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Van de Redactie  
 
Dat heeft even geduurd om een Stalpraet te maken. 
Deze editie bevat de verhalen van de snertrit van 
2018 en de verhalen van ritten van het eerste halfjaar 
van 2019, waaronder het ruiterweekend, dat dit jaar 
in Loon op Zand was.  
 
We gaan daarmee van erg koud, met sneeuw, naar 
erg warm, met de eikenprocessierups.  
 
Veel leesplezier, 
Dineke  
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Snertrit in 2018 

 
 
Ruiter Paard Ruiter Paard 

Gerrit Grietje Hanneke Oscar 
Evert Geer Charlotte Wieska? 
Jean-Jacques Bellissimo Arjan Wally 
Mathijs Jolly Melissa Onnie 
Dineke Radna Gesine Tjeska 
Melanie (voorruiter) Gipsy Marije Bellissimo 
  Laura Scotty 
  Elise (voorruiter)  

 
De buitenrit was lekker. Ik moest wel om-
schakelen omdat Ap alleen rustige paarden 
mee wou geven, dus het was niet Wally, maar 
Grietje geworden. Zij doet het leuk, wou 
goed lopen, dus een leuke rit. 
 

 
Gerrit Goede 

BBB-lid 
 

De buitenrit was weer een uitdaging wat be-
treft welk paard ik zou krijgen en de combi-
natie met Wally. Gelukkig heeft Ap zijn wijs-
heid besloten dat Wally wegens de weersom-
standigheden niet mee mocht.  
 

 
Ik heb Geer genomen, wat een zeer goede er-
varing was. Hij was het snelste paard van de 
groep en zeer gemoedelijk in gedrag en goed 
in balans. Ik heb genoten van de rit. 

Evert Goede 
BBB-lid 
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Een onbeschrijfelijke mooiheid de duinen, 
bedekt met sneeuw en omgeven  door mist. 
De paarden  …… en heel goed gestemd. 
Mede ruiters  …. Stil en geconcentreerd. Aan-
dacht voor hun paarden, de omgeving, de be-
wegingen, de tempo. Ja, super leuke momen-
ten. Geluk ter paard. De magie!! En dan bij 
terugkomt samen getnieten van de snert en 
het samenzijn. Tof, BBRR!! 
 

 
 

Jean-Jacques Georges 
BBB-lid 

 
Het was een prachtige duinrit en zacht weer 
voor de tijd van het jaar. Scotty deed weer 
leuk zijn best, heb er een goede match mee. 
De vrouw van Ap had goed onthouden dat 
we het roggebrood gemist hebben vorig jaar, 
deze keer zat het er weer bij. Smaakte goed 
allemaal.  
 

 
Laura de Rochemont 

BBB-lid 
 
Geen goede weersverwachting voor de zon-
dag van de snertrit. Toch maar even op zater-
dagavond een whatsapp gestuurd naar de rui-
ters van de ochtend dat ik op zondagochtend 

Ap zou bellen om te kijken hoe het in Eg-
mond zou zijn. Dat gedaan. Reactie van Ap: 
als de zon doorbreekt zal alle sneeuw snel weg 
zijn. Dus toch maar op stap naar Egmond. 
 

 
 
Alleen Yvonne durfde het niet aan. Ze 
hoorde op de radio dat het glad was en er al 
ongelukken waren geweest. Ik durfde het wel 
aan. Rustig rijden. Het was erg mistig. En dat 
is het de hele ochtend gebleven. Dat van die 
doorbrekende zon kwam niets van terecht. 
 

 
 

De ochtend was sowieso al een kleine groep 
omdat Ap had gezegd dat we alleen maar via 
Egmond naar het strand konden gaan, omdat 
de  afdaling in de duinen naar het strand te 
steil was. En daardoor gingen wat meer  rui-
ters in de middag rijden i.p.v. in de ochtend. 
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Wij op stap. Onze voorruitster vond het 
koud, wij vonden het wel meevallen. Het was 
droog en dat vond ik al heel fijn. Op stap naar  
de duinen, door het hek en toen…. gingen we 
linksaf!! Hoe zat dat, we zouden toch door 
het dorp gaan en dat is rechtsaf? We gingen 
verder de gewone route door de duinen naar 
het strand. Hek door, duin omhoog, duin 
naar beneden. Hé, dat ziet er veel vlakker uit. 
Dat ging relatief gemakkelijk. Blijkbaar was er 
toch wat gedaan aan die afdaling.  
 

