de rit kregen we 
nog een ruilmoment: Margie ging op Johny 
en Niek op Winsor. Winsor wierp hoog op en 
Margie kreeg het ritme maar niet te pakken. 
Niek had een betere klik met Winsor.  
 

 
Margie en Niek wisselen van paard 

 

Het  warmste weekend van april in jaren en 
wij reden heerlijk op de hei.  We hadden twee 
begeleiders mee: Anneke en Isa. Ze moesten 
wel een aantal keren af- en opstappen om 
hekken te openen. Ze hebben daar niet zulke 
hekken als in Egmond, waar je ze te paard kan 
openen.  
 

 
 
Na ongeveer een uur stappen en draven vroeg 
ik: gaan we nog in galop. Nee, want de paar-
den waar voor het eerst buiten en dan kunnen 
ze wel wat gek doen als ze in galop gaan. En 
dat durfde ze met ons niet aan! Dat is dan de 
2e rit dit jaar waar we niet gingen galopperen. 
Blijkbaar moeten we daar bij nieuwe maneges 
expliciet om gaan vragen. Anneke zei wel dat 
later in het seizoen we wel galopperen in een 
buitenrit. Dus misschien als  de hei mooi in 
bloei staat? 
 
 

Dineke Hoekstra 
BBL-lid 
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Dinda, in memoriam 

 
Céline Georges heeft een paar jaar geleden 
Dinda gekocht.  
 

 

Helaas bleek na een tijdje dat ze artrose had. 
Céline kon geen dressuur meer met haar rij-
den. Ze heeft toen besloten om Dinda te la-
ten dekken. En vorig jaar is haar veulen gebo-
ren. Jean-Jacques en Celine waren net weer 
begonnen een beetje met Dinda te trainen. 
Kijken was ze nog wel kon. Op vrijdag 20 
april ging het niet goed. Ze had acute koliek. 
Ze zijn nog met haar naar Utrecht gegaan, 
maar dat heeft niet mogen baten, en moesten 
besluiten haar in te laten slapen.   

 
 
 

 
 

Algemene Leden Vergadering 

 
Aanwezig Afwezig met afmelding 
Henk van Dierendonck Hans Jagtenberg 
Gerrit Goede Simone Dassen 
Gesine Westphal Rachel Klopper 
Laura de Rochemont Marieke Poel 
Hanneke van Zadelhoff Wlodek Jadczak 
Tineke Jonkman Margie Cats 
Charlotte Janssen Merel Heering 
Evert Goede Niek Heering 
Jean-Jacques Georges Tessa Markus 
Dineke Hoekstra Astrid Visser 
Marije Verduijn Hans Jagtenberg 

 
Opening: 
De vergadering wordt geopend door de voor-
zitter Jean-Jacques. Hij verwelkomt iedereen 
op deze bijzondere plek. We vergaderen in de 
kantine van de pension stal Kelyna waar 
Shengizkhan en Georgina, de paarden van 
Jean-Jacques, staan. 
 

Mededelingen: Rachel en Wlodek hebben 
zich per mail nog afgemeld voor de vergade-
ring. 
 
Notulen 2016: 
De notulen (verschenen in de Stalpraet nr. 
130 van april 2017) worden geaccordeerd. 
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Financiën 2017: 
Voor 2017 was er een verlies begroot van € 
250,-. Dat verlies is uiteindelijk € 360,- gewor-
den. 
 
We hebben de Legmeer ruiters restitutie ge-
geven van de lessen. Er is minder uitgegeven 
aan speciale evenementen (dit jaar alleen het 
ruiterweekend) omdat het een kleine groep 
was die hieraan deelgenomen had. 
 

 
 
De ING rekening is nu opgeheven dus min-
der kosten op deze post.  Ook dit jaar iets ver-
lies dus we teren in op ons eigen vermogen. 
Het eigen vermogen was op 1 jan 2017 € 
4504,- en per 31 dec 2017 € 4144,-. 
 
De kascontrole is uitgevoerd door Charlotte 
en Laura, die de boeken hebben goedgekeurd. 
 
Dit jaar hebben 6 mensen hun lidmaatschap 
opgezegd. Ons ledenaantal neemt elk jaar iets 
af. We hopen dat het in de toekomst weer wat 
aantrekt. Wellicht doordat andere ruiters van 
de Legmeer manege interesse krijgen voor 
onze buitenritten. Dineke gaat posters maken 
en ophangen om deze mensen te informeren 
over onze ritten. Jean-Jacques hangt de pos-
ter ook bij stal Kelyna. 
 
