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Het heeft weer even geduurd, maar dan toch weer
een Stalpraet. We hebben aardig wat ritten gedaan in
de afgelopen periode. Inclusief een heerlijk weekend
in Gasselte. Maar ook weer ritten vanuit de Legmeermanege in het Amsterdamse bos. Waar Jean-Jacques
even kwam langsfietsen om een foto te maken.
Hierin ook de uitnodiging voor de Algemene LedenVergadering in 2019.
Veel plezier met het lezen van de verhalen, maar ook
het bekijken van de foto’s
Groetjes Dineke en Marije
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Manege:
Elke donderdagavond rijden we in de
Legmeermanege in Amstelveen
Tel. 020 – 645 3922
Foto voorpagina:
De fotos op de voorpagina zijn gemaakt
door Dineke Hoekstra

Wist u dat?
•

In Gasselte het paard van Dineke niet
gemakkelijk in galop ging?

•

Maar vlak bij de manege ineens spontaan
wel in galop ging?

•

Dat we allemaal langs de Wijk hebben
gereden op weg naar Gasselte?

•

Dat je wel snel moest beslissen of je
meewilde? Want Doortje besloot vaak
pas de zaterdagavond dat er een rit de
volgende dag zou zijn.

•

Doortje een leuke pup heeft? Een Tervuerense herder.

•

Deze pup nog wel zindelijk moet worden?

•

De pup Chappy heet? En dat dit is afgeleid van High Chapparal?

•

En dat dit eerste naam was van de Legmeermanege? High Chapparal was een
tv serie van 1967 t/m 1971.

•

Er helaas toch weer droes is op een aantal maneges? O.a. bij manege van Haastrecht.

•

Maar we geen bezoek konden brengen
aan Hans Jagtenberg, omdat hij in Egmond was?

•

Evert na middernacht fluisterde en Marleen ervan wakker werd?

•

Marleen via whatsapp met Gerrit communiceert?

•

Maar Gerrit niet op zijn mobiel keek en
Marleen dus maar naar beneden moest
komen?

•

Onderweg een kindje riep ‘Kijk mamma,
dat paard lijkt op een koe’?

•

Evert zelfkennis heeft: ‘Ik ben altijd een
afwijkende persoon geweest’

•

Gerrit en Evert weer een privé-rit in Egmond willen gaan rijden?

•

We dit jaar veel nieuwe maneges hebben
bezocht?

•

Maar dat dit tot op heden nog niet is gebeurd?

•

En dat dit goed is bevallen?

•

We weer vanuit de Legmeermanege ritten hebben gemaakt in het Amsterdamse
bos?

•

Dineke ontdekt heeft (na 25 jaar) dat het
toch leuk fietsen is naar de Legmeermanege?
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Algemene Ledenvergadering 2019
•
•
•
•
•
•

Hierbij nodigen we onze leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op
vrijdagavond 25 januari 2019
bij Pension Stal Kelyna op de Oosteinderweg
457B in Aalsmeer.

•
•
•

Stal Kelyna is te bereiken via de Legmeerdijk.
Bij het stoplicht op de Legmeerdijk ga je de
Aalsmeerweg op richting het bedrijf Loogman Tanken en Wassen en dan via de Aalsmeerweg het Schinkeldijkje op, volg het
Schinkeldijkje (parallel aan de Bosrandweg).
Aan het eind ga je links de Oosteinderweg op.

Evenementen 2018/2019
Financiën 2018/2019
Legmeer 2018/2019
Verkiezing Bestuur
Verkiezing Kascontrolecommissie
Wijziging statuten / huishoudelijk reglement
Privacyverklaring
Rondvraag
Sluiting

Bestuursverkiezing
Dit jaar treedt Dineke Hoekstra af. Zij is herkiesbaar.
Verkiezing Kascontrolecommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit Hanneke
van Zadelhoff en Laura de Rochemont.

Je kan parkeren langs de Oosteinderweg. Via
een hek kom je het terrein op en rechtsom
vind je de ingang van de kantine. Mocht je later dan 20:00 denken te arriveren dan kan je
Dineke of Jean-Jacques bellen om toch nog
het terrein op te kunnen komen.

Wijziging statuten / huishoudelijk reglement
In deze documenten zullen we de delen over
de rijlessen verwijderen. De voorgestelde wijzigingen zullen we voor de ALV naar de leden
sturen.

