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Van de Redactie  
 
Het kwam er maar niet van om een Stalpraet uit te 
brengen dit jaar. De fut is er wat uit. Ik merk ook bij 
de ruiters om een verhaal te schrijven. Vandaar dat 
het meer een foto Stalpraet is geworden dan een ver-
halen Stalpraet. Alhoewel, al doende wist ik toch nog 
aardig wat te vertellen. En ook Gesine heeft op het 
laatst nog wat bijgedragen. 
 
We hebben ondanks corona toch nog veel buiten 
kunnen rijden. De rit in maart was net voor de lock-
down. De rit in april moesten we annuleren. Maar 
vanaf mei mocht het weer. Wel met aparte regels: in 
groepjes van 4, maar je mag wel met meerdere groe-
pen achter elkaar rijden en de groepen mogen niet 
mengen!  
 
Veel kijk- en leesplezier, en de beste wensen voor het 
nieuwe jaar. 
 
Groetjes Dineke 
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Algemene Ledenvergadering 2021 
 

Hierbij nodigen we onze le-
den uit voor de jaarlijkse Al-
gemene Ledenvergadering.  
 
Maar het gaat met de corona 
crisis anders dan andere ja-

ren. Geen vergadering bij elkaar, want dat 
wordt moeilijk 1,5 meter afstand houden. We 
gaan online vergaderen, door gebruik te ma-
ken van Skype. Wil je van te voren Skype eens 
proberen, neem dan contact op met Dineke. 
 
De vergadering is op vrijdag 5 februari en zal 
starten om 20:00 en eindigt om 22:00. We zul-
len een week voor de vergadering een email 
versturen met de code voor de vergadering. 
 
Agenda 
 Opening/ingekomen stukken 
 Notulen ALV 14 februari 2020 

 Evenementen 2020/2021 
 Financiën 2020/2021 
 Legmeer 2020/2021 
 Verkiezing Bestuur 
 Verkiezing Kascontrolecommissie 
 Wijziging statuten / huishoudelijk regle-

ment 
 Privacyverklaring 
 Rondvraag 
 Sluiting  

 
Bestuursverkiezing 
Dit jaar treedt Dineke Hoekstra af als pen-
ningmeester. Zij is herkiesbaar. 
 
Verkiezing Kascontrolecommissie 
De kascommissie bestaat dit jaar uit Tineke 
Jonkman en Gerrit Goede. 

 

Jaarcontributie 2021 
 

We willen onze leden verzoeken om 
de jaarcontributie voor 2021 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 2021 
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Double R ranch, 19 januari 
 
In 2005 en 2006 hebben we westernlessen ge-
had bij de Double R Ranch in Diemen. Dit 
jaar zijn we wederom naar deze manege ge-
weest. Het schijnt in afgelopen jaren wel van 
eigenaar veranderd te zijn. We kregen contact 
met dhr.  Herder en het bleek dat zijn dochter 
de instructrice was. Hij vertelde ons dat de 
manege nog te koop stond. Of die ondertus-
sen verkocht is weet ik niet. Er is wel een 
website: http://www.doublerdiemen.nl/ 
 
Er konden maximaal 3 personen in de les 
meedoen. Er werden 2 lessen gereden. In het 
1e uur reden Marije, Anne Maaike en Char-
lotte. In het 2e uur Tineke, Lianne en Denise 

(intro). Ik was er om foto’s en een filmpje te 
maken. De kantine was niet in gebruik. De fa-
milie Herder had één van de stallen omge-
bouwd tot kantoor, met daarin een waterko-
ker. We konden dus een lekker warm kopje 
thee krijgen. 
 
Na afloop van de lessen was de instructrice 
wat schor geworden. Het bleek dat ze nor-
maal privé lessen geeft en dat een les aan drie 
personen tegelijk wat van haar stem vergde. 
 

Dineke Hoekstra 
BBB-lid  

 

  
Denise Tineke en Lianne 

  
 Charlotte 
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 Anne Maaike 

  
 Marije 
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Prinses Maxima manege, 23 februari 
 

 
Dineke met Bowie 

 

 
 

Er zijn geen foto’s van tijdens de rit. De deelnemers  waren: Gesine, Dineke, Denise (intro), Ma-
rije en Jean-Jacques.  We hebben in elk geval op de paarden Pippa, Moonlight Shadow en Dora 
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gereden (van deze paarden hadden we de stalborden gefotografeerd). Kijkend naar onze foto’s en 
de foto’s op de website van de manege (prinsesmaximamanege.nl) denk ik dat we ook met Bowie 
en Yjelle hebben gereden. Deze manege richt zich op lessen aan mensen met en zonder beper-
king.  
 

