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Van de Redactie  
 
Op de valreep van 2016 toch nog een Stalpraet. We 
hebben een leuke rit gehad in Ede, een natte rit in 
Berlicum en een pittige rit in Egmond. Om eens wat 
anders te doen met de stukjes voor de Stalpraet heb-
ben we de quiz geïntroduceerd bij de snertrit. En 
daar heeft Marije mooie grafieken van gemaakt. Hoe 
goed kennen de ruiters zichzelf, maar ook de omge-
ving waar we rijden? 
 
Het einde van het jaar en het begin van het nieuwe 
jaar. Dat beginnen we altijd weer met de Algemene 
Ledenvergadering. Daarom ook weer de uitnodiging 
voor de ALV in deze Stalpraet. 
 
Wij wensen al onze leden een Gelukkig 2017 toe en 
hopen dat we weer veel uren kunnen doorbrengen 
met en op de paarden. 
 
Groetjes, 
Dineke en Marije 

 

 



Wist u dat? 

 

• Er een nieuw paard op de Legmeerma-
nege is?  
 

• Ze heet Betty, en is een Tinker van 4 
jaar. 

 

• Jean-Jacques met de racefiets is gevallen?  
 

• En daardoor geopereerd moest worden 
aan zijn jukbeen? 

 

• En hij nu toch maar een fietshelm ge-
bruikt? 

 

• Hans Jagtenberg last van zijn rug had en 
dus geen voorruiter op het strand kon 
zijn tijdens de snertrit? 

 

• Hij, als een echte die-hard, wel voorrui-
ter tijdens de duinrit is geweest. 

 

• Dineke een workshop natuurfotografie 
heeft gedaan in de Oostvaarderplassen? 

 

• En daar weer heel wat foto’s heeft ge-
maakt van paarden? 

 

• Dineke tijdens de snertrit haar actieca-
mera mee had om mooi de galop op het 
strand te filmen? 

 

• En helaas had ze dit toch niet op het 
goede moment aangezet. Dus geen film 
van het strand. 

 

• Tim tijdens de Sinterklaasavond op de 
Legmeer zijn oog liet vallen op de liter-
fles bier? 

 

• En hij daar ook uiteindelijk mee naar 
huis ging? 

 

• Tim al weken stelt dat hij toch een shirt 
met lange mouwen moet kopen voor het 
paardrijden? 

 

• Hij nog steeds rijdt met blote armen? 
 

• Men op de Legmeermanege sommige 
paarden hebben geschoren? 

 

• Dat Araby dat helemaal niet leuk vond 
en ze moesten stoppen? 

 

• Dat een geschoren Rambo er toch wel 
heel vreemd uitziet? 

 

 
Rachel rijdt op een geschoren Rambo 

 

• Op 27 december een privé rit is geweest 
in Egmond? Van Hans, Laura, Evert, 
Gesine en Dineke? 

 

• Dat Gesine op Alwin reed en Alwin 
dacht: laat ik lekker even gaan rollen in 
het zand? 

 

 
 

• Dat bij terugkomst een stuk plastic uit de 
vuilnisbak waaide en daardoor de paarden 
van Hans en Evert schrokken? 

 

• En Hans dacht: nu krijg ik een botsing 
met één van geparkeerde auto’s. 
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• Maar gelukkig liep het allemaal goed af, 
maar waren de beide heren en paarden 
wel geschrokken. 

 

• Zo zie je maar, het blijft opletten met een 
paard. 

 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017 

 
Hierbij nodigen we onze le-
den uit voor de jaarlijkse Al-
gemene Ledenvergadering.  
 
Deze wordt gehouden op 
donderdagavond 26 januari 

2017 op de Legmeermanege, Noorddammer-
weg 50 te Amstelveen.  
 
De vergadering start om 21:30 en eindigt om 
23:30 uur. 
 
Agenda 

• Opening/ingekomen stukken 

• Notulen ALV 29 januari 2016 

• Evenementen 2016/2017 

• Financiën 2016/2017 

• Legmeer 2016/2017 

• Verkiezing Bestuur  

• Verkiezing Kascontrolecommissie 

• Rondvraag 

• Sluiting  
 

Bestuursverkiezing 
Dit jaar treedt Dineke Hoekstra af. Zij is her-
kiesbaar. 
 
Verkiezing Kascontrolecommissie 
De kascommissie 2016 bestaat uit Charlotte 
Janssen en Robin van Tilburg.     
 
Evenementencommissie 
Marije  stopt met het organiseren van de eve-
nementen. Simone Dassen heeft zich aange-
meld. Maar we zoeken nog meer  leden voor 
deze commissie. Wie willen er nog meer mee-
helpen? 
 