De vergadering start om 20:00 en eindigt om
22:00 uur.
Wij zullen zorgen voor een hapje. Drankjes
zijn te verkrijgen aan de bar voor € 1,00

Privacyverklaring
We hebben ook een privacy verklaring om te
voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze is te vinden op
onze website bij Vereniging/Privacyverklaring

Agenda
• Opening/ingekomen stukken
• Notulen ALV 26 januari 2018

Jaarcontributie 2019
We willen onze leden verzoeken om
de jaarcontributie voor 2019 over te
maken.
De contributie bedraagt € 17,50.
Graag overmaken op:
• NL18 ABNA 0545 9290 40
T.n.v. BBRR te Amsterdam.
O.v.v.: jaarcontributie 2019
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De Treekhoeve in Leusden
Ruiter
Margie
Laura
Gesine
Marije

Paard
Ricardo
Rix
Apollo
Sara

Ruiter
Charlotte
Anne Maaike
Dineke

Paard
Zafiero
Vlek

Zonnige dag, mooie rit, lekkere lange galoppen, op 1 ongelukje na. Fijn paard Rix.
Laura de Rochemont

In de eerste galop gaf Ricardo een enorme
bok waardoor ik werd gelanceerd. Eerst een
mooie salto voorover, toen ging hij op mijn
arm staan en kreeg ik nog een hoef in mijn
nek.

Prachtig weer, prachtig paard om te zien,
trotse grote Apollo. Hij was wel bang voor
het opstapje, dus dat werd even een dingetje.

Herrie de baas moest hem vasthouden, want
ook het langer maken van de beugel was ineens eng. Eenmaal erop kwam Apollo na een
drafje wel tot rust. Verder was Apollo een gewoon paard. En dat was ook zo. Natuurlijk
wel grote galopsprongen, want echt een groot
paard.
Gesine Alkema

Met gebroken teugel toch doorgereden en
ondanks de pijn toch nog lekker gereden en
een paar lange galopjes kunnen doen. Nog
een keer naar de Treekhoeve? Denk het niet,
maar heb toch genoten.
Margie Cats
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Margie Cats

Heerlijk handgalopje van wel 10-15 minuten.
Toppie. Volgend jaar ruiterweekend hier wat
mij betreft.
Charlotte Jansen

Ik zat op Sara, braaf op stal maar wel even
oppassen met aansingelen. Tijdens de rit lekker gereden. Ze was een leuk paard, heel gehoorzaam. Mooi weer en Margie is heeeeeel
erg stoer!

Lekker gereden, mooi weer. Wel jammer van
die valpartij van Margie.
Dineke Hoekstra

Marije Verduijn
Ik had een prachtig paardje, Zafiero, heerlijk
damespaardje met wat spaans bloed. In het
begin werd ik daar zenuwachtig van, maar na
2 uur, toen de rit bijna voorbij was werd ik
ZEN.
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Stal te Bokkel in Eerbeek
Ruiter
Charlotte
Dineke
Gesine
Marieke
Fleur (voorruiter)

Paard
Mowgli
Rosa
Ciseh
Gerona
Idin

Ruiter
Mathijs
Merel
Niek
Yvonne

Paard
Zep
Indi
Cicero
Jane

Ciseh was mijn paard en hij zat weer net zo
lekker als vorige keer! Echte een heel fijn
paard.

Het was heerlijk in Eerbeek. Ik zat op Jane.
Prima paardje. Het bos was mooi en het weer
ook. Topdag!
Yvonne Roijers

Het weer deed ook mee (in elk geval beter dan
in Frankrijk) en we hadden een nieuwe route
die me heel erg beviel in een prachtige omgeving. Onderweg nog een aantal endurance
groepjes die ons tegen kwamen, of in draf inhaalden. Super rit!!
Gesine Alkema
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Lekker 2 uur gereden door de Veluwezoom
op Zep. Relaxed vat het allemaal samen. Een
leuke manege met aardige eigenaren! Bijzonder fijne paarden.

We hadden heerlijk weer en het bosgebied is
echt leuk om te paard doorheen te rijden.
Mathijs de Vries

Zomerrit Egmond
Ruiter
Anne Maaike
Arjan
Charlotte
Dineke
Duschka

Paard
Jolly
Onnie
Radna
Viola
Bellissimo

Ruiter
Gesine
Max
Melissa
Merel
Niek

Paard
Scotty
Dora
Geer
Chiri
Wally

Heerlijk gereden, onder het zand, met zwarte
gezichtjes weer terug! Prachtig weer, genoten!
Charlotte Janssen

dit geweldige paard een maand geleden moeten laten inslapen. Esprit had iets met zijn
kaak en druk op een oog.