Begroting: 
We hebben momenteel 37 leden. De begro-
ting voor 2018 is gebaseerd op dit aantal le-
den. We gaan nu 5,00 subsidie geven op de 2-
uurs ritten en 2,50 op een 1-uurs rit. 
 
Na overleg wordt er besloten subsidie te blij-
ven geven op het ruiterweekend. Het saldo 

netto van de begroting 2018 komt uit op een 
verlies van € 230-. 
 
We bespreken tot welk punt we kunnen blij-
ven interen op het vermogen. Enkele jaren te-
rug is het minimale bedrag eigen vermogen 
op 3000,- gezet, maar daar was eigenlijk geen 
onderbouwde berekening voor. De club heeft 
nu minder geld achter de hand nodig omdat 
de lessen betaling nu niet meer via ons gaat. 
Maar we moeten nog wel de kosten voor bij-
voorbeeld een ruiterweekend kunnen betalen. 
Voor aankomend jaar houden we de begro-
ting toch zoals hij is en de aanwezigen stem-
men in met de begroting. 
 

 
 
Kascommissie: 
De kascommissieleden Charlotte en Laura 
worden bedankt voor het willen doornemen 
van de financiële zaken. De kascommissie 
voor 2018 zal uit Hanneke en Laura bestaan. 
 
Legmeer 2017/2018: 
Hans heeft voor de tweede keer een hersen-
bloeding gehad. Hij is nu aan 1 zijde verlamd 
en kan niet meer praten. Hij is nu wel weer 
thuis na revalidatie. Nel en Doortje hebben 
besloten de manege draaiende te houden. Ze 
hebben besloten dat alle lessen door Doortje 
gegeven gaan worden, hetgeen betekende dat 
Bert ons niet meer les zal geven. We hebben 
Bert inmiddels hartelijk bedankt voor alle ja-
ren en hem namens de vereniging een cadeau-
bon en mooie bos bloemen gegeven. 
 
De lessen gaan nu niet meer via de BBR en 
worden direct betaald aan Nel. Je kan een 
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losse les afnemen a 17,50 of een 10-ritten-
kaart nemen voor 150,00 welke je in 12 weken 
moet opmaken. 
 

 
 
Deze veranderingen kwamen voor ons als 
club erg abrupt en ook voor onze ruiters. Alle 
aanwezigen hebben de gelegenheid gehad tij-
dens de vergadering hun ervaring m.b.t. deze 
verandering toe te lichten. Het feit dat het 
systeem op heel korte termijn is veranderd, 
dat Bert na zoveel jaren bij ons, binnen een 
week moest vertrekken en het gebrek aan 
overleg vooraf werden punten die nog tot 
veel vragen en onbegrip leiden. Ook werden 
er vragen m.b.t. bejegening naar voren ge-
bracht. Door het vertrek van Bert en/of de 
andere regels rond de lessen, o.a. het instellen 
van de 10-rittenkaart welke binnen 12 weken 
vol gemaakt moet worden, hebben 6 ruiters 
besloten te stoppen met rijden op de Leg-
meer. We hopen dat in de toekomst er wat 
meer ruimte komt in het gebruik van de 10-
rittenkaart. 
 
Gesine en Dineke zeggen wel dat hun taken 
lichter zijn geworden omdat de organisatie 
rond de indeling en betalingen van de lessen 
nu bij de manege ligt. 
 
Er zijn wat nieuwe paarden aangekocht en de 
binnenbak wordt verbeterd (nieuw zand en 
beschoeiing). 
 
Pauze 
 
Bestuursverkiezing: 
Jean-Jacques en Marije hebben zich opnieuw 
verkiesbaar gesteld voor de positie van voor-

zitter resp. secretaris. Ze worden per acclama-
tie herkozen. Dineke heeft nog een jaar als 
penningmeester. 
 
