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Van de Redactie  
 
 
Zo in februari van 2020 komt de Stalpraet uit met  
verhalen uit 2019, van de ritten van de tweede helft 
van het vorige jaar. Bij oude, vertrouwde maneges, 
maar ook bij een nieuwe: Samoza in Vierhouten. Al 
heb ik van deze manege weinig verhalen. 
 
Normaal gesproken staat in de laatste Stalpraet van 
het jaar ook de uitnodiging van de ALV, maar die is 
ondertussen al geweest.  
 
Veel lees- en kijkplezier. 
Groetjes Dineke  
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Manege Groot in Egmond, 14 juli  

 
Ruiter Paard Ruiter Paard 

Laura Bellisimo Arjan Oscar 
Melissa Onnie Dineke Radna 
Harmony (intro) Gypsy Koen (intro) Maximas 
Pieter (intro) Geer Els (intro) Yske 
Kelly (intro) Amour   

 

 
 
Een rit met veel introducees van Arjan en 
Melissa. Heerlijk weer, lekker gereden.  
 

 
Dineke Hoekstra 

BBB-lid 
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Stal Samoza in Vierhouten, 25 augustus  

 

 
Vlnr: Simone, Gesine, Niek, Charlotte, Melissa, Arjen, Merel, Anne-Maaike 

 
Jammer genoeg is over deze rit weinig be-
kend. Wel dat het even zoeken was waar de 
manege lag, want het bevind zich op het ter-
rein van een camping. Het was lekker weer en 

de deelnemers waren enthousiast over de rit. 
De foto is van de facebook pagina van de ma-
nege. 

Redactie
 

Rutiersportcentrum Zeewolde, 22 september 

 
Ruiter Paard Ruiter Paard 

Dineke Fabel Gesine Paloma 
Charlotte  Falco Simone Cees 
Anne Maaike Winston Laura Vlek 
Hanneke Ben   

 
Voorruiter: Jolanda 
 

 

Cees is een heel lief paard op stal. Buiten 
mocht hij als tweede en was erg enthousiast 
en soms wat schrikkerig. De omgeving vind 
ik prachtig! Was weer heel geslaagd. 

 
Simone Dassen 

BBB-lid 
 
Vlek was erg lief, luisterde goed, maar ze was 
wel erg rond. Dat zit iets lastiger. Het was 
prachtig weer nog! 

Laura de Rochemont 
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BBL-lid 

 
 
Op stal miste Ben zijn maatje. Daardoor liep 
hij al rondjes warm in de stal. Evert heeft ge-
holpen om Ben op zijn gemak te stellen. Poet-
sen en opzadelen was wat lastiger. In het za-
del was het prima. De Thieleman stand op 
gaatje 2.  
 
Prachtig weer. Ik moest achteraan, want an-
ders slaat Ben. Ik ga wel spierpijn krijgen, 
want hij had zware gangen. Mooie en nette 
manege en paarden. 
 

Hanneke van Zadelhoff 
BBB-lid 

 
 
Winston is een nieuwe aanwinst voor de ma-
nege. Hij heeft een trauma met opzadelen, 
dus dat mocht ik niet zelf doen. Hij liep lekker 
in alle gangen. Bij de 3e of 4e galop, bokte hij 
flink bij het aan galopperen. De laatste galop 

bokte hij ook, mar ben er wel op blijven zit-
ten. Een lekkere rit met een beetje spanning. 

Anne- Maaike van Vliet 
BBB-lid 

 

 
 
Heerlijk weer, leuke mensen, lekker relaxed 
paardje Falco. Ontspannen ritje. 

Charlotte Janssen 
BBB-lid 

 

 
 
Paloma was het paard dat rust naar achter en 
naar voren moest uitstralen, wat ze ook deel. 
Wel een paard waar de ruiter waakzaam 
moest zijn, omdat ze zich vaak verstapte en ik 
moest werken in alle gangen: het zweepje was 
niet overbodig. In de galop vond Dineke dat 
ik die zweep nog harder moest gebruiken 
(hielp wel). Verder ontspannende rit, heerlijk 
weer, leuke mensen, heb genoten. 