Heerlijk op de altijd een beetje eigenwijze
Scotty gereden. We mochten kiezen als we
een naam wisten. Mijn favoriet is altijd Esprit
geweest, maar tot mijn grote schrik had Ap

Dus toen werd het Scotty. En waarschijnlijk
heeft iedereen het al vermeld: het weer was
uitzonderlijk mooi, maar dat is het al weken
lang. Ondanks de warmte heb ik genoten, met
dank aan Melanie.
Gesine Alkema
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Vandaag zijn we met tien ruiters naar manege
de Groot geweest. Voor zowel mij als Arjen
was het de eerste keer hier. Ik zat op Geer en
Arjan op Onnie. We begonnen de rit kalmpjes aan en gingen redelijk vlot aan het draven.

Op de parkeerplaats stond ook een bus geparkeerd, waarmee de Duitsers waren gekomen. Dat loopt dus goed voor hem.

Bij de indeling vroeg Max om een wat groter
paard, bijv. Scotty. Maar Scotty zou al gebruikt worden in een andere groep. Hij kreeg
Dora toebedeeld. Later kreeg Gesine Scotty!
Max, volgende keer beter.

We hebben ondanks de hitte 4x een galopje
gemaakt en ook flinke stukken in draf afgelegd. Tijdens de 4e galop had ik even een angstig momentje toen Geer erg snel ging in de
galop. Na wat advies van de voorruiter ging
het wel weer. De truc bleek om de teugels wat
langer te laten en meer aan te sluiten. Uiteindelijk hebben we een heerlijke rit gemaakt.
Melissa Starke

Zelf reed ik lekker op Viola, een fjord. Heerlijk warm weer, zoals het deze zomer lang is
geweest. Daardoor
was het heel erg
stoffig. En omdat ik
meestal achteraan
rij, ving ik aardig
wat stof. Dus dat
was een zwart gezicht en armen.
Maar ik had me
voorbereid. Ik had
een washandje en handdoekje meegenomen,
dus toen we terug waren op de manege kon
ik mijn gezicht en armen goed schoon maken.

Bij aankomst op de manege was er een hele
groep Duitsers. Blijkt dat Ap het in de zomer
druk heeft met groepen toeristen rondrijden
in zijn huifkar. Een huifkar waar 20 personen
in kunnen en waar hij 2 Friezen voor heeft
rijden. Regelmatig 3 tochten op een dag.
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Gelukkig voor Evert had ik nog de oude
strooien hoed van Charlotte in mijn auto liggen. Die heeft hij op het strand maar op gedaan.

Onderweg was er nog een spannend momentje: Bellissimo ging even een spurt maken
en daar gingen Charlotte, Arjan, Max en ik
achteraan. Dus dat was even een snelle galop.
Ik vind dat wel lekker.

Bij de strandopgang hadden ze ook nog een interessant bord.
Naderhand hebben we nog lekker wat gegeten bij Creighton’s. En daar kwam Ap weer
een keer langs met zijn huifkar. Daarna zijn
we nog naar het strand geweest. Evert was
mee voor de gezelligheid. Hij heeft niet gereden, maar heeft ons wel even op de terugweg
op de foto gezet.

Het was een leuke dag.
Dineke Hoekstra
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Stal Jacobs
Ruiter
Yvonne
Michelle
Hanneke
Margie

Paard
Aantje
Belieffie / Casanova
Carona
Een Fries

Ruiter
Laura
Simone
Dineke

Ik had gelezen op het internet dat deze manege twee locaties had: voor de lessen en een
andere voor de buitenrit. Ik dacht dat we het
adres van de buitenrit locatie op de website
hadden staan, maar dat bleek niet het geval te
zijn. Dus daar waren we met bijna allen bij de
leslocatie. Mooie, grote manege. Maar we
moesten snel weg, om naar de buitenrit-locatie te gaan. Even Yvonne gebeld dat ze daar
ook heen moest. Daar aangekomen was het
allemaal wel wat eenvoudiger. Later hoorden
we dat dit de manege was waar het allemaal
begonnen was. De andere manege is later gekomen.

Paard
Wiebe
Gonzo
Ringo

Op gegeven moment was de rust weergekeerd en konden we poetsen en opzadelen.
Hanneke kreeg te horen dat haar paard filmster is geweest in de film Redbad.
Het waren allemaal grote paarden, maar toen ik
een opmerking
maakte dat ik wel
van wat kleinere
paarden
hou,
bleek er ook nog
een haflinger te
zijn.