Evenementen: 
2017 
15 januari 
De westernles in Starnmeer was heel erg leuk 
en leerzaam. (7) 
19 februari  
De zitles bij manege de Jong moest wegens 
het uitbreken van Droes geannuleerd wor-
den. In plaats daarvan maakten we een duinrit 
vanaf manege Groot met een zonnetje. (5) 
19 maart 
Met de strandrit in Noordwijkerhout was 
Henk ook van de partij. (11) 
2 april 
De rit bij de Treekhoeve was erg leuk en met 
een stuk appeltaart in het zonnetje toe. (6) 
14 mei  
De ritten bij Stal te Bokkel zijn erg populair 
bij mensen dus ook nu weer een leuke grote 
groep. (10) 
 

 
 
9, 10, 11 juni 
Het ruiterweekend in Venhof werd op de 
zondag afgesloten met een puzzeltocht. Wel 
nog even verdwaald maar erg leuk (7 ruiters 
+ 4 niet ruiters) 
16 juli  
In Elburg deden we een zitles en een buiten-
rit. Het paard van Gesine was erg goed in het 
chargeren (omspringen) tijdens het galoppe-
ren tussen de pionnen door. (11) 
30 juli  
In Vorstenbosch hebben Dineke, Laura, Di-
ana en Margreet gemend. (11) 
13 augustus 
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De duinrit in Egmond werd traditioneel, 
maar waarschijnlijk voor het laatst, voorgere-
den door Hans Jagtenberg (9) 
17 september 
De heiderit op fjorden van de Fjorkahoeve 
was een klein maar leuk feestje. (4) 
15 oktober 
Tijdens de bosrit bij Woudenberg was het wat 
lang stappen. (9) 
19 november 
De Westernrit bij The Mill Ranch in Ede was 
weer een succes. Ook de beginnersrit met al-
leen stap en draf vonden de beginners erg 
leuk (8) + (3) 
10 december 
De ochtendploeg van de snertrit bij Manege 
Groot in Egmond reden al in de sneeuw. 
Hierdoor kon helaas de middag rit niet door-
gaan (10) 
 
Planning: 2018 
Januari    Carrousel les bij manege Elburg. 
Februari  Western les bij Stal Starnmeer. 
Maart    Duinrit vanuit Beverwijk. 
April    Rit bij manege Gooi & Eemland 
 

 
 
Jean-Jacques weet een adres in de Ardennen 
waar we met het ruiterweekend naartoe zou-
den kunnen gaan. Het idee wordt door de 
aanwezigen positief ontvangen. Wel is dan de 
vraag of we dan niet een dag langer moeten 
plannen, vanwege de reistijd. En dan is de 
vraag wanneer; in mei of juni? 
 
Historie: 
In 2017 zijn er in totaal 110 deelnemers mee 
geweest met de 13 evenementen van de 
BBRR. 
 

Commissies: 
Stalpraet: De aanwezigen laten weten dat ze 
de Stalpraet lezen en dat is leuk om te horen, 
want er wordt toch veel tijd erin gestoken 
door Marije en Dineke. Een nieuw lid is nog 
steeds altijd welkom. Kopij is ook altijd wel-
kom. 
 
Evenementen: Simone, Dineke en Jean-Jac-
ques hebben alweer wat ritten in de planning. 
Maar we willen de leden ook vragen om mee 
te denken en misschien ook eenmalig een ac-
tiviteit te organiseren.  
 
Facebook: Charlotte, Hanneke en Laura wil-
len wel of en toe iets posten. 
 
Rondvraag: 
Charlotte: Hoe gaan we verder met de vereni-
ging? Jean-Jacques antwoord dat de focus nu 
vooral op de buitenactiviteiten zal komen te 
liggen. Posters en andere acties om mensen 
van buiten de vereniging te interesseren. 
Laura: Tijdens de kascommissie bespreking 
kwamen nog wat vragen in ons op. 

- Wie gaat beoordeling doen van nieuwe rui-
ters. Wanneer mogen ze met een buitenrit 
mee? 
Per geval beoordelen door de club 
zelf. Het voorrijden zou op een an-
dere locatie dan de Legmeer soms 
kunnen of moeten. 

- We zouden kunnen gaan beleggen in een 
profielfonds om te compenseren voor lage 
rente. 
Dit idee moet eerst nog goed bekeken 
worden voordat hierover besloten 
kan worden. 

- Huishoudelijk regelement en Statuten moe-
ten worden aangepast. 
Jean-Jacques en Gesine (en Tinie) 
gaan ernaar kijken en voorstel maken. 
 

Henk: We moeten echt gaan nadenken of we 
wel willen interen op ons vermogen. 
 