Gesine met Yjelle 
 

Marije met Pippa 

 

Strandrit Egmond, 15 maart 
 
Ruiter Paard Ruiter Paard 
Evert Geer Marije Bellissimo 
Anne-Maaike Titane Mathijs Oscar 
Charlotte Gypsy Gesine Fokke 
Dineke Radna Denise (voorruiter) Maximus 

 
Ik mocht weer op het paradepaardje van Ab, 
Fokke, een prachtige Fries! Heerlijk door de 
duinen, richting strand, beetje draf, beetje ga-
lop. Fokke paste me goed. Voordat we het 

strand opgingen, deze keer uitvoerige instruc-
ties: eerst met z’n tweeën op de volte in stap, 
letten op Denise op de start. Na enige rondjes 
gingen alle paarden alsof een startschot had 
geklonken. En wat ik niet had verwacht van 
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Fries Fokke – hij haalde diverse soortgenoten  
in, terwijl ik even bang was dat mijn cap zou 
gaan afwaaien. Er stond een behoorlijk wind, 
ja, maar alles kwam goed. Nog een heerlijke 
rengalop de andere kant op nadat we een 
beetje door de branding waren gestapt. Bij 
Egmond heel wat mensen op het strand, dus 
stappend verder met veel bekijks. Fokke kon 
paraderen. 

 
 

Gesine Westphal 
BBB-lid 

 
Bij het indelen kon ik op het laatste moment 
op Geer, die eigenlijk al aan iemand anders 
was gegeven. Geer vindt ik een prettig paard 
om mee te rijden, aangezien ik niet meer zo 
regelmatig rij. De rit was gemoedelijk. Alleen 
was Geer in de duinen een beetje sloom.  
 

 
 
Op het strand was het toch wennen met de 
aanzet naar de galop. Dit ging namelijk van 
stap naar rengalop. Dit geeft een explosief 
moment. Geer had er wel zin in want na de 
tweede galop was Geer nog niet moe, hij had 
nog wel zin in een derde galop. Het strand 
was dan ook weer een uitdaging. Het laatste 
stukje van de duinen naar de manege ging in 

stap. Wat mij ook goed uitkwam om bij te ko-
men. 
 

Evert Goede 
BBB-lid 

 
 
Wederom een fantastische strandrit gehad bij 
Manege Groot! Alles zat mee. Het weer was 
goed, droog maar grijs, behalve toen we het 
strand op reden. Toen brak precies de zon 
door!  
Ik reed op Oscar en dat was een feestje! De 
hele rit kon ik bijna met één hand rijden. Echt 
super. En ook de voorrijder deed goed haar 
best. Denise was communicatief en niet kin-
derachtig met de verschillende gangen. Com-
plimenten dus voor de manege (paarden en 
personeel). Op naar de volgende keer! 
 

Mathijs de Vries 
BBB-lid 

 

 
 
Ik sluit me volledig bij Mathijs aan. Super 
voorrijdster, super paard. Gypsy, heerlijke 
gangen, geen stap verkeerd. Weer perfect, tot 
volgende keer. 

Charlotte Janssen 
BBB-lid 



Manege Samoza, 24 mei 
 
 
Ruiter Paard Ruiter Paard 
Dineke Willy Marije Pippi 
Hanneke Panda Gesine Mystery 
Charlotte Gitte Tessa (intro) Lola 
Marieke Jilles Sandra (voorruiter)  

 

 
Vlnr: Dineke, Charlotte, Tessa, Marije, Gesine, Marieke, Hanneke 

 
Dit was de eerste rit na de eerste corona lock-
down. We moeten 1,5 meter afstand houden, 
maar bij het opstappen lukte dat niet hele-
maal. Tijdens het rijden gaat dat wel goed. Er 
was nu nog geen mondkapjes plicht ingesteld. 
 

 
 
Manege Samoza is gelegen op een recreatie-
park. Om het terrein op te gaan, moet je door 
een slagboom. Ik dacht, dat doe ik en dan kan 
ik dicht bij de manege parkeren. Dat lukte 

niet. Bij de manege was erg  weinig parkeer-
ruimte. Dus iets terug en dicht bij de slagbo-
men was wel parkeergelegenheid. Maar eigen-
lijk is het beter om net buiten de slagbomen 
te parkeren.  
 
Het was een regenachtige dag, maar uiteinde-
lijk tijdens de rit viel het mee. We zijn niet 
drijfnat geworden. Ik reed op een haflinger, 
Willy geheten. Er werd me gewaarschuwd dat 
hij kon bokken/. Uiteindelijk deed hij dat één 
keer, met de laatste galop. Onderweg kwamen 
we twee aanspanningen tegen, die ineens be-
gonnen te draven en ons zo in draf wilden 
passeren. Hier schrokken de paarden van en 
Willy draaide 180 graden om. Gelukkig bleef 
ik erop zitten. Onze voorruiter riep naar de 
menners: in stap gaan. Gelukkig deden ze dat 
toen wel, maar heel vreemd dat ze ons in draf 
wilden passeren. 
 