 
 
Linksaf het strand op, even draven en toen 
galop. Het was nog steeds mistig, dus goed 
opletten op de wandelaars, de paaltjes. Lekker   
galop, redelijk snel, wat langzamer, nog wat 
langzamer en toen draf. In de verte was de 
rest van de groep. Radna kon het duidelijk 
niet bijhouden.  Terug stappen, voor bij de 
opgang. O, we gaan terug wel door het dorp. 
Nog een lekkere galop, maar ook hier haakte 
Radna halverwege af. Ik kwam al dravend 
aankachelen.  
 

 
 
In het dorp instructie van Melanie: geef door 
als de paarden mesten. Dat was gelukkig niet 
nodig, er hoefde niemand Egmond in om 
mest op te ruimen. 
 

 
Het was een heerlijke rit, het was heel mooi 
om sneeuw te zien liggen op het strand.  
 

 
 
Daarna de bekende snert toe. En dit keer 
weer met roggebrood en spek, op speciaal 
verzoek van ons. 
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Dineke Hoekstra 

BBL-lid 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

Westernles Starnmeer – 13 januari 

 
Een klein groepje voor de westernles: Anne-
Maaike, Marije, Charlotte en Dineke.  
 
We hebben gereden op Jessy, Justin, Foxy 
en Dusky. Maar wie op wie reed, dat heb ik 
niet genoteerd. 
 

 
 
Die westernzadels zijn toch wel zwaar. Ge-
lukkig werden we geholpen met opzadelen. 
 

 

 
 

 
 
Marije schrijft hier, voor de Stalpraet, maar 
ik ben deze aantekeningen helaas kwijtge-
raakt.  
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Dineke Hoekstra  
BBB-lid 

 

Carrousel-les Elburg – 17 februari 

 

 
 

 
 
Hier waren we met zes personen: Simone, 
Marije, Gesine, Tineke, Charlotte en Dineke 
Een leuke carrousel-les. We gingen met zijn 
drieën naast elkaar rijden! Vaak hebben we 

met carrousel dat we met zijn tweeën naast 
elkaar rijden, dus was nieuw om zo met zijn 
drieën te rijden en samen te voegen naar zes 
naast elkaar. 
 
Dit is de laatste keer dat we hier kunnen rij-
den. De eigenaresse stopt nl. met de manege. 
 
Na afloop zijn we weer lekker gaan lunchen 
in Elburg. Een leuk plaatsje.  
 

 
 

Dineke Hoekstra 
BBB-lid



Wildrit Ede – 17 maart 

 
Rit was lekker en gezellig. Tijdens begin van 
de rit wat regen en 3 minuten hagel. Daarna 
werd het droog en bleef het droog. Nou ja. 
Totdat we bij een vennetje kwamen en we 
met de paarden in het water moesten voor de 
foto. Mijn paard begon met zijn voorbeen te 
trappen, dus toen was ik weer nat. 

Marije Verduijn 
BBB-lid 

 
Helaas zijn  er geen foto’s van. Die waren 
blijkbaar op dropbox gezet, met een link naar 

onze bbrr email gestuurd. Maar ik heb het 
niet meteen gedownloaad. Tegen de tijd dat 
ik het wilde downloaden, had de manege de 
foto’s al weer verwijderd van dropbox. Ik heb 
ze nog gebeld, maar de foto’s waren helemaal 
weg. Tja, als je met elke buitenrit een hele se-
rie foto’s maakt, dan raakt je opslagruimte 
gauw vol.  