 

Jaarcontributie 2017 

 
 

We willen onze leden verzoeken om 
de jaarcontributie voor 2017 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 2017 

 
Konikspaarden in de Oostvaarderplassen
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The Mill Ranch in Ede 

 

 

Ochtend 

Ruiter Paard 
Niek Heering Billy 
Merel Heering Gucci 
Evert Goede Mississippi 
Marieke Poel Dakota 
Mariette Janssen Dior 
Hans Jagtenberg Dallas 
Nicky de Groot  
Jean-Jacques Georges Shully Bean 
Ineke Dumas  
Michelle Mohl Gertje 
Yvonne Royers Franky 

 
Ik ga in de buurt van Ede, Western rijden, zei 
ik tegen mijn vrouw. Leuk, zei ze, dan ga ik 
een keer mee want dan kan ik lekker fietsen 
in de omgeving...........  

 
Ineke en Hans 

 
Na 2 uur kwam ze gelijk met ons weer terug 
op de manege met een tevreden smile.  
 

En ik ???  
Dallas bracht me door de bossen en over de 
hei bij Ede. Als TOETJE kregen we aan het 
eind nog even een cowboy galop.....lekker pit-
tig...... de eerste 100 meter. Daarna ging Dal-
las over in een lager tempo (helaas). Al met al 
lekker weer, mooie omgeving, buiten de laat-
ste galop een goed reagerende dame   
 

Hans Jagtenberg 
BBB-lid 

Ha!  
Ik zat op Franky. Heerlijk paard en ging 
oerend hard, hoewel Marieke me op de hielen 
zat. Heerlijke rit in een mooie omgeving en 
een gevarieerd gezelschap.  

 
Yvonne en Michelle 

 
Merel zat nog nét niet op haar pantoffels op 
haar muildier en Mariette had er één met de 
grootste oren die ik ooit heb gezien! Foto's 
zijn er in overvloed.  

Yvonne Royers 
BBB-lid 
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Mariette 
 

Het was al een prachtige ochtend, met mist 
en zon. Een genoegen om een keer voeg voor 
op te staan op de zondagmorgen. Ik kreeg 
Dakota toegewezen. Een Paint horse met een 
beetje koudbloed er in. Een bonte. Van de 
koude bloed was niets te merken. Ze had 
haast en liep het liefst een beetje voorop. 
Maar het enige dat haar tegenhield was de 
muilezel van Merel. Daar had ze een groot 
respect voor en ging ze niet graag langs. 
 

 
Niek en Merel 

 
Heerlijk gereden, ik zat als een koningin op 
dat zadel. En ook bijna geen spierpijn! Ren-
galop was echt geweldig.  
Kortom een groot succes wat mij betreft.  

Marieke Poel 
BBB-lid 

 
Het was  een mooie en zonnige zondag och-
tend van oktober in Ede, we worden in het 

bar van de Mill Ranch ontvangen met een 
kopje koffie en een koekje terwijl de paarden 
naar de stal gebracht worden om opgezadeld 
te worden. Inmiddels is de ochtendgroep 
compleet en worden we geroepen mee naar 
de paarden toe te gaan. De toewijzing kan 
starten, hier wordt zo goed als mogelijk reke-
ning gehouden met de individuele voorkeu-
ren van ruiter en amazones. We stappen op 
in een kleine binnenbak en kunnen dan ons 
paard onder het zadel aanvoelen en verken-
nen. Nadat iedere combinatie gecontroleerd 
is kan de rit starten. 
 

 
Jean-Jacques en Evert 

Waar is het paard van Evert gebleven? 
 
Na 5 minuten zijn we in het bos aan de andere 
kant van de weg. Paarden, ruiters en amazo-
nes hebben er zin in. Soms is het even wen-
nen aan elkaar en aan het western optoming 
maar dit houdt een  goede begin tempo niet 
tegen, eerst draven en dan een snelle galop 
bergopwaarts. Zo nu voelen we ons nog be-
ter, het enthousiasme lijkt alleen maar toe te 
nemen, bij ruiters en ok bij de paarden. Klaar 
dus voor een tweede, langere galop. En ja 
hoor het plezier van het western rijden is ont-
dekt en zit er goed in, de meeste paarden zijn 
licht op de hulpen, voorwaarts en gehoor-
zaam. Wat een genot! 
 
Na een onderbreking voor een ‘rituele’ foto-
sessie, beginnen we aan de tweede helft van 
onze rit, eerst rustig stappen …. Een beetje 
draven…maar we kunnen de rit niet afronden 
zonder een lange snelle galop op een mooi 
brede zandpad; whaaauw, super, en wat een 
conditie hebben de paarden, enkele kunnen 
een top snelheid heel lang volhouden; de  
‘mijne’ een jonge merrie die nog maar twee 
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weken onder het zadel is, wat fijn en comfor-
tabel.   
Naast een flinke dosis paarden plezier hebben 
we genoten van een prachtig landschap, 
straks bosachtig, straks meer duinachtig zon-
der de hei te vergeten. 
Een prachtige rit, super paarden en soepel 
maar oplettende begeleiding. Een BBR rit om 
te herhalen!  