Dineke Hoekstra 
BBB-lid
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Manege Gooi en Eemland, 21 juni 
 

 
 
Ruiter Paard Ruiter Paard 
Dineke Yfke Simone Winston 
Gesine Spekkie Marieke Appie 
Anne-Maaike Sjonnie Marije Shablis 
Anneke (begeleider) Amigo Sanneke (begeleider) Troy 

 
We hadden een voorruiter en een achterruiter. Goede begeleiding. Leuke rit, heerlijk weer. 
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Legmeermanege 

 
 
Ook vanuit de Legmeer hebben we diverse 
buitenritten gehad in het Amsterdamse bos. 
We zijn zelfs een keer met 16 paarden op stap 
geweest. Met zo’n grote groep heb ik nog 
nooit gereden. En we hebben ook lekker kun-
nen galopperen. Het begin van de route gaat 
door Bovenkerk heen. Daar was een vrouw 
die klaagde dat er mest blijft liggen van de 
paarden en als zij haar hondje dan uitlaat dan 
eet hij die mest op. Doortje zegt dat ze het 
altijd opruimen, alleen wel pas na de rit. 
 

 
Doortje brengt tijdens de lockdown een bezoek aan 
een bejaardencentrum in de buurt. 
 
Tijdens de lockdown mocht er geen les gege-
ven worden. Maar er werd al snel een andere 

oplossing gevonden: een paard leasen. Dat 
houdt in dat je met 2 a 3 andere ruiters in de 
bak zelf mag rijden. Je moet zelf opzadelen, 
zelf opstappen en zelf de inhoud van je les 
bedenken. Dit hebben Charlotte, Gesine en 
Dineke een aantal weken gedaan, m.n. op de 
vrijdag. Nu in de 2e lockdown doen we het 
weer. Gelukkig mag dit nu ook in de binnen-
bak.  

 
Charlotte op Betty 

 
Tijdens de lockdown werd hard gewerkt aan 
het opknappen van de manege. Zo is de grote 
stal weer helemaal in gebruik. Er zijn vele 
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boxen in gekomen. De buitenbak heeft een 
nieuwe omheining. De buitenkant is helemaal 
geverfd. In december zijn ze bezig om de po-
nystal leeg te halen, zodat daar het stro opge-
slagen kan worden. 
 

 
 

In de zomer stonden de paarden zoveel mo-
gelijk buiten.  
 

 
 
Doortje heeft eraan gewerkt om zoveel mo-
gelijk paarden en pony’s tegelijk in de wei te 
laten. Ze zijn echt een kudde geworden. 
 
 
 
 

 
Gesine op Araby 

 
In het afgelopen jaar heeft Doortje vele paar-
den gekocht, maar ook afscheid moeten ne-
men. In 2019 is Minerva overleden. In 2020 
zijn Gordion, Sara en Serena overleden. Gor-
dion heeft een hoge leeftijd gehaald: 32 jaar. 
Serena, de pony waar Doortje, en Sara heb-
ben ze moeten laten inslapen.  
 

 
Een hele sliert zo’n groep. 

 
Er zijn veel nieuwe namen op de manege, 
veelal Tinkers: Betty, Bounty, Twixxie, Kali, 
Pietertje, Claudy, Tommy.  
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En nog een aantal bekenden: Araby, Rambo, 
Alice, Ginger, Remy. 
 
De lessen zijn ondertussen verschoven van 
de donderdagavond naar de dinsdagavond. 
Op de stal moet nu een mondkapje gedragen 
worden. Tijdens de les is dat niet nodig. 
 
Het leasen tijdens de lockdown kan alleen 
overdag. Je hebt dan 1,5 uur de tijd voor op-
zadelen, opstappen, rijden en afzadelen.  
 

 
 

Dineke Hoekstra 
BBB-lid 
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Zomerrit Egmond, 26 juli 
Ruiter Paard Ruiter Paard 
Dineke Jara Gerrit Maximus 
Gesine Ytse Laura Scotty 
Anne-Maaike Henry Marije Bellissimo 
Evert Geer Hanneke Titane 

 
‘Wil je op die Fries van de strandrit?’, zo werd 
ik begroet door Ab. ‘Heel graag!’. ‘Je mag 
erop als je de naam nog weet!’ Oh nee toch, 
mijn hoofd was helemaal leeg. ‘Eerste let-
ter?’.’Y’. ‘Ytske’, zei ik. Niet helemaal, maar 
gelukkig werd het goedgekeurd. Echte naam: 
Ytse! Nooit meer vergeten. Volgende keer 
overhoring.  
 
Ytse heeft hele fijne gangen en was lekker 
ontspannen. Bellissimo (driee paarden voor 
me) was bijzonder moe en daardoor werd de 
galop voor Ytse een beetje te langzaam, dus 
tamelijk snel terug naar de draf. Op gegeven 
moment zat ik met Ytse helemaal achteraan 
en op een of andere manier ging ze zich toch 
een beetje opfokken. Galopsprongetjes van-
uit de stap en plotseling reageerde ze op het 
geluid van een helikopter of ze werd gesto-
ken. Wat ze precies deed weet ik niet, maar de 
rest probeerde ook naar voren te stormen. 
Was wel gauw weer voorbij en alles ging goed, 
maar toen mocht ik toch iets meer naar voren 
met Ytse, met nog een paar lekkere galopjes.  
 