Stalpraet redactie 
 

 

 

Stal Jacobs – 14 april 

 

 
 
Ruiter Paard Ruiter Paard 

Dineke Noah Laura Tilly 
Gesine Gonzo Mariette Aeros 
Niek ? Merel Mosey 
Marieke Wicked Yvonne Karona 
Margret Troy   

 

 

 
Echt leuk paardgereden vandaag. Stal Jacobs 
heeft van die grote paarden, dit keer kwamen 
er ook 2 ponyachtige paarden mee Tilly en 
Noa, voskleurig en zwart. Ze kenden de an-
dere paarden niet en stonden daar op de bui-
tenlocatie. Ze hadden een vrij lange vacht, 
beetje wild uiterlijk daardoor. Enfin ik op 
Tilly de voskleurige, er werd mij verteld dat 
het een westernpaardje is, ik reed haar dus vrij 
los. 
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Tilly en Noa waren onafscheidelijk, ik moest 
wel zorgen dat ik in de buurt van Noa bleef 
(Dineke zat daarop) anders ging ze zoeken.  
 

 
 
Tilly had natuurlijk korte benen ten opzichte 
van de grote paarden, maar hield er niet van 
daardoor achter te blijven, ze draafde dan ook 
bijna constant heel licht.  
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Dit deed mij denken aan Endurance waar ik 
stiekem een klein beetje interesse in heb. Ge-
woon continue in draf.......erachter aan. 
 

 
 
Als de grote paarden uitgestrekt draafden ga-
loppeerde ze soms even bij, met haar kleine 
beentjes. Was een leuke rit, weer eens een 
beetje anders. 
 

 
 

Laura de Rochemont 
BBB-lid 

 

Stal Koren tot Manen – 12 mei 

 
Ruiter Paard Ruiter Paard 

Anne Maaike Harley Gesine Bibo 
Hanneke Bailando Dineke Winix 

Een hele kleine groep deze keer. Mariette 
moest zich helaas op de dag zelf afmelden. 
Dus we waren maar met zijn vieren.  
 

 
 
Sinds kort heb ik een oppashondje: Boy ge-
heten, ras: Cavalier King Charles spaniël. Dit 
weekend moest ik op hem oppassen. Nu 
wilde ik hem niet lang alleen laten, dus ik had 
Evert gevraagd of hij mee wilde gaan en met 

Boy wilde gaan wandelen tijdens onze rit. 
Evert deed dat.  
 

 
 
Boy is heel gemakkelijk om mee te wandelen, 
maar moeilijk om binnen rustig te zitten met 
hem. Je moet hem erg bezig houden met een 
bal. Nu bleek er in de kantine een kat te zijn: 
ik had Boy nog niet zo hard horen blaffen. 
Daar had hij wel heel duidelijk een hekel aan. 
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Dus Evert met hem buiten zitten en daar zijn 
kopje koffie drinken. Nadat we terug waren 
heb ik Boy maar even in de auto gezet, zodat 
we rustig in de kantine een kopje thee/koffie 
konden drinken. 
 

 
 
De rit: de vorige keer was die erg rustig en we 
hadden gedacht dat die nu wel iets pittiger 
zou zijn, maar dat was niet zo. Maar het blijft 
een mooie omgeving. 

Dineke Hoekstra 
BBB-lid 

 

 
 

Een fijne rit met alle gangen en fijne paar-
den, maar alles heel rustig. Beetje te tam 
bijna. Wel relaxed. 

Gesine Alkema-Westphal 
BBB-lid 

 
Een Whatsapp conversatie  
9:02 Jean -Jacques: Veel plezier aan jullie bij de 
rit in Kootwijk .. met veel zon 
9:28 Gesine:  Dankjewel. Sta al in het zonne-
tje bij de manege te wachten (nog wel in de 
auto, lekker warm) 

9:36 Jean -Jacques: Straks lekker op het paard 
in de zon… 
9:38 Gesine : Dat moet lukken als ik om me 
heen kijk. Ben ook wel onder een bui door-
gereden! 
Begin me af te vragen waar de rest blijft. Het 
was toch rijden tussen 10 en 12 uur? 
Oh nee, had het nog op de site gecontroleerd, 
maar niet verder geopend. Heb me laten trig-
geren door de tijd daar! 
Behoorlijk stom, want ik had me voor de 
middag opgegeven! Nou ja, dan maar het 
beste van maken! In elk geval mooi weer, 
haha. 
 