Jean-Jacques Georges 
BBB-lid 

Middag 

 

 
Ruiter Paard 

Marije Verduijn Gertje 
Simone Dassen  

 
Helaas was de ochtendgroep vol en daarom 
zijn Marije en Simone samen met  een andere 
groep  gegaan in de middag. Ook zij hebben 
nog een leuke rit gehad. 
 
Alle foto’s zijn wederom door de voorruiter 
gemaakt. We hebben 2 CD’s met foto’s ge-
kregen. Wil je de foto’s van jezelf hebben? 
Neem contact met Dineke op. Zij heeft de 
CD’s. 

 

Het Paardrijk in Berlicum 

 

 
 

Ruiter Paard 

Nicky de Groot Soulay 
Yvonne Royers Kachima 
Marieke Poel Simply Red 
Gesine Alkema Cloony 
Charlotte Janssen Donna 
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Ruiter Paard 

Dineke Hoekstra Xenia 
Mariette Jansen Zilvie 

Het miezerde. Gebeurt ons niet vaak, maar 
we hadden een natte rit. We kregen twee be-
geleidsters mee. Eén reed voor, de ander ach-
ter ons. Ze communiceerden met elkaar via 
een ‘oortje’. Ik reed bijna achteraan en hoorde 
onze achterruiter instructies geven aan de 
voorruiter over de te volgen route. Het bleek 
dat onze voorruiter pas recent les geeft bij het 
Paardrijk en de omgeving nog niet zo goed 
kent.  

 
Herfstkleuren in het bos, maar nog niet overal 

 
Soms kwam de instructie net iets te laat en 
reed ze dus ook even verkeerd. Wat wel tot 
een leuke situatie leidde, want we reden op 
een gegeven moment op het mountainbike 
pad, een kronkelig pad. Dus goed sturen en 
zorgen dat je knieën niet in harde aanraking 
met een boom kwamen. 

 
De ‘achterruiter’ 

 
Het werd een rustige rit, want de paden waren 
bedekt met bladeren en door de regen was het 
glad. Onderweg werd er even een fotostop 

gehouden. Pas op het laatst, op het pad langs 
de manege, gingen we even in galop. Toen 
waren we wat te vroeg terug, dus toch nog 
even een lusje in het bos. 

 
Het was weer eens wat anders om in de re-
gen te rijden. Eén van de weinige keren dat 
ik mijn lange paardrij-jas aandoe. Heb ik die 
toch niet voor niets.  
 
Ik was ook bezig met een fotografie cursus en 
daarvoor had ik de opdracht gekregen om een 
portretfoto te maken. Op het einde van een 
druilerige middag, met het bos op de achter-
grond heb ik toen nog foto’s gemaakt van 
Gesine en Charlotte. 
 

 
 

Dineke Hoekstra 
BBL-lid 

 



Sinterklaasavond op de Legmeermanege 

 
Op donderdagavond 1 december hebben we 
weer een Sinterklaasavond gevierd op de Leg-
meermanege. Iedereen kocht een cadeau 
voor max € 5,00.  

 
De zak van Sinterklaas 

Degene die een 1 of 6 gooide met dobbelste-
nen mocht een cadeau pakken. Bij sommige 
cadeaus was een gedicht dat voorgelezen 
werd. En sommige van onze leden hebben 
een hulpmiddel nodig om dat te lezen. 
 

 
Een leesbril zat helaas niet bij de cadeaus, terwijl onze 

voorzitter toch echt een nieuwe nodig heeft 

 
Nadat alle cadeaus waren uitgedeeld bepaal-
den de dobbelstenen welke opdracht er uitge-
voerd moest worden. Een aantal voorbeelden 
van zo’n opdracht: 

• Geef al je cadeaus aan degene die het 
laatst jarig is geweest 

• Pak een cadeau van de persoon rechts 
van je 

• Pak alle cadeaus van degenen die de 
meeste cadeaus heeft 

 

 
Tim met de cadeaus die hij niet wilde en de la Chouffe 

bier, dat hij wel wilde 

 
Al snel hadden sommige deelnemers een fa-
voriet cadeau. Zo wilde Tim graag de literfles 
Chouffe bier hebben. Na diverse omzwervin-
gen heeft hij het uiteindelijk ook gekregen.  
Het is leuk om te zien hoeveel verschillende 
soorten cadeaus men heeft gevonden voor 
die € 5,00.  
 

 
 
Het was ook leuk dat een aantal BBB leden 
aanwezig waren en Gerrit had zijn familie 
meegenomen: 

 
Dineke Hoekstra 

BBL-lid
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De Legmeer in 2016 

 
Al weer een jaar om! En zo als altijd haal je 
dan aan het einde herinneringen op. Op het 
einde van de eerste maand werd zoontje Ryan 
van Tiara geboren op 29 januari 2016. Tiara 
wilde Ryan eigenlijk een keertje komen voor-
stellen, maar daar is het nog niet van geko-
men.  