Gesine Westphal 
BBB-lid 

 

 
 

Ik was eerst ingedeeld op een nieuwe pony, 
Sher. Leuk beestje, maar toen ik het zadel 
erop deed zag ik dat het een pony zadel was. 

Et daar paste ik niet op. Dus toch maar Bel-
lissimo, hoewel die al gelopen had. Blijkbaar 
was  de les al inspannend geweest of was ze 
niet zo lekker, maar Bellissimo was traag. De 
andere twee keren dat ik op haar gereden heb 
was dat zeker niet het geval. Ze reageerde to-
taal niet op mijn benen en ook een zweepje 
gaf geen reactie. Nou ja, we komen wel thuis. 
Een paar andere paarden zijn vóór Bellissimo 
in de rij gegaan toen ging het wel voor ieder-
een. Toch lekker gereden prachtig mooi weer 
gehad. 

 
Marije Verduijn 

BBB-lid 
 

Na lang weer een ritje in Egmond. Leuk 
paard, gooide beetje hoog op, verder een 
leuke rit. 
 

Gerrit Goede 
BBB-lid 

 
Ab had voor mij een rustig paard in gedach-
ten, dus was Geer voor mij het perfecte 
paard. Geer was wel zeer rustig in het tempo. 
Het  duurde dus wel een tijd voordat hij een 
beetje op tempo was. Gezien mijn situatie 
was het wel een prettige buitenrit. Hopelijk is 
Geer de volgende keer wat voorwaartser. 
 

Evert Goede 
BBB-lid 
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Ik heb een nieuwe favoriet, Titane! Heerlijk 
gereden achter de voorruiter die op Wally 
reed. Zij kon de hooglanders ruiken! Ook 
wist ze de wilde dieren te spotten, zoals een 

buizerd. Het was druk, we kwamen diverse 
andere groepen ruiters tegen. Gelukkis was de 
regen in de nacht gevallen. 
 
Hanneke van Zadelhoff 
BBB-lid 
 
Voor het eerst in negen maanden weer gere-
den op Scotty. Was net of het gister was. 
Prima rit, lekker weer. We gingen één keer 
aan de kletter met Ytse, Bellissimo en Scotty. 
Ytse schrok waarschijnlijk  van een helikop-
ter. 
 
Laura de Rochemont 
BBB-lid

 

Stal Jacobs, 16 augustus 
 

 
 
Ruiter Paard Ruiter Paard 
Dineke Zorro Marije  
Hanneke  Gesine Balou 
Charlotte Eros Anne Maaike  
Simone Troy   

 



Bij de indeling van de paarden vroeg ik aan de 
voorruiter ‘moeten we de hoeven krabben?’ 
Het antwoord was: ‘ik houd niet van hoeven 
krabbe, dus dat hoeft niet, maar het mag wel’.  
Vervolgens begint ze met een waarschuwing: 
‘blijf achter mij, als je paard op hol slaat en 
mij voorbijgaat dan stap je af en loop je maar 
terug. Als je je paard niet kan houden, moet 
je niet met een buitenrit mee, dan moet je een 
les volgen in de bak!’ 

 
 
 
 
Daarmee was aardig de toon gezet. We be-
gonnen de rit met heel lang stappen, wel 45 
minuten. Ik stond op het punt te vragen of 
we nog gingen draven, maar toen gaf ze al aan 
dat we gingen draven.  
 

 
 
Charlotte klaagde dat ze haar paard niet kon 
inhouden. Hij zat continu op de kont van de 
voorganger, het paard van Hanneke. Die kon 
daar gelukkig goed tegen. Het antwoord van 
de voorruiter was ‘paard inhouden’ 
 

 
 

Anne Maaike was met de voorruiter in ge-
sprek en ik dacht op te vangen dat ze zei dat 
we niet in galop zouden gaan. 
 

 
 
Mijn paard ging met de draf al in galop, heel 
rustig galopje. Zat lekkerder dan de draf.  
 
Toch kwam er nog een tweede draf en ineens 
wel een galop! Dat ging goed. De derde draf 
was erg kort, vanwege wandelaars op het rui-
terpad. Het laatste stuk werd weer lang stap. 
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De vorige keren bij stal Jacobs waren leuke 
ritten, maar deze viel tegen. Het was warm 
weer, dus dat je een rustige rit krijgt is wel te 
verwachten. Maar pas een eerste draf na drie 
kwartier? Dat is wel erg lang stappen. 
 