De paarden werden in de binnenbak aan de hekken vastgezet. Er
was één paard die
heel onrustig was
en zich op een
gegeven moment
zelfs lostrok van
het hek. Dat stak
ook de andere paarden wat aan.
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Ik geloof dat iedereen tevreden was over haar
paard (ja, een rit met alleen vrouwen).

De rit was leuk, mooie omgeving. Zeker voor
herhaling vatbaar. En dan zullen we het
goede adres op de website zetten.
Dineke Hoekstra
.
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Legmeer ritten in Amsterdamse bos
Ruiter
Charlotte
Dineke
Gesine
Doortje (voorruiter)

Paard
Araby
Betty
Cloudy
Alice

Ruiter
Lianne
Tineke
Lorraine

Doortje heeft in de zomer al wat buitenritten
in Amsterdamse bos gedaan, maar nog niet
met ons. We vroegen aan haar dat wij dat ook
graag wilden. Ze zou ons een email sturen
wanneer dat dan kon.

Paard
Jupiter
Pietertje
Rambo

een whatsapp: kunnen jullie zondag van 12:00
– 13:30? Ik niet, want ik had al gezegd dat ik
om 14:00 naar mijn vader in Amersfoort zou
gaan. Dit bericht in de whatsapp van de Legmeer indeling gezet. Charlotte, Gesine, Tineke en Lianne wilden wel.
Ik vragen: kunnen we ook een uur eerder, dan
kan ik ook mee. Iedereen kon, Doortje ook.
Dus om 10:30 naar de Legmeer manege, om
11:00 de rit, om 12:30 terug, omkleden, om
13:15 in de auto en ik was om 14:00 volgens
afspraak in Amersfoort.

Zag ik op donderdag dat ze de dinsdag daarvoor een email had gestuurd voor een rit op
donderdagavond 30 augustus. Ik meteen
whatsapp sturen: kan ik nog inschrijven?
Toen bleek dat ze zich vergist had, er zou die
donderdag een ponykamp zijn. Maar ze komt
er nog op terug.
De rit: heerlijk. Er naartoe was anders dan we
gewend waren: door de woonwijk heen. Hiermee vermeden we het kruispunt met stoplichten.

Ik hoorde niks en maakte andere plannen
voor het weekend. Zaterdagavond om 18:00
14

In het bos, bekend terrein. Daar deden we altijd de wissel, ergens anders de plek waar we
vaak een galop deden, onder de snelweg door
waar jaren geleden een keer iemand begon te
boren, waardoor een aantal paarden op hol
sloegen.

Daarna hebben we nog een paar keer in het
Amsterdamse bos gereden. Telkens was de
aankondiging van de rit op korte termijn.

Een paar lekkere galopjes. Onderweg kwamen we Jean-Jacques op de fiets tegen. Hij
heeft een paar foto’s gemaakt.

Het leuke was ook dat na het rijden de paarden naar de wei mochten.

Heerlijk om weer zo’n rit te maken in het Amsterdamse bos.

En dat ging zoals we ook op andere maneges
hebben meegemaakt: wat touwen spannen en
de paarden loslaten. Die lopen of renden dan
vanzelf van de stal naar de wei. En dan natuurlijk lekker even rollen
Dineke Hoekstra
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Ruiterweekend Gasselte

Ruiter
Caroline
Charlotte
Dineke
Evert
Gerrit
Gesine

Paard

Ruiter
Hanneke
Laura
Margie
Marije
Wendy

Paard
Rionne
Chip

Bonanza
Wat een mooi weekend, mooie ritten, ik heb
genoten, dank jullie wel,
Caroline Geurtsen
Introducé

Gasselte is een eind weg, maar de moeite
waard geweest. We hebben zaterdag en zondag zeer sportief gereden. De accommodatie
was in de vorm van 2 villapark-huisjes; prima
geregeld. Ik reed op Chip, een leuk klein
paardje, bruin-rood.
Laura de Rochemont

Heerlijk weekend gehad. Prachtig weer. Ik
wilde een groot paard en dat is gelukt. Ik had
een grote bruine merrie: Rionne. Ik hoefde
geen zweep mee. Het was een echte dame:
natte voeten, daar hield ze niet van. Alle galop
in verlichte zit: heerlijk.! Vrijdag het bos in het
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donker verkend. Zaterdag en zondag in de
zon. Heerlijk en veel (te veel) gegeten.
Hanneke van Zadelhoff

Zo genoten van elk moment van het weekend! Natuurlijk vooral van het paardrijden
met Bonanza!