 
Karin en Eva 

Karin en Eva begonnen enthousiast als lid in 
het 2e uur mee te rijden. Eva is door te veel 
drukte met werk en opleiding gestopt in de 
loop van het jaar en Karin die we echt missen 
had een time out genomen, ook door te veel 
drukte met opleiding en gezin. Wie weet is er 
in het nieuwe jaar weer een mogelijkheid om 
af en toe te komen rijden? 
                                                                                                                                      
Laura heeft twee keer een introducee 
meegenomen, maar die haakten helaas na 
twee keer weer af. Ook Leonie deed een po-
ging, maar Iris die heel enthousiast leek, liet 
na één keertje rijden niet meer van zich ho-
ren.          

 
Diana 

Dan meldde zich in maart Diana aan. Zij had 
nog maar heel weinig ervaring en zij bleek een 
blijvertje, want zij wilde het paardrijden nu 
echt leren, nadat zij in een vakantie een paar 
keer op een paard had gezeten en gestapt had. 
 
Inmiddels gaat zelfs het lichtrijden goed en 
ook een paar galopsprongen horen tot de er-
varing. 
                                                                                                                                                                     
In juni kregen we een mailtje van Simone die 
ons via internet had gevonden en ook zij 
vond het leuk en bleef. Simone had een tijdje 
niet gereden, maar heeft veel ervaring en dat 
werd al heel snel duidelijk. Zij is ook al een 
paar keer mee geweest op buitenritten en gaat 
de evenementenploeg versterken, omdat Ma-
rije er geen tijd meer voor heeft.  
 

Een zomerse avond  
 

Aan het einde van de zomer kwam Rachel 
op een warme septemberdag  kijken op de 
manege. Het scheelde een haar of zij was niet 
meer terug gekomen. Evert had haar span-
nende verhalen van Cobbe en Vasco verteld 
en gelukkig vertelde zij mij dat ze er toch wel 
van geschrokken was en zich nog eens zou 
bedenken. Ik moest op het paard, maar geluk-
kig kon een gewaarschuwde Bert alles een 
beetje relativeren, haar een rustige les laten 
zien en haar zo gerust stellen. Ook Rachel 
had in het verleden wat ervaring opgedaan en 
doet aardig mee op Maaike, Araby en Rambo, 
die zij alle drie leuk vindt. 
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In de loop van het jaar waren er ook 3 voor-
rijders voor de buitenrij activiteiten en ik ga 
ervan uit dat zij voor volgend jaar lid gewor-
den zijn en jullie dus nieuwe gezichten kun-
nen tegen komen bij de buitenritten. 
 

 
Gesine voorkomt dat Rambo wegloopt 

Midden in de zomer werden we opgeschrikt 
door het bericht dat Hans op vrijdag 1 juli in 
het ziekenhuis was opgenomen. Hij bleek een 
hersenbloeding te hebben gehad, waardoor 
de spraak was uitgevallen. Ook Nel was in die 
periode erg ziek door een longontsteking en 
moe en slap. Het was dus echt crisis op de 
manege. Doordat de familie Zweers veel hulp 
kreeg en Doortje mee hielp en organiseerde, 
konden wij gewoon doorrijden en de paarden 
helpen bewegen. Gelukkig is de spraak bij 
Hans door heel veel logopedie en trainen te-
rug gekomen. Hans zegt dat hij nog best veel 
naar woorden moet zoeken, maar het gaat 
echt heel goed. Hij moet alleen veel beter op 
zich zelf passen en op gezette tijden rusten, 
dus dat is ook de reden dat wij rond een uur 
of elf alles hebben opgeruimd en naar huis 
gaan.  

 
Een geschoren Betty 

Na de zomer kregen we ook nog te horen dat 
er een nieuw paard op de manege was: de tin-
ker Betty. Betty is eigenlijk een pony en 
stond ook al sinds juli op de Legmeermanege 
in de ponystal voordat wij veel later van haar 
bestaan hoorden. Ze is jong en moet nog alles 
leren. Hans wilde haar eigenlijk weer doorver-
kopen, maar Doortje vond het toch wel een 
heel lief dier waar je elk kind kan opzetten. 
Dus mocht Betty blijven, ook was ze veel 
kleiner dan gedacht. Bij ‘tinker’ dachten Hans 
en Doortje aan een maat als Iera (overleden 
in 2015), Alice en Sara. Doortje had een foto 
op facebook gezet en ook wij kregen door die 
foto de indruk dat ook wij op het nieuwe 
paard zouden kunnen rijden. 
 

 
Elisah met Ginger 

Bij de paarden missen we al het hele jaar Sara. 
Nadat zij vorig jaar ziek was geworden en de 
bloedwaarden steeds niet goed waren, heeft 
Hans besloten om heel zuinig op haar te zijn 
en Sara alleen nog in de kinderlessen in te zet-
ten. Wel was zij tijdens de vakantie van Bert 
3 keer als gast bij de lessen die we van Doortje 
kregen, waarbij Diana en Karin de gelukkigen 
waren. In die periode heeft ook Remy 2 keer 
mee gelopen met Elisah op zijn rug. En de 
derde gast was Alice, bereden door Charlotte 
en 2 keer Gesine.  
                                                                                                                                                      
Minerva is echter weer regelmatig terug in de 
les. Zij heeft zelfs 71 uur voor ons gelopen. 
De meeste uren heeft Jupiter met 94 uur ge-
werkt, gevolgd door Araby en Ginger met 
respectievelijk 92 en 91 uren. Maaike maakte 
89 werkuren en Rambo liep 78 keer.                                                                              
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Samen zijn dat 529 paardenuren voor het 
hele jaar.  