 
 

Dineke Hoekstra 
BBB-lid 
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Ruiterweekend Buinen, 18 september 

 
Groepsfoto met 1,5 meter afstand 

 
Ruiter Paard Ruiter Paard 
Dineke Dhior Merel Bibi / ? 
Carolina Miami Niek Rocky / Dirk 
Ciska Dirk / Starsky Marije Doritos / Bibi 
Gerrit Kolonel Anne Maaike Rebel 
Laura Max Gesine Dorado 
Charlotte Doritos Jean Jacques Kolonel / Tiff 

 

 
 
Vrijdags, helaas zonder rit, maar heel gezellig! 
Uitzoeken hoe het met de coronaregels 
moest. Zaterdagochtend goed opletten wat 
hier de regels zijn Bij ‘mijn’ paard Dorado 

hoofdstel met Tiedeman (hoe moet dat ook 
weer, kom je niet zo vaak tegen). Met een rus-
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tige start op weg naar ‘Poolshooge’, een uit-
spanning met restaurant, uitkijktoren (geslo-
ten vanwege corona), speelweide. 
 

 
 
De lunch werd in het restaurant opgehaald en 
in de buurt van de paarden konden we het in 
alle rust aan houten tafels op het grasveld nut-
tigen. 
 

 
 
Marleen en Arianne kwamen lopend door het 
bos en waren bijna te laat. We moesten al 
weer vertrekken toen zij eindelijk aankwamen 
bij de rustplek.  
 

 
 
Als ik het me goed herinner, was de terugweg 
iets actiever dan de heenweg. Er werd wel een 

beetje geklaagd dat de ritten wel heel relaxed 
waren. Voor de volgende dag werd wat meer 
actie beloofd en de voorruiter hield woord.  
 

 
 
Bijna liep dat ook weer niet goed, want er wa-
ren paarden met gebruiksaanwijzing, waaron-
der 'mijn' Dorado (houdt er niet van als een 
ander paard te dicht oploopt). Gerrits paard 
kon en wilde harder. Wij dachten aan trappen, 
slaan, bokken, maar Dorado vertraagde wat ik 
ook deed en wilde niemand langs laten. Ge-
lukkig slaagde Gerrit erin om afstand te cre-
eren en wonder boven wonder stoof Dorado 
ineens naar voren als of ie op de vlucht ging 
en hadden we als nog ons lolletje, een lange 
sprint. 

 
 
Het eten wat ons in de avond in aparte dozen 
werd gebracht, was echt bijzonder  allemaal 
tapashapjes, maar wel heel veel en lekker! 
Vond ik tenminste. Ik zat bij het minder-
heidsgroepje van vegetariërs en wij hadden 
veel te veel. 
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Wat wel heel leuk aan het verblijf was: vanuit 
de terrasjes waar wij zaten, keek je uit op de 
weilanden van de paarden en dat was tegen de 
avondzon in een heel fraai uitzicht.  
 

 
 
Al met al was het de moeite waard en heel fijn 
dat het ondanks corona door kon gaan!!! 
 

Gesine Westphal 
BBB-lid 

 

 
 
In 1994 hebben we een ruiterweekend gehad 
op deze manege, Les Chevaux in Buinen. On-
dertussen (in 1999) is de manege van eigenaar 
gewisseld. Er is het een ander verbouwd daar.  
 

 

 
Het was een grote groep toen. De groep nu 
was iets kleiner. We hadden drie appartemen-
ten in gebruik. Een deel van de maaltijden 
moesten we zelf regelen, een deel zat bij het 
arrangement inbegrepen. Merel en Niek had-
den aangeboden om voor de maaltijd op de 
vrijdagavond te zorgen en de boodschappen 
te doen voor het ontbijt, drinken en snacks.  
 

 
 
Doordat Merel moest werken tot eind van de 
middag en zij daardoor pas in de avond kon-
den aankomen, moest ik de maaltijd en de 
boodschappen bij hun ophalen vrijdagoch-
tend.  
 

 
 
Ze hadden een tortilla gerecht gemaakt. Re-
kening houdend met de vegetariërs. Echter ik 
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wist niet dat Hanneke niet van bonen houd, 
dus voor haar was het geen geslaagde maal-
tijd. Ze is even naar de winkel gegaan om een 
andere maaltijd voor zichzelf op te halen. 
 

 
 
Zelf ben ik vrijdagmiddag nog bij een nicht in 
Nieuw-Buinen op bezoek geweest.  
 

 
 
Er was geen rit op de vrijdagavond. Dus het 
paard dat je zaterdag kreeg, was het paard 
waar je het de hele dag mee moest doen. De 
zondag hebben toch een aantal personen van 
paard gewisseld. 

 
 
De zaterdag ritten waren redelijk rustige rit-
ten. Marije en Jean-Jacques kwamen pas za-
terdag aan. Marije had vrijdags nog een trou-
werij van haar broer en Jean-Jacques moest 
nog tot laat werken. Vlakbij de pauze plek 

stonden zij aan de kant van de weg ons op te 
wachten. Mooi op tijd om mee te lunchen en 
hun paard over te nemen van Gerrit en Char-
lotte. 
 