Gesine Alkema – Westphal 
BBL-lid
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Stal te Bokkel in Eerbeek, 13 oktober 

 
Ruiter Paard Ruiter Paard 

Dineke Jane Gesine Goldy 
Charlotte  Eden Hanneke Cicero 
Anne Maaike Harlan Laura Mowgli 
Evert Gyrona Niek Zep 
Merel Guido Marije Ciseh 

 
Voorruiter: Fleur op Gideon 
Lekker gereden. Even een beetje regen. Ik 
moest met Jane achteraan rijden, want ze kon 
trappen. Op één van de paden, dat ene hele 
lange pad, waren veel lopers. Bleek er een 
hardloopwedstrijd te zijn van 15 km. Maar er 
waren ook heel veel mountainbikers op dat 
pad. Dus erg druk. Het was dan ook mooi 
weer. Maar door deze drukte moesten we dat 
hele pad in stap blijven. Jammer, het was zo’n 
mooi pad voor een lekkere galop. 

 
Bij een wedstrijd horen ook controlepunten. 
En we zijn zo’n controlepunt dan ook tegen-
gekomen. Helaas hadden ze daar twee felge-
kleurde parasols zijn en dat vinden sommige 
paarden best eng.  
 

 

 
Vooral Harlan en Cisero vonden het maar 
niets en wilden er echt niet voorbij. Fleur: 
Jane moet naar voren gaan, dan gaan ze wel 
mee. Maar Jane kan toch trappen?? Ondertus-
sen vroegen andere ruiters aan de controleurs 
of ze toch even de parasols wilden inklappen. 
Met ingeklapte parasols en Jane voorop, gin-
gen Harlan en Cisero nu wel verder. Even la-
ter toch weer geruild, zodat ik weer achteraan 
reed. 

 
Dat was niet het laatste spannende moment. 
Even later stond iemand met een hond te 
wachten tussen de bomen. Wat verstopt en 
dat vonden Harlan en Cisero ook weer eng. 
Nu moest ik weer met Jane naar voren, om 
zo beide paarden weer mee te krijgen.  
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Maar: mooie omgeving, leuke paarden, heer-
lijk weer, leuke ruiters.  

Dineke Hoekstra 
BBL-lid 

 
Ik zat op Cicero, een grote vriendelijke vos. 
Ik wilde geen paard die overal kabouters ziet. 
Uiteindelijk zag hij er twee: maar Dineke op 
Jan en Anne-Maaike op Harlan hielpen Ci-
cero zijn angst te overwinnen. Cicero was 
even getraind als politiepaard, maar was toch 
niet heldhaftig genoeg. Heerlijke, vlakke gan-
gen. Prima galopje. Prachtig weer (te warm ei-
genlijk ). Groetjes, 

Hanneke van Zadelhoff 
BBB-lid 

 
Harlan was een mooie grote ruin met witte 
bles. Een fijne gang en een erg lief dier. Hij 
had alleen voorkeur voor de randen van de 
paden. Mul zand en blubber ging hij uit de 
weg. Een heleboel afleidingen deden hem 
niets; honden, fietsers, hardlopers en wande-
laars. Maar de neon hesjes van de vrijwilligers 
van de hardloopwedstrijd was een beetje te 
veel van het goede! Achter Jan aan ging het 
goed.  
 

Anne-Maaike van Vliet 
BBB-lid 

 
Stal te Bokkel is altijd een succes! Deze keer 
had ik Goldy, een paard dat altijd zin heeft 
om te lopen. We moesten direct achter de 
voorruiter Fleur om het eventueel te kunnen 
overnemen als het voorpaard zou weigeren. 
Een omgevallen boom was al direct de eerste 
reden: Gideon, het voorpaar is nog in oplei-
ding en Goldy doet gewoon alles, ook langs 
paraplu’s die opgespannen bij een controle-
post in het bos lagen.  