Bonanza is een grote pony, nog net geen
paard en heeft hele soepele gangen! Enig minpuntje was dat hij steeds wilde eten onderwerk, verder hééél gebruiksvriendelijk knuffelpaard. De omgeving is ook zo de moeite
waard! En de mensen van de manege zeer
gastvriendelijk en gewoon heel aardig!
Gesine Alkema-Westphal
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Deze kaart geeft even alle routes weer. De routes per dagdeel zijn:
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Strandrit in Noordwijkerhout
Ruiter
Laura
Dineke
Henk

Paard
King
Lambik
Filvestar (?)

Ruiter
Charlotte
Anne Maaike

Paard
Scar
Bandiet

Traditioneel gingen we naar Manege Smit in
Noordwijkerhout. Maar die bleek gestopt te
zijn per september 2018. Daarom nu de rit
geboekt bij de collega: manege Bakker.

Manege Bakker ligt iets dichter bij de duinen
dan manege Smit. Door de duinen naar het
strand. Omgeving is toch weer net iets anders
dan in Egmond. En de opgang naar het
strand is ook heel wat vlakker dan in Egmond.

We waren met een klein groepje. De groep
werd dan ook vanuit de manege aangevuld
met andere ruiters.

Maar er waren zoveel ruiters dat er zelfs twee
groepen op stap gingen. Na het indelen was
het paarden opzadelen, opstappen en vertrekken.
Op het strand gekomen ging mijn paard ineens door zijn knieën, liggen en rollen! Gelukkig is het zand zacht. Lambik gauw aansporen om weer op te staan. En tja, dan moet
je op het strand weer opstappen. Liefst stap
ik tegenwoordig op met een krukje, maar dat
kon niet. Gelukkig was Lambik niet zo groot,
dus ik kwam er toch nog redelijk soepel op.
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Even draven en dan een rustig handgalopje
op het strand.
Op het strand kwamen we de andere groep
ook nog tegen.

Terug weer door de duinen. Daar ook nog
een galop.

Echter ik vond het in de duinen wel zwaar
voor de paarden. Of hebben deze paarden
wat minder conditie dan de paarden in Egmond?

Het was lekker weer.

Charlotte kreeg het zelfs erg warm en deed op
het strand haar vest maar even uit.

Dineke Hoekstra
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Polderrit in Zeewolde
Ruiter
Dineke
Marieke
Niek
Merel
Charlotte
Laura

Paard
Max
Cookie
Magnum
Spirit
Lexie
Camira

Ruiter
Margie
Anne Maaike
Simone
Yvonne
Jean Jacques
Hanneke

Paard
Cees
Vlek
Fabel
Paloma
Marvin
Ben

Ik vond de omgeving verrassend. Het was
een kruising tussen bos, heide, weiland en stedelijk. Veel gedraafd, mijn paard heette Camira, heel braaf en liep lekker mee.
Laura de Rochemont

Heel fijne rit, prachtige omgeving. Goede
paarden en heel gezellige groep. Gaan we herhalen.
Jean-Jacques Georges
Ik reed op Ben en omdat hij niet van andere
paarden houdt, reed ik achteraan. Dat had ik
al een tijdje niet meer gedaan. En het was opletten soms.

Fabel was een hittepetit en al na een kwartier
nat van het zweet. Ze is erg lief en goed te
houden, dus heerlijk gereden. Prachtige omgeving, goede begeleiding.
Simone Dassen

Ik had goed overzicht over de rest van de
groep . Fijn paard. Galop mocht wat vlotter. De laatste galop was prima.
Hanneke van Zadelhoff
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We reden zogezegd op de zuiderzeebodem.
Helaas deze keer was er wel een valpartij. Het
paard van Marieke schrok en zij viel eraf. Ze
viel op haar gezicht en haar kaak werd al meteen dik. Ze kreeg het gevoel alsof er een tennisbal in zat.