 
De route op zaterdag. Naar en van de pauzeplaats 
‘De Poolshoogte’ 
 
In 2020 heb ik een nieuwe auto gekocht, vol-
ledig elektrisch. Na de rit vanuit Amsterdam 
naar Buinen moet ik die wel weer opladen. Er 
was geen oplader dicht in de buurt. Ik kon het 
ook niet vanuit ons appartement opladen. 
Dus op zoek naar een laadpunt.  

 
 
Er was een laadpunt bij een vakantiepark in 
de buurt. Jammer, daar was weer een aparte 
app voor nodig en ik kreeg het niet aan de 
praat.  
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Dan maar door naar Borger en daar was bij 
de Rabobank een laadpunt. Vervolgens 5 km 
teruglopen naar de manege. Er was een bra-
derie in Borger en daar ben ik even langs ge-
weest. Het was een lekkere wandeling terug. 
 

 
 
Daarna het tapasdiner. Normaal ga je naar het 
restaurant Zorro voor het diner, maar door 
de corona maatregelen werd dat veranderd in 
een diner aan huis. Het was heel goed ver-
zorgd. 
 

 
 
Zondag was de rit wat pittiger. Maar als ik aan 
de ruiters vraag waar zou je volgend jaar het 
ruiterweekend willen hebben, was het ant-
woord: manege de Boschhoeve in Soeren-
donk. Dat gaan we dan ook plannen. 
 

 
 
Zoals wel op de foto’s is te zien hebben we 
het hele weekend heerlijk zonnig weer gehad.  

 
 
De high tea op de zondag hebben we dan ook 
lekker buiten gegeten. 
 

 
 

Dineke Hoekstra 
BBB-lid 
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De route op zondag. Niet helemaal. Ik startte de app 

wat te laat. 
Er zijn niet alleen paarden op de manege! 

  
Dit lijken wel de oren van een Marwari paard (een 
Indiaas ras) 

Tja, dat moet soms ook gebeuren. 
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Sequoia stables, 27 september 
 
Ruiter Paard Ruiter Paard 
Dineke Toef Gesine Vriend 
Anne-Maaike Mack Niek Ferry 
Simone Hannes Merel Babs 
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 Veel paddestoelen gezien onderweg 
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Stal te Bokkel, 18 oktober 
 
Ruiter Paard Ruiter Paard 
Dineke Goldy Charlotte Zepp 
Anne-Maaike Cisceroh Marieke Guido 

 
Dit was voor Gesine geen leuke dag. Ze was 
vroeg opgestaan, van alles gedaan en ineens 
was het tegen 9:00 uur en ze moest om 9:30 
in Eerbeek zijn. De rit zou om 10:00 begin-
nen. Zij snel op weg, hard rijden. Ondertus-
sen waren wij aangekomen op de manege en 
tot onze verrassing waren de paarden al hele-
maal klaar en opgezadeld.  
 

 
 
We dachten: als we nog moeten indelen en 
opzadelen dan vertrekken we we na 10:00. 
Maar vanwege de corona maatregelen had de 
manege het opzdelen gedaan en ze wilden 
echt op tijd vertrekken, want in de middag 
hadden ze weer een rit. We kregen ondertus-
sen status van Gesine door hoe ver ze was.  

 
 
Ze zou om 10:15 aankomen. Wij om 10:00 
opstappen en we gingen vanuit de manege 
rechtsaf en heen en weer stappen, wachtend 
op Gesine. Om 10:15 was ze er niet, om 10:20 

ook niet. Toen wilde de voorruiter toch echt 
vertrekken.  

 
 
Achteraf bleek Gesine nog op het laatst een 
verkeerde route genomen naar de manege en 
ze kwam tegen 10:30 aan. We waren net weg.  
 

 
 
Haar paard was ondertussen al afgezadeld. 
Achteraf vroeg ik haar nog: had je met de ma-
nege kunnen overleggen over evt. rijden in de 
binnenbak. 
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Dat had ze niet gedaan. Ze is een stuk gaan 
wandelen en toen we terug kwamen was zij 
ook net klaar met haar wandeling. Heel erg 
jammer dat ze het gemist heeft.  
 

 

Het was weer een leuke rit, maar je kan mer-
ken dat het mountainbiken erg  populair is ge-
worden in Nederland. We moesten goed in de 
gaten houden waar het ruiterpad het moun-
tainbike pad ging kruisen. 
 

Dineke Hoekstra 
BBB-lid 

 

Woelige stal, 22 november 

 
 
Ruiter Paard Ruiter Paard 
Dineke Valeska Gesine Evita 
Anne-Maaike Diego Laura Buffalo 
Charlotte Dolly Jolijn (voorruiter) Urban 

 
De rit bij de Woelige Stal verliep in het begin 
wat rommelig. Al bij vertrek moest ik vóór de 
voorruiter, omdat het paard van onze voor-
rijdster af en toe weigerde als ie voorop moest 
lopen.  