 
Fleur had al aangekondigd dat er een bospad 
kwam waar Gideon altijd in springt en dat ik 
als het lukte gewoon rechtdoor moest rijden. 
Goldy dacht op het laatste moment, toch 
maar de baas volgen. Toen kon ik maar beter 
meegaan, want anders was ik tussen de bo-
men belandt. Iedereen ging snel herstellen en 
toen gingen we weer door, ditmaal in draf. Al 
met al, een heerlijke rit! Ik heb genoten! On-
danks mountainbikjes, marathonlopers en 
wandelaars hebben we veel gedaan. Heerlijk 
uitgestrekte lange stukken draven, diverse ke-
ren galop. 
 

Gesine Alkema 
BBL-lid 

 

 
 
Lichtelijk vermoeid ging ik te paard, maar ik 
rij ontspannen met het paard die mij goed lag. 
Het paard had mooie gangen en was zeer ge-
moedelijk. Het was een mooie omgeving en 
paardrijden ging mij goed af. 

Evert Goede 
BBB-lid 

 
Het was alweer even geleden dat ik op een 
paard had gezeten. Ik kreeg Ciseh. Op stal 
was lastig, dus kreeg hij even een halster om. 
Toen ik er eenmaal op zat was alles OK. Lek-
ker in draf, galop ook, maar halverwege de ga-
lop kreeg hij zin in meer en nam een spurt. 
De andere paarden waren daar natuurlijk niet 
van gecharmeerd en dat lieten ze blijken. 
Maar goed, voor de rest was het een fijne rit. 
En prachtig mooi weer. 
 

Marije Verduijn 
BBB-lid 



Manege Bakker in Noordwijkerhout, 17 november 

 
Ruiter Paard Ruiter Paard 

Charlotte  Scar Gesine  Identity 
Dineke  Roney Anne-Maaike  Famke 
Mathijs Yenthe Melissa Jack 

 
 
Een enerverende rit! Famke is een mooie 
kleine Fries die heel lief was in de stal. Ze liet 
in de buitenbak al zien dat ze fris kon zijn. Ze 
sprong in een bok toen we mochten draven 
in de bak. Dat beloofde wat te worden!  
 
Buiten was ze een stuk beter in alle gangen, 
maar op het strand wilde ze los gaan. Een 
flinke bok en een blaffende hond en daarna 
nog een hond die in een poeltje ging spat-
ten…. 
 

 
 
Op de terugweg was het gedoe voorbij en was 
het een lief paard. Ik heb wel lekker gereden, 
maar het was wel spannend. 

Anne-Maaike van Vliet 
BBB-lid 

 
 
Voor de eerste keer bij manege Bakker. Paard 
Identity was een rustig, braaf paard waarvoor 
ik een zweepje mee kreeg. Ik moest zorgen 
dat ze goed aangesloten bleef lopen. Op het 
strand in handgalop maakte ze ineens een 
spurt naar voren, terwijl er helemaal geen af-
stand was. Vluchtte ze nou voor één van de 
andere paarden achter me, of was er een 
hond? Geen idee! Ook sprongetje opzij en bij 
de tweede galop ook nog een klein bokje. Zo 
zorgde Identity toch nog voor wat spanning. 

Gesine Westphal 
BBB-lid 

 
 
Voor de 1e keer bij manege Bakker geweest 
voor de duin/strandrit. Ik zat op Jack, een 
lieve maar ondeugende grote pony. Bij het 
openmaken van de stal was hij me te vlug en 
stond ie buiten!  
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Dan blijkt maar weer dat je het niet wint van 
een dier van 600 kg. Verder was hij ontzet-
tend lief. De galop ging wat moeizaam. Heel 
hard draven kon hij als de beste. Ik heb lekker 
gereden! 

Melissa Starke 
BBB-lid 

 

 
 
Zalig weer, windstil, strakke blauwe hemel. 
Genoten op Scar, vorig jaar ook op gereden. 
Leuke, ontspannen rit. Dankjewel. 

 
Charlotte Janssen 

BBB-lid 
 

 
 

Bij manege Bakker een leuke strandrit gere-
den! Mijn paard van dienst was Yenthe en zij 
is een mooie Friezin.  

 
Ik heb wel weer mijn beenspieren moeten 
trainen, want ‘aansluiten’ en ‘tempo’ zitten 
niet in haar vocabulaire. De route was door 
de prachtige duinen van Noordwijk en ook 
nog een fijn stuk over het strand. Geen ren-
galop, maar desondanks een leuke rit.  