 
Miranda en Jean-Jacques aan het werk 

Er is het afgelopen jaar maar één rond-de-
bar-gesprekken gehouden en de ploegen 
‘bar’ en ‘sec’ zijn wat klein, maar elke week 
redden we het toch weer door spontane hulp 
van degenen die er zijn en van Jean-Jacques 
die weliswaar maar af en toe komt rijden, 
maar bijna elke week na het rijden komt hel-
pen opruimen!!! 
 
En alle ruiters hebben zo hun favorieten. Van 
een aantal mensen weet ik het, denk ik. Maar 
voor de volgende stalpraat gaan we een on-
derzoekje starten. 
Fan van: 

• Araby: Laura, Tineke, Gesine, Lianne, 
Jean Jacques, Marije, Rachel , Simone, 
Mariette    

• Ginger: Elisah, Dineke, Charlotte, Si-
mone?  

• Jupiter: Gerrit, Evert, Charlotte, Leonie, 
Miranda, Jean Jacques, Mariette 

• Maaike: Diana, Gesine, Rachel, Evert, 
Tim, Karin, Mariette 

•  Minerva: Tim, Miranda, Evert, Karin,  

• Rambo: Simone!, Miranda, Gesine (een 
beetje) 

Ik ben benieuwd op jullie reacties! Wie weet 
krijg ik stevige tegenspraak?! 

 
De ritten in het Amsterdams Bos met de Leg-
meer-paarden konden ook dit jaar geen door-
gang hebben, omdat het heupprobleem van 
Bert nog niet is opgelost en net toen we het 
met Doortje over het rijden in het bos wilden 
hebben, lag Hans Zweers in het ziekenhuis. 
We geven de hoop niet op en kijken uit naar 
komende mogelijkheden!  

 
Leonie met Jupiter 

In december waren er twee momenten van 
een beetje extra gezelligheid op de Legmeer 
manege, namelijk het Sintspel op 3 december, 
waar ook een aantal ‘buitenrij-leden’ kwamen 
en de laatste keer van het jaar, 29 december 
met spelletjes tijdens de les. Het verslag hier-
over moet ik nog schuldig blijven, want die 
dag moet nog komen. 
 
Zowel voor Jean Jacques als voor Tineke 
was de maand december nog op de valreep 
een pechmaand: JJ was met zijn fiets uitgegle-
den en had bij de val zijn linker jukbeen zo 
beschadigd dat hij een operatie moest onder-
gaan en Tineke heeft de dag na kerst haar teen 
gebroken. 
Voor iedereen een heel goed 2017 met veel 
paardrijplezier! 

Gesine Alkema - Westphal  
coördinator Legmeer
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Snertrit in Egmond 

 
Ruiter Paard Ras Karakter 

Marije Verduijn Tjeska Haflinger braaf 

Mariette Jansen Mike Fries Zeer lief en betrouwbaar 

Marieke Poel Mambo ? Ontzettend braaf op stal en behoorlijk pit 
buiten en kanonskogel op strand 

Mathijs de Vries James ? X 

Evert Goede Oscar x Gemoedelijk, snel in het begin en in een 
mooi rustig tempo 

Gerrit Goede Wally x Onstuimig, wil hard 

Michelle Mohl Amigo Haflinger Mellow 

Yvonne Roijers Bellissimo KWPN Lief 

Dineke Hoekstra Radna Fjord Lief, voorwaarts. 

Gesine Alkema Esprit KWPN Voorwaarts. Op het strand echt heel snel. 
Schrikachtig is ze niet. Luistert heel goed 
naar hulpen. 

Joke vd Steeg Viola Fjord Lief maar toch lekker voorwaarts 

Margret Janssen Alwin x Heeft er zin in 

Hans Jagtenberg Bellissimo KWPN 1e helft luisterend, 2e helft drang naar stal 

Ineke Dumas Jolly KWPN Op stal best chagrijnig, buiten prima 

Hanneke van Zadel-
hoff 

Geer Western/ 
Appaloosa 

Lief en rustig op stal. Fijn voorwaarts 
nieuwsgierig 

Charlotte Janssen Scotty Tinker Vrolijk, relaxed 

Laura de Rochemont Onnie Groningse 
vos 

Stabiel, eigen wil 

Simone Dassen Boy Fjord Zeer lief! Een knuffel 

 

 
De ochtendgroep vertrekt 
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Ruiter Bijzonder aan deze rit Minder leuk van deze rit 

Marije De paarden, de mensen en het strand De tegenliggers 

Mariette De zee!!! En de soep heerlijk Bellisimo vond Mike niet leuk 

Marieke Prachtig weer, mooi duin/strand en de 
galop! 