 

We gingen wel snel naar draf en volgens mij 
ging dat best geordend, ook drukke weg over-
steken, waar we vanuit de manege hulp bij 
kregen. En het klopte dat het paard van de 
voorruiter niet voorop wilde. Telkens als zij 
het weer probeerde, kregen we het harmo-
nica-effect, dus Evita met mij maar weer 
voorop. We draaiden een mooi zandpad op 
en ik dacht dat onze gids vroeg of we het dan 
maar zouden proberen. Ik voelde dat Evita 
wilde galopperen en zette een galopje in, wel 
direct met  kneepjes in de teugel. Evita 
maakte grote sprongen, maar bleef wel bij me. 
Na 20/30m had ik het door, niemand volgde. 
Oh jee, blijkbaar was galop toch niet de be-
doeling. Tot stilstand komen duurde ook nog 
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even. Paard dacht zeker ook, ik ga toch net zo 
mooi.  
 

 
 
Maar goed, ik kon de voorrijdster gerust stel-
len dat ik niet onbedoeld was gegaan, klein 
misverstand. Even later begreep ik waarom 
zij niet volgde. Na een bocht moesten we een 
weg over. Toen we eindelijk met de hele 
groep aangingen stormde Anne-Maaike plot-
seling naar voren en liet iedereen schrikken. 
Het paard van Anne-Maaike was geschrok-
ken van een aanspanning die vlak achter ons 
met flinke snelheid het pad kruiste. Zoiets 
herhaalde zich bij een volgende poging om 
aan te galopperen. Ditmaal schrok ook Evita 
en vloog langs de bomen achter het inhalende 
paard aan. Wordt dus geen galop meer van-
daag, dacht ik. De voorrijdster deed wat wij 
ook altijd zeggen, lange stukken flink door-
draven en dat lukte met Evita voorop en rich-
tingsaanwijzingen goed.  
 

 
 
Aangekomen op de hei, wilde zij het weer 
proberen, iets verzet voor me, ging ze aan en 
wonder boven wonder ging nu wel iedereen 
in een behoorlijke tempo, maar geordend. 
Even terug en nog een keer, super! Volgens 
mij dachten we allemaal dat was het dan voor 

vandaag, maar we gingen nog drie of vier keer 
hele stukken in galop. Evita had super leuke 
gangen, dus een heerlijke rit, waarvan zeker 
driekwart van de rit als vervangende voor rui-
ter! Dat beleef je ook maar één keer in je rui-
terbestaan!  
Achteraf had iedereen genoten.  
 

Gesine Westphal 
BBB-lid 

 
Het was weer een aantal jaren geleden dat we 
hier gereden hebben. Het is een interessante 
rit geworden. Anne-Maaike reed eerst voor-
aan, maar dat vond ze niet goed gaan met het 
paard achter haar. Ze is toen naar achteren 
gegaan. Ineens kwam haar paard voorbij ga-
lopperen, het paard van Gesine schrok daar-
van en ging er ook vandoor, rakelings langs 
een boom. Gelukkig is iedereen erop blijven 
zitten en heeft niemand een boom geraakt.  
 

 
 
Anne-Maaike weer naar achteren. Even later 
schrok haar paard weer en kwam weer naar 
voren. Nu had ze hem wat sneller terug. Dus 
achteraan was geen goed idee. Toch maar 
weer naar voren, met een ander paard achter 
haar.  
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Even rustig stappen en later weer een drafje. 
Vanaf dat moment ging het goed en hebben 
we nog lekker kunnen galopperen. 
 

Dineke Hoekstra 
BBB-lid 

 

Snertrit Egmond, 13 december 
 
Strandrit 
Ruiter Paard Ruiter Paard 
Dineke Gypsy Gesine Makke 
Anne-Maaike Henry Jean-Jacques Titane 
Charlotte Grietje Mathijs Bellissimo 
Evert Geer Gerrit Wally 

 
Ik mocht hem weer hebben- het zwarte goud 
als ik zijn naam nog wist! Oei! Die Fries van 
Ab was wel heel leuk de vorige keer: in Lin-
schoten loopt ook een Fries met bijna de-
zelfde naam!  Ytske gokte ik. Nee, fout! De k 
weg, denk ik. Ja, Ytse. Ik sprak het ook nog 
als i uit en het moest ei zijn  maar anderhalve 
oog dichtgeknepen en ik mocht Ytse! Ik wilde 
net de stal uit en toen kwam er een meisje van 
de manege aan. Ytse kan niet mee, hij loopt 
niet helemaal goed! Ab wist dat nog niet! Tja, 
jammer! Maar goed, er kwam direct een an-
dere Fries, genaamd Makke. Die is ook heel 
leuk, werd ik getroost. Eigenlijk nog liever! In 
een mum van tijd werd Makke klaar gemaakt 
en daar gingen we. 
Makke was i.d.d. heel braaf en voorwaarts, 
maar niet zo'n  snelheidsmaniak als Ytse. Wat 
een verschil! Ytse wilde vorige keer iedereen 
voorbij, wat ook zo ongeveer lukte en Makke 
liep ook hard, maar was toch ene laatste. Je 
rijdt er wel meer relaxed op. Ik had in elk ge-
val weer een hele fijne rit en heb voluit geno-
ten bij heerlijk weer!  
 