 
 
9:56 Jean-Jacques: Klopt Gesine. Ik heb net ge-
controleerd. De rit van 10 uur gaat niet door. 
Succes met de Tijd doorbrengen. 
10:11 Dineke: Ga naar Kootwijk kopje koffie 
drinken. 
10:26 Gesine:  Dat is het plan, ja. Maar ik 
dacht, ik ga eerst nog even een kleine wande-
ling maken en naar de vogels luisteren, komt 
er toch weer een bui aanzetten! Hopelijk is 
dat straks wel helemaal over. 

 
Gesine Alkema en  

Jean-Jacques Georges



 

Stal het Zwarte Paard – 23 juni 

 
Ruiter Paard Ruiter Paard 

Anne Maaike Jurre Gesine Gerrit 
Simone Sietske Dineke Pim 
Laura Frids Marije Witse 
Niek L….tje   

Een nieuwe manege in Emst. Waar ligt dat? 
Dicht bij Epe, op de Veluwe. Altijd een 
mooie omgeving om te rijden. Een manege 
met Friese Paarden, waar je kan paardrijden, 
maar ook mennen. Het zag er allemaal heel 
netjes uit. Ze hadden ook mooie koetsen.  

 
 
Bij aankomst ontmoetten we de eigenaar Paul 
en een meisje, die druk bezig waren om de 
paarden voor ons op te zadelen. Dat was ge-
makkelijk. Het was ineens een warme dag, en 
dan gaan we ook op het heetst van de dag rij-
den! Iedereen ging zich goed insmeren met 
zonnebrandcrème.  
 

 
 
In de binnenbak opstappen. En toen kregen 
we een preek: we stapten allemaal op met 
losse teugel. We vertrouwden de paarden te-
veel. Wat als het paard nu ineens zou weg-
stappen terwijl je aan het opstappen bent!  

 

 
 
En ook tijdens de rit: houd er rekening mee 
dat paarden vluchtdieren zijn. En er is tegen-
woordig in dat gebied veel wild: veel herten 
en zwijnen. Daar kunnen paarden ook van 
schrikken. Dus wees aldoor alert. 
 

 
 
En toen vertelde Paul dat hij niet mee ging op 
een paard, maar te fiets! Hij had nl. een onge-
luk gehad met een paard, en kon daardoor 
niet lang meer rijden. En dat beviel hem ei-
genlijk ook wel goed. Hierdoor kon hij ook 
hekken opendoen voor ons, verkeer tegen-
houden en foto’s maken. En hij heeft ook een 
filmpje en foto’s van ons gemaakt. 
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Anne Maaike reed op een hengst en die moest 
vooraan rijden. Dus zij was deze keer onze 
voorruiter. 
 
De rit: hééééél veel stappen, ook hééééél lang 
draven. En 1 galop. En het was warm. We 
hadden allemaal erge dorst. 
 
Gesine werd er zelfs even duizelig van. Ad-
vies van Paul: even diep ademhalen. En dat 
hielp. 
 

 
 

             
 
We denken nu allemaal aan het ruiterweek-
end, dan wordt het ook warm. En dan willen 
we eigenlijk wel water voor onderweg meene-
men.  
 
Marije stelde voor om een hardlopersrugzak 
te gaan gebruiken. Maar ik heb op het internet 

gekeken en daar heb ik een flessenhouder ge-
vonden op www.dabo-design.nl. Alleen jam-
mer dat dit niet meer vóór het ruiterweekend 
geleverd kan worden. 
 