Dat ik morgen spierpijn heb 

Mathijs Galop op het strand, super! Geen idee 

Evert De galop op het strand n.v.t. 

Gerrit Op het strand, dan is Wally op zijn best x 

Michelle Hééééél leuk Niets 

Yvonne Alles!! Geen nadelen, was heerlijk 

Joke Leuk paard, goed gezelschap, lekker 
weer 

Niets 

Margret Heerlijk gereden met goed weer x 

Hans De groep achter me Niets 

Ineke Het was heerlijk buiten. Veel gegalop-
peerd 

Ach eigenlijk niets. Volgende keer ook 
weer strand 

Hanneke Galop. Het is droog gebleven. Het rui-
zen van de zee 

De app die ging praten 

Charlotte De afwisseling Scotty is in stap traag 

Laura Mooi weer, lekker galop Boy glee uit over de keien 

Simone  Wat niet? Alles Niets (Boy glee wel uit!) 

Dineke Twee keer een lange galop op het 
strand! 

De wel zeer steile afdaling naar het 
strand. Ik gleed bijna uit het zadel. 

Gesine Alles, vooral de rengalop Niets 

 

 
De middaggroep stapt op 
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Uitslagen snertquiz  

 
Hallo allemaal. Nou het was een heel gepuz-
zel, maar de antwoorden van onze allereerste 
Snertquiz zijn verwerkt. Er zijn toch wel op-
merkelijke zaken naar boven gekomen. Wat 
de meeste leden niet zal verbazen is dat van 
de deelnemers aan deze snertrit Hans het lid 
was die het langst lid is. Simone is ons nieuw-
ste lid (zie grafiek 1). Maar we hadden voor 
de 4e keer alweer ook Michelle in ons midden 
als introducée van Yvonne. De helft van de 
leden is minder dan 14,5 jaar lid en driekwart 
van de leden is minder dan 25 jaar lid. 

 
Grafiek 1 
 
Het bleek dat de vraag hoeveel buitenritten 
men gemaakt had in 2016 toch te moeilijk 
was. De aantallen gegeven door de ruiters we-
ken vaak af van het werkelijke aantal buiten-
ritten. Voor de statistieken staan de werke-
lijke aantallen gegeven in grafiek 2. Yvonne 
en Dineke hebben beide maar liefst 8 keer 
deelgenomen aan een buitenrit van de BBRR 
in 2016. Echte “die hards”, want de helft 
komt niet verder dan 4 buitenritten. 
 

 
Grafiek 2 
 
Bij de verwerking van de antwoorden op de 
vraag hoeveel km hebben we gereden en wat 
was de hoogst behaalde snelheid bleek dat de 
ochtendgroep duidelijk geen voorkennis had 
en de middaggroep wel (zie grafiek 3 en 4).  
 
In de ochtend hebben we 13 km gereden. De 
hoogst behaalde snelheid op het strand is ge-
meten door Dineke als 37 km per uur. De 
topsnelheid moet veel hoger gelegen hebben, 
omdat de andere paarden al gauw bijna uit het 
zicht verdwenen waren. In de middag was de 
afstand 14,64 en de hoogste snelheid 50,4 km 
per uur. Impressive, maar toch vragen we ons 
af of het app-je wel een goede meting heeft 
gedaan. 
 
De vragen over de manegepaarden konden 
we niet op juistheid toetsen. Wel zijn de na-
men en het karakter van de paarden opgeno-
men in het verslag van de snertrit in de tabel 
op pagina 13. 
 



 
Grafiek 3 

 
Grafiek 4 
 
De vier laatste vragen over de omgeving is 
niet door iedereen ingevuld of correct beant-
woord (zie tabel 1). Het blijkt dat de helft van 
de ruiters weet wie de duinen beheert (PWN) 
en diegene dan ook weten wie verantwoorde-
lijk is voor het onderhoud van het pad voor 
het eerste hek (de maneges Groot en de 

Hoef). De spelling van het paardenras Konik-
paard of ‘Koniks’ bleek zeer te variëren. Ko-
nink (2 maal gegeven), Konings (7 maal), Ko-
nix (1 maal) en de juiste spelling Konik (2 
maal). 
 

Vragen over de omgeving 

 

Antwoord Goed 

 

Fout 

 

? of 

niet in-

gevuld 

Wie beheert de duinen? PWN 7 6* 3 

Wie beheert het pad voor het 1e 

hek? 

Maneges Groot en de 

Hoef 

6 7 3 

Paardenras in de duinen Konikpaard 12 1 3 

Koeienras in de duinen Schotse Hooglanders 11 2 3 

* Volgens enkele waren de beheerders de vogeltjes of Co de boswachter 
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Aan de reacties die gegeven zijn in de Quiz 
kunnen we als conclusie trekken dat de beide 
ritten weer geweldig waren en iedereen heer-
lijk gereden heeft.  
Verderop in de Stalpraet kan je alle vragen 
vinden die gesteld zijn in de quiz. 
 