 
Mathijs 

 
Wat hadden we een geluk, want eerst was er 
heel wat regen voorspeld. Na afloop deze 
keer geen snert bij de snertrit, wat natuurlijk 
te danken was aan corona! De kantine moest 
dicht in de lockdown. Nog even een babbel 
op de parkeerplaats, maar dat was toch niet 
zo gezellig als bij de soep. Wel konden we 
Melissa en Arjan van de middagrit weer eens 
spreken! Dat was ook leuk! 

Gesine Westphal 
BBB-lid 
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Vreemd deze corona tijd. Maatregelen weer 
aangescherpt. Wat mag nog wel met buiten-
ritten en wat niet? In elk geval de jaarlijkse 
kop erwtensoep mag niet opgediend worden. 
De kantine is dicht. Dus zelf drinken en eten 
meenemen. Rijden mag wel. In groepen van 
4, maar wel achter elkaar. Groepjes mogen 
niet mengen. Op de stal mondkapjes op. Tij-
dens de rit is dat niet nodig.  
 
We zijn met een groep van 8 + voorruiter, 
dus 9 personen naar het strand gegaan. De 
weersverwachting was in eerste instantie dat 
we regen konden verwachten, maar we kre-
gen de zon. Het was druk op het strand met 
wandelaars en fietsers. Ik had weer een keer 
mijn action camera meegenomen. Die op 
mijn cap bevestigd, met afstandsbediening 
om mijn pols. Echter ik had toch niet goed 
uitgeprobeerd: betekent blauw lampje aan of 
was dat het rode lampje. Resultaat: maar 1 ga-
lop is gefilmd. De galop tegen de zon in. Maar 
toch goed te zien dat we lekker hard gingen.  
 

 
Dineke met de action cam op de cap 

 

Ik had Gypsy en die blijkt op het strand te 
trappen. Als een paard wat schuin achter te 
dichtbij kwam ging er een trap naar achteren. 
Zo heeft ze Bellissimo geraakt. Dat was dus 
uitkijken.  
 

 
 
Gypsy was wel snel. Ik reed in de galop vóór 
in de groep. Voorgaande jaren reed ik meestal 
op een fjord of haflinger en kwam ik achter-
aan aanzetten. Maar nu passeerde ze andere 
ruiters en zat ik vooraan. Verder een heel lek-
ker paard. 
 

 
 
Manege Groot had leuke mondkapjes, met 
het logo van de manege op. Daar hebben we 
ieder maar één van aangeschaft.  
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Na afloop buiten een kopje thee uit de ther-
mosfles drinken, met eigen boterham. Hope-
lijk kunnen we volgend jaar weer gezellig met 
zijn allen in de kantine een kop erwtensoep 
nuttigen. 
 

De film en de foto’s van de strandrit zijn te 
zien op: galerij.bigblueruitersport.nl.  
 

Dineke Hoekstra 
BBB-lid 

 

 
Vlnr Gesine, Dineke, Jean-Jacques, Evert, Charlotte, Gerrit, Melissa, Arjan 
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Duinrit 
Ruiter Paard Ruiter Paard 
Laura Scotty Hanneke Maximus 
Marije Bellissimo Melissa Geer 
Arjan Onnie   

 
Vanmiddag reed ik op Maximus. Ik rij de laat-
ste keren bij Manege Groot op Titane 
of  Geer, die waren al vergeven. Ik ken Maxi-
mus al wel want op Titane rij je altijd voorin 
en Maximus loopt dan voor me. Een vlot 
paard dus en er werd me verzekerd heel erg 
lief.  

 
 
In de stal was hij inderdaad heel erg lief maar 
niet zo groot leek me. Bij het opstappen 
merkte ik daar niets meer van. Ik reed als 
tweede achter de voorruiter op Henry.  

 
 
Het was heerlijk weer voor een buitenrit en 
Maximus was super lief en liep vlot door. Een 
zweep was niet nodig. Henry vond het soms 
nog wel spannend vooraan, maar Maximus 
was daar niet van onder de indruk. Maximus 
had veel beweging, vooral in galop merkte ik 
dat en ik reed in verlichte zit. De duinen zijn 
mooi op een paar plekken met dode bomen 
die het heel goed zouden doen in een horror-
film. Ook kwamen we langs een indrukwek-
kend groot rund die als 'fotomodel' diende 
voor een professionele fotograaf aan zijn len-
zen te zien. Er zijn geen spannende dingen 
gebeurd (gelukkig :-)) Het weer werkte goed 
mee en bij terugkomst bij het afstappen stond 
ik zo weer op de grond. Daarna hebben Laura 
en ik nog even de Abdij van Egmond van bui-
ten bekeken en het dorp Egmond bewon-
derd. De moeite waard! 
 
 

Hanneke van Zadelhoff 
BBB-lid



 