Dineke Hoekstra 
BBB-lid 
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Ruiterweekend Loon op Zand, 28 – 30 juni 

 
Ruiter Vrijdag Zaterdag Zondag 

Caroline Snuggles Occhi Elske 
Charlotte Mickey Mickey Mickey 
Ciska Elmo Jerommeke Bulls eye 
Dineke Vagebond Snuggles Vagebond 
Evert Pooh Bacchus Elmo 
Gerrit Palm Mickey Palm 
Gesine Brave Brave Carmen 
Marije Ottie Snuggles Snuggles 
Hanneke Miep Zatira Zatira 
Melissa Oscar Frodo Frodo 
Laura Mowgli Mowgli Mowgli 
Anne Maaike  Bulls eye  
Niek  Miep  
Merel  Shadow  
Arjan  Pooh  

 
Als voorruiters hebben we gehad: Liduine, Emmy en Laura. 
 

 
De route van zondag 

 



 
 

Vrijdagavond op Miep. Een mooie, grote, 
bruine merrie met iets ingewikkelds om haar 
hoofd. Het leek op een Thiedeman-teugel. 
Stoer paard met fijne gangen. Veel last van de 
insecten. Vooraan geen last van het stof.  
 
Zaterdag was het ook warm, stoffig en vele 
prikbeesten. Gelukkig hoefden ze mij niet te 
hebben. Over de duinen met onderweg een 
fotoshoot. Lunch met veel water. Ik zat op 
Zatira, die kende ik nog van vorig jaar. Fijne 
bruine merrie. Op stal een echte merrie. 
 
Zondag weer op Zatira. Weer een heerlijke 
buitenrit. Het was iets koeler met meer wind. 
Een paar galopjes op snelheid. Heerlijk. 

Hanneke van Zadelhoff 
BBB-lid 

 

 
 
Op vrijdag een klein paard, reed wel goed. 
Verhoudingsgewijs voelde dit niet prettig aan. 
Wel een gemoedelijk, lief paard.  
 

 
 
Zaterdag een groter paard gevraagd en gekre-
gen. Reed daardoor wel prettiger. Helaas was 
het zaterdag zwaar voor de paarden. Mijn 
paard werd stapelgek van de insecten. De 
route was mooi.  
 
Zondag weer een ander paard. Zou moeilijk 
zijn in de galop door zijn grootte. Vooraan 
gereden om voor het paard de omvang van 
de galop en het vasthouden van de galop 
makkelijker te maken.  
 
 

 
 
Eerste galop ging goed. Daarna wilde Char-
lotte naast de begeleidster rijden, waar ik mee 
instemde. En paar mensen gingen mee naar 
voren, waardoor ik derde werd in de rij. Twee 
galops struikelde het paard in de overgang 
van draf naar galop. Kwam ten val waar ik 
met mijn hoofd in het zand kwam. Gelukkig 
geen letsel op gelopen. De galoppen daarna 
zijn goed verlopen en het paard kon het temp 
van galop redelijk bijhouden. Gezien de tem-
peratuur van zondag was het een lekkere rit.  

Evert Goede 
BBB-lid 
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Vrijdag en zaterdag mocht ik op Brave (uit-
spreken op zijn engels) en ik had 5 uur heel 
veel plezier van hem. Brave was een donker-
bruine ruin. Hij eed z’n naam alle eer aan tij-
dens de ritten, maar als je afgestapt was dacht 
hij alleen nog aan zich zelf en hoe hij het 
snelst naar zijn eten kon. Beugels opsteken, 
singel losser, het interesseert hem niet. Je 
moest uitkijken dat ie niet op je voeten stapte 
of je plat drukte – verder heel lief! 
 

 
Kijk, nest van de eikenprocessierups 

 
De laatste dag, zondagochtend nog twee uur-
tjes op Carmen, een soort Haflinger: lekker 
voorwaarts paardje! 
 
 

 
 
En zo als altijd was het heel gezellig met el-
kaar! Iedereen dankjewel voor de gezellig-
heid! Super weekend met hoog warmte ge-
halte! 

Gesine Alkema – Westphal 
BBB-lid 

 
Vrijdag gestart op Oscar. Heerlijk paard, zette 
geen stap verkeerd, maar helaas zat ’t zadel 
niet zo lekker. 
 
Zaterdag gestart op Frodo en ook zondag van 
hem mogen genieten. Heerlijk voorwaarts en 
ontzettend betrouwbaar.  
 