Tineke: Hoe is het met Bert? Hij heeft nog 
niet het fotoalbum gehad, dus bedenken wan-
neer we die kunnen geven. Gerrit stelt voor 
om hem tijdens een rit met de huifkar van de 
organisatie Poldersport, waar Gerrit en Bert 
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vrijwilliger zijn, te verrassen en dan het album 
te geven. 
 

 
 
Jean-Jacques: Is er behoefte aan momenten 
voor de leden om samen te komen? Andere 
activiteiten organiseren dan buitenritten zo-
dat de leden elkaar meer zien? Hanneke vindt 
dat wel leuk en belooft ook een keer bij de 
Legmeer langs te komen voor de gezelligheid. 

 

 
 
Sluiting: 
Jean-Jacques dankt de mensen voor hun 
deelname en aanwezigheid.

 

Jodhpurs broek en laarzen 

 

Jodhpur broek 
Jodhpurs kennen we tegenwoordig als lage 
laarzen, ook wel enkellaarzen genoemd. Maar 
de naam Jodhpurs komt van de oude stad 
Jodhpur in Noordwest-India en refereerde in 
het begin naar de Jodhpurs rijbroeken die tot 
op de enkel vielen. Vanaf de enkel tot de knie 
waren de pijpen nauwsluitend. Bij de boven-
benen en heupen was de broek wijder, niet al-
leen waarschijnlijk ter afkoeling van het li-
chaam in het warme Aziatische klimaat, maar 
ook voor vrije beweging van de bovenbenen 
en heup tijdens het rijden. Er bestonden toen 
nog geen stretch stoffen. 
 
De oorsprong van de rijbroek komt van de 
Churidar, een traditionele Indiase broek. 
Deze is ook nauw rond de kuit en wijd 
rondom de heupen. Deze broek wordt nog 
steeds gedragen bij traditionele Jodhpur brui-
loften. Sir Pratap Singh, de zoon van de Ma-
haradja van Jodhpur, heeft de Jodhpur stijl rij-
broek in Engeland geïntroduceerd, nadat hij 
het model verbeterd had rond 1890. Hij ver-
sterkte de binnenkant van de knie en kuiten 

als bescherming tegen het schuren. De broe-
ken werden gemaakt van speciaal gewoven 
(keeper) katoenen stoffen. 
 

 
 
Singh kwam in 1897 met zijn polo-team naar 
Engeland ter ere van het 60-jarig koningschap 
van Koningin Victoria. Tijdens de polowed-
strijden waren de Jodhpur stijl rijbroeken van 
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het Indische poloteam een sensatie. De Britse 
polospelers namen de stijl over, maar de pij-
pen van hun polobroek eindigden bij de kuit 
(net als de Engelse ‘Breeches”) en hierbij wer-
den dus lange rijlaarzen gedragen. 
 

 
Young Princess Elizabeth in Jodhpurs 

 
Bron afbeelding: https://www.gentlemans-
gazette.com/jodhpurs-guide-pants-history-
style-where-to-buy/ 
 

Jodhpur laarzen 
De Jodhpur laars is een enkellaars met een 
ronde neus en een lage hak ontworpen voor 
het rijden. Vroeger hadden ze een riem met 
gesp sluiting, maar vandaag hebben de meeste 
een elastieken zijkant (ook wel Chelsea laars 
of Paddock boot genoemd). 
 

 

Een paar moderne Jodhpur-stijl rijlaarzen met elastieken 
zijkanten 

 

 
Moderne Jodhpur laars met klassieke enkel riem 

 

 
Jodhpurs laarzen zijn ontstaan in India in de 
twintiger jaren van de vorige eeuw en werden 
gedragen door de polospelers. Het dragen 
van de laarzen werd al gauw een trend in de 
Westerse landen en al in 1927 werden ze ver-
kocht in dure modezaken. In een artikel in de 
Voque, met als titel “A Habit for Informal 
Cross-Saddle Dressing”, werd vermeld dat 
Jodhpur laarzen zeer geschikt waren voor zo-
mer shows en dat men hierbij een wandelstok 
en handschoenen. 
 
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Jodhpurs 
Bron: https://www.gentlemansga-
zette.com/jodhpurs-guide-pants-history-
style-where-to-buy/ 
Bron: https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Jodhpur_boot 
 

 

 