Nu was de vraag over de vachtkleur, de ver-
dunningskleur en de kleurfactor erg moeilijk. 
Wil je weten wat dat inhoudt kijk dan op  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vacht-
kleur_bij_paarden 
 

De Redactie 
 

Snertrit, een foto impressie 

 

  
De ochtendgroep komt terug De middaggroep stapt op 

 

 
 

  

 
Laura 

 
Simone 

 
Ineke 
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Als lunch natuurlijk een lekkere warme kop erwtensoep. Al was het deze keer zonder roggebrood met spek. 
Dat vonden een aantal ruiters toch wel jammer. Blijkbaar bleef daar vorige jaren veel van over.  

 

 
 
We hadden tijdens de lunch bezoek van Ruud Slot-
boom en zijn partner. Ruud rijdt al heel lang niet 
meer, maar is nog wel steeds lid van de BBRR. 

 
 

 

Snertrit Quiz – 11 december 2016 

Over jezelf 

Naam  

Sinds wanneer lid BBRR?  

Rij je op de Legmeermanege?  

Hoeveel buitenritten heb je gereden in 
2016? 

 

Over je paard 

Naam paard  

Het ras van je paard  

Hoe oud is je paard  
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Merrie of ruin  

Basis vachtkleur van je 
paard 

Vos Zwart Bruin 

Verdunningskleur van je 
paard 

Crème Wildkleur Zilver Champagne Pearl 

Andere kleurfactoren Schim-
mel 

Roan Sooty Meelsnuit Flaxen Palo-
mino 

Lekkerste gang Stap Draf Galop 

Karakter  
 

Over de rit 

Wanneer Ochtend Middag 

Hoeveel km gereden  

Hoogste snelheid  

Hoeveel verharde paden heb je overgesto-
ken? 

 

Hoeveel haakse bochten heb je gemaakt?  

Hoeveel duintoppen heb je bereikt?  

Hoe vaak ben je door een hek gegaan?  

Wat was leuk aan de rit?  
 

Wat was minder leuk aan de rit?  
 

Over de omgeving 

Wie beheert de duinen?  

Wie beheert het pad vóór het 1e hek?  

Paardenras in de duinen  

Koeienras in de duinen  
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Terugblik 2016 

 
Terwijl 2016 langzaam uitgaat verwelkomen 
we het nieuwjaar.  
 

 
Amsterdamse bos 

 
Om 2017 beter te kunnen ontvangen kijken 
we terug op wat 2016 ons gebracht heeft,  
“stil staan bij de geschiedenis om de toekomst 
helderder te kunnen zien”.  De vruchten van 
het afgelopen jaar of beter gezegd de zaadbol-
len die ooit gezaaid zijn, zijn wel veel ouder 
dan een jaar,  nee nee wel 45 jaar. Een lange 
geschiedenis, rijk aan ervaringen en traditie in 
het organiseren van paardrij activiteiten. In 
dit jubileum jaar,  45 jaar IBM rijverenging, 
heeft de Big Blue Recreatieve Ruitersport 
vereniging haar roots gevonden zo een 10 jaar 
geleden. De geschiedenis van de BBRR werd 
rijk geïllustreerd in Stalpraet nr 127 van April 
2016; naast statistieken over de activiteiten, 
namen van (actieve) leden en veel foto’s en 
mooie illustraties van Gesine laat de jubileum 
editie vooral zien dat de BBRR een lange en 
sterke geschiedenis kent, gedreven door de 
passie van leden, passie om te blijven ontwik-
kelen, passie om het paardenplezier te blijven 
overbrengen. 

 
Dankzij de gedrevenheid en niet aflatende in-
spanningen van enkele vrijwilligers kan deze 
passie steeds weer vorm krijgen, steeds weer 
andere uitingen van plezier in het paardrijden 
voor de leden van de vereniging. Gesine en 
Dineke, zijn prominente namen die hierbij 
genoemd worden, zonder hun inzet, zouden 

veel activiteiten niet zondermeer plaats kun-
nen vinden.  

 
Gesine op de Legmeermanege 

 
We zijn ook blij met de actieve bijdrage van 
Marije afgelopen jaar, die zich vooral met zo-
veel overgave ingezet heeft bij het organise-
ren van buitenactiviteiten. Verder verheugen 
we ons op de inzet van enthousiaste leden die 
ons komen versterken zoals Simone, die dit 
jaar als nieuwe lid bij de vereniging gekomen 
is. 