 
 

Ontzettend genoten van mijn 1e ruiterkamp. 
Op naar volgend jaar. 
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Melissa Starke 
BBB-lid 

 

 
 
Ontzettend genoten van dit weekend. Ieder 
dag een ander paardje geprobeerd. Prachtig 
gebied en Elske (laatste) paardje was het fijn-
ste.  
 

 

Bedankt dat we weer met jullie mee moch-
ten en voor de gezelligheid. 
 
Heel veel groetjes, 
 

Ciska & Caroline uit Limburg 
Introducées 

 
Bij manege van Loon hebben we in 1993 en 
in 2001 ruiterweekenden gehad. Het heeft 
dus even geduurd voordat we er weer heen 
gingen. Maar de contactpersoon bij de ma-
nege, Liduine, wist ons nog te herinneren. 
 

 
 
Uit alle verhalen blijkt wel dat het een ge-
slaagd weekend was. Echter er was wel een 
zwart randje aan: nl. de eikenprocessierups.  
 

 
 
Daar had niemand van ons ervaring mee, 
maar die ervaring werd dit weekend wel op-
gedaan. Op vrijdagavond tijdens de indeling 
vertelde Liduine dat we op plekken zouden 
komen waar die eikenprocessierups zou zijn, 
maar niemand die dacht: nu moet ik me maar 
anders gaan kleden. Ook heeft een deel van 
de ruiters het niet gehoord. Vrijdagavond 
ging er wel iemand mee, die een jack aanhad 
met lange mouwen. Maar ik dacht: die heeft 
gauw last van muggen en doet dat daarom 
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aan. En we zouden m.n. op de zaterdag langs 
de eikenprocessierups komen, er was nl. geen 
andere route naar de lunch plek. 
 

 
 
Op zaterdagavond begonnen de klachten te 
komen van diverse personen. Bulten, jeuk. 
Eerst werd nog gedacht aan muggen, maar 
uiteindelijk bleek wel de conclusie te zijn dat 
het van de brandharen van de eikenprocessie-
rups was. De meesten hebben tot nog een 
paar dagen na het weekend hier last van ge-
had. 

 
 
Zelf ben ik één van de gelukkigen die er geen 
last van had. Ik heb volledig kunnen genieten 
van het paardrijden. In eerste instantie had-
den alle deelnemers aangemeld voor volle 
dagrit op zaterdag. Krijg ik een week voor het 
weekend van ruiter 1: liever een halve dagrit. 
Ok, dan doe ik ook een halve dagrit en geef 
ik door aan de manege dat op zaterdag één 
paard minder nodig is.  
 

 
 
Komt nr 2: liever een halve dagrit. Ok, doe ik 
weer een hele dagrit. Hoef ik niets door te ge-
ven aan de manege.  
 

 
 
Komt nr 3: liever een halve dagrit.  Ok, dan 
doe ik toch maar weer een halve dagrit en 
moet ik nu wel aan de manege doorgeven dat 
er nog een paard minder nodig is op de zater-
dag. 
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Vlak voor het weekend, afmelding voor de 
zaterdagrit. Weer naar de manege: nog een 
paard minder nodig, en een lunch en diner 
minder. 
 

 
 
Op zaterdag reden Charlotte en ik pas in de 
middag. We moesten vanuit de manege naar 
de lunchplek toe en we konden fietsen huren 
bij de manege.  
 

 
 
Ook een tandem. Zodat ook Arrianne mee 
kon fietsen. En een elektrische fiets voor 
Marleen. Ik met Arrianne op de tandem. Dat 
was wel even wennen. Maar het was een leuk 
tochtje.  

 
Onderweg nog even een fotoshoot bij een 
mooie boom. 
 

 
 
En bij terugkomst op de manege zien we de 
hittax.  
 

 
 
Hiermee kunnen pure beginners toch een 
buitenrit maken. De paarden kunnen geen 
kant op. 
 

 
 

Dineke Hoekstra 
BBB-lid 
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Krantenartikel over manege de Lange Linschoten 

 
Gesine ga me onderstaande krantenartikelen, over de manege in Linschoten waar ze op vrijdag 
ook les heeft. 
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