 
 

Mathijs de Vries 
BBB-lid 
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Snertrit in Egmond, 15 december 

 
Ruiter Paard Ruiter Paard 

Charlotte  Scotty / Grietje / Gypsy Hanneke Oscar 
Marije  Gypsy / Grietje Evert  Geer 
Mathijs Wally Gesine Jolly 
Dineke Grietje / Scotty Gerrit Maximus 
Arjan Onnie Denise (intro) Amour 

Wordt het strand of duin? Het stormt be-
hoorlijk, dus ik verwacht een duinrit. Op een 
of andere manier dacht ik dat ik binnen het 
uur in Egmond kon zijn, maar dat lukt echte 
niet vanuit Linschoten weet ik nu. Dus laat 
op de manege en het was Jolly die op mij op 
stal stond te wachten, hoorde ik. Had je de 
wind tegen, vroeg Ab! O nee, Jolly – ik red 
het echt niet om haar op te zadelen – dat dat 
wordt hem niet. Gelukkig boden twee meiden 
van de manege aan het zadelen voor me te 
doen en het klopte wat ze zeiden, eenmaal op 
het paard, kun je ontspannen en doet ze wat 
ze hoort te doen. Ik heb dus heerlijk gereden 
en tot mijn grote verbazing wel veel wind, 
maar geen druppel regen uit één van de aan-
gekondigde buiten.  
 
Tot afsluiting ging Jolly nog in mijn rug bij-
ten, toen ik haar wilde borstelen en de deken 
op wilde doen. Blij dat ik een bodywarmer 
plus dikke jas aan had. Jolly toch nog een ap-
peltje gegeven. Hopelijk heb ik zo met haar 
vrede gesloten. Verder was het een bewogen 
rit, maar dat vertellen weer anderen. 

Gesine Westphal 
BBB-lid 

 

 
 
Het werd een duinrit. Het waaide te hard. Dat 
had ik al wel verwacht. We hadden wel goed 
weer – geen regen! En zo nu en dan een zon-
netje. Ik werd ingedeeld op Oskar. Die had ik 
een vorige keer ook. Toen stond Oskar al ge-
zadeld klaar. Dit keer stonden zijn maatjes 
ook nog op stal en poetsten en zadelen ging 
prima. Heerlijk ritje. Jammer dat Grietje er 
twee heeft afgegooid. Oskar was onverstoor-
baar tijdens de rit: heerlijk! Ik werd gewaar-
schuwd dat hij hoog opgooide, dat heb ik 
geen probleem gevonden. Het was weer mooi 
in de duinen en we kwamen ook nog Heck 



  12

runderen tegen. En diverse wandelaar en fiet-
sers  soms in felle kleuren. Groetjes, 

Hanneke van Zadelhoff 
BBB-lid 

 

 
 
Ik mocht op Gypsy, een bonte pony/paard. 
Eerste minuten op stal  was ze wat chagrijnig, 
maar ze bleek gewoon wat gevoelig met bor-
stelen. Ze had ook geen greintje vet op haar 
lichaam, dus een beetje zacht borstelen. Ik 
had nog niet eerder op haar gereden, maar ze 
bleek erg braaf en ze had lekkere gangen. 
Laatste kwartier heb ik nog op Grietje gere-
den, die gewoon wat van slag was vandaag, 
misschien door de harde wind. Kortom lek-
ker gereden in ik heb het niet koud ge-
had.(dankzij de lekkere warme sokken) 

Marije Verduijn 
BBB-lid 

 
Heb vandaag op drie paarden gereden. Het 
was een fijne, winderige rit. Scotty was de eer-
ste, na de val van Dineke even op Grietje. 
Toen werd ook ik, uit het NIETS, gelanceerd. 
Grietje sprong ineens opzij, in de draf, en 
toen vol in de rem. Gelukkig had ik een 
nieuwe cap, die is nu ingewijd. Laatste stukje 
op Gypsy, wat een heerlijk gangen, of ik op 
een veertje reed! Nu ben ik moe! Heerlijk 
bakje erwtensoep en lekker naar huis.  

Charlotte Janssen 
BBB-lid 