Marieke heeft de week daarna nog goed last
gehad van haar kaak. Het was pijnlijk met
eten. Paarden blijven vluchtdieren.
Dineke Hoekstra

Het bleek dat een man heel stilletjes in de
struiken op zoek was naar iets. En daar
schrok Cookie dus van. De man reageerde
helemaal niet op de valpartij, bood geen hulp
aan. Later zagen we ook een vrouw in de
struiken en we vroegen haar wat ze aan het
zoeken waren. Dat bleek walnoten te zijn.
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Bosrit bij stal Koren tot Manen in Kootwijk
Ruiter
Nicky
Charlotte
Mathijs

Paard
Harley
Winix
Wright

Ruiter
Dineke
Gesine
Simone

Paard
Wally
BonBom
Bailando

gooit wel hoog op! Zal wel een dagje zadelpijn worden. Verder was de rit voornamelijk
heel mooi en braaf. Mooie omgeving, maar
weinig galop. Toch voor herhaling vatbaar,
mede dankzij de bijzonder hartelijke sfeer op
de manege.
Mathijs de Vries

Bailando is het grootste paard van stal. Ik
keek op iedereen neer. Het is ook het braafste
paard. Lekker gereden in mooie herfstkeuren.
Was heel geslaagd!
Simone Dassen

Super mooie omgeving, reed op een drammertje, in de kont van de voorruiter. Dat was
minder mooi, maar toch heb ik genoten. Winix is een haflinger, dikke wintervacht, lange
manen. Het was koud/fris, maar wij hadden
het warm! Daarna nog gezellig geluncht met
zijn vijfen in ’t Hilletje. Lekkere kippensoep,
en muntthee. Geslaagde ochtend & middag!
Charlotte Janssen

Eén van de grotere paarden van stal, Wright,
mee gehad. Wat een heerlijk paard, echter hij
25

dan wilde hij wel. Maar dat deden we niet zo
vaak.

Een kleine stal. We werden ontvangen door
onze voorruiter Rinske. Het bleek dat de eigenaresse ‘ziek’ was. Echter na de rit hoorden
we dat ze gewond was: ze had een flinke trap
van een paard gekregen, met o.a. een gat in
het hoofd tot gevolg. Alleen dat wilde Rinske
ons voor de rit niet vertellen, mochten we
denken dat ze allemaal wilde paarden hadden!
Het bleek dat ze een nieuw paard hadden, die
gecastreerd moest worden. En dat stelde dat
paard duidelijk niet op prijs!

De omgeving was voor mij bekend, hier heb
ik regelmatig vanuit Onder de Kastanje gemend. Een leuke route door de bossen en
langs de zandverstuiving, maar uiteindelijk
ook even over de zandverstuiving.

Mijn paard en die van Charlotte moesten uit
de wei gehaald worden. We kregen beiden
een haflinger. Gesine had een Andalucier.
Opzadelen, opstappen en op weg. Je bent
daar meteen in het bos. Joris, één van de honden van de manege, liep mee. En hij is de hele
rit meegegaan. Hij had een voorkeur voor
fietsen: hij ging er al blaffend op af. Voor de
fietsers soms wel eng.

Daar kom je met een menwagen niet zo gauw!
De reden dat we niet veel gegaloppeerd hebben was o.a. dat de paden wel hard waren, ietwat bevroren. Rinske raadde aan om een keer
in het voorjaar te komen rijden, dan kan de rit
wat pittiger zijn.

Mijn paard was niet zo vlot, in tegenstelling
tot Charlotte’s haflinger. Behalve in galop,
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Na de rit lekker geluncht bij ’t Hilletje. Ook
een bekend restaurant: daar was vaak de
pauze bij de mentochten vanuit Onder de
Kastanje. Na de lunch stond er buiten een
aanspanning te pauzeren.
Kortom, lekker gereden, mooie omgeving,
lekker geluncht. Voor herhaling vatbaar.
Dineke Hoekstra
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Military in Boekelo

Elk jaar wordt de Military gehouden in Boekelo. Mijn zus woont in Hengelo en dit jaar
vroeg ze of ik mee wilde naar de Military. Ik
gaf het door aan anderen en daarop reageerde
Gesine. Met zijn drieën zijn we daarnaar toe
gegaan. Gesine en ik met de trein naar Enschede en daar een fiets gehuurd. Connie met
de fiets van uit Hengelo en tezamen fietsten
we naar de Military.

Met de routekaart gingen we alle sprongen
langs. Wat is dat knap springen van die paarden. Daar waren toch hele moeilijke sprongen bij. Ik doe het ze niet na.
Dineke Hoekstra

Gelukkig dat we niet met de auto waren gegaan, dan hadden we in de file gestaan. Maar
ook met de fiets was het druk. Het was dan
ook een hele mooie, warme, dag.
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