 
Simone 

 
Het is vanzelfsprekend dat alleen maar en 
veel lof voor de vrijwillige inzet geuit moet 
worden, dit hebben we ook, en willen we ook 
steeds benadrukken. Vergeet ze niet, ook in 
2017, te complimenteren voor wat ze voor 
ons allemaal weten te bereiken en organise-
ren. 
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De BBRR laat op verschillende manieren, 
soms heel onopvallend zien veel positiefs aan 
een ieder te willen brengen, naast paarden 
plezier delen we veel met elkaar, en gelukkig 
hebben we daar veel ruimte voor.  
Naast het plezier van het samen zijn en samen 
delen hebben we ook wat minder gelukkige 
momenten gedeeld dit jaar, dit was vooral het 
geval bij het afscheid moeten nemen van 
Erica van Ockenburg.  
 
Het jaar 2016 was vooral een feestelijk jaar 
voor de vereniging, met als één van de mid-
delpunten een wat bewogen jubileum rit van-
uit manege de Jong, met lunch bij de pannen-
koeken boerderij in het Amsterdams Bos, 
maar ook een feestelijk Sinterklaas feest waar 
veel oude leden door een aanwezigheid aan 
de cadeaus een extra dimensie hebben toege-
voegd.  
 

 
Stal te Bokkel, Eersel 

Natuurlijk is paardrijden niet alleen maar ont-
vangen en plezier kunnen hebben; het plezier 
wordt vaak past werkelijk geoogst na veel ar-
beidsuren, feedback ontvangen, bijstellen, 
vallen en weer opstaan. Maar niet vergeten 
dat het in de wijze waarop je weer opstaat na 
gevallen te zijn dat de groei zich bevindt. Zo-
als de uitdrukking het treffend aangeeft: ‘the 
greatest accomplishment is not in never fal-
ling but in rising again after you fall’ 
 
Geen groeiend paarden plezier zonder de in-
zet en deskundige begeleiding van onze rij-in-
structeur Bert die als geen andere, door zijn 
scherpzinnigheid en gerichte aandacht voor 
elke combinatie van de lessen, op de Legmeer 
manege, telkens een ontwikkelingsmoment 
weet te maken. 

 
Bert instrueert Marije 

 
Naast het bieden van een wekelijkse uitje 
voor velen en kennis te laten maken met ver-
schillende maneges biedt de BBRR vooral 
ruimte om de paarden passie te laten bloeien. 
Dit jaar werd dit in de jubileum uitgave van 
de Stalpraet kleurrijk omschreven door de le-
den die hun ruitergevoel  onder woorden 
hebben gebracht. 

 
Manege Meulendijks, Heeze 

 
We kijken terug op een jaar met een grote di-
versiteit aan activiteiten, veel rij-uren, en veel 
gezelligheid. Het jaar 2016 heeft ons weer in 
contact gebracht met mooie paarden, mane-
ges en diversiteit in rijden, van Dames zadel 
les tot western rijden, zonder te vergeten het 
zwemmen met paarden tijdens het ruiter-
weekeind of voor enkele van ons in Domaine 
de Facaud in Frankrijk, en zelfs ook weer 
kunnen mennen in Brabant. En vooral de 
vele ritten in Egmond, strand en duinen! 
Voor veel smaken een aanbod dus. 
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Manege de Boschhoeve, Soerendonck 

 
Verder kunnen we blij zijn omdat na enkele 
jaren gekenmerkt door een daling van het 
aantal leden, de cijfers stabieler zijn of zelfs 
een lichte stijging van het aantal leden laten 
zien. Ook de buiten activiteiten worden 
steeds populairder.  
Het nieuw jaar zal zich niet anders voordoen, 
de eerst activiteiten van het jaar staan alweer 
op de site.  
 

 
Het Paardrijk, Berlicum 

Onze facebook site wordt steeds beter gevuld 
en krijgt regelmatig veel ‘likes’ , onze what’s 
app groep loopt regelmatig vol mede door het 

enthousiasme van leden die het niet kunnen 
laten om met elkaar leuke dingen te delen.   
Vooruitblikkend op 2017 vertrouwen we 
erop dat de zaad die ooit, 45 jaar geleden ge-
zaaid is, weer tot mooie vruchten gaat laten 
groeien. We zijn en ruiter vereniging op weg 
naar een half eeuw bestaan! 
 

 
Manege Groot, Egmond 

Steunend op de lange ervaring, de vrijwillige 
inzet van leden en van iedereen die aan de 
vereniging een warme hart toedraagt gaan we 
2017 in vol met enthousiasme en vernieuwde 
kracht om aan onze passie voor paarden ui-
ting te kunnen blijven geven en over te dra-
gen aan diegene die daar ogen en gevoel voor 
hebben.   
We verheugen ons op veel goede paarden 
momenten samen, en wensen jullie het aller-
beste voor 2017.  
 

Namens het bestuur 
 

Jean-Jacques Georges 
voorzitter 
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Notulen ALV 2016 

  
Aanwezig Afwezig 
Charlotte Janssen Bionda Schroten 
Dineke Hoekstra Evert Goede 
Gerrit Goede Hans Jagtenberg 
Gesine Westphal Joke van der Steeg 
Hanneke van Zadelhoff Leonie Sta 
Henk van Dierendonck Like van der Veer 
Jean-Jacques Georges Margie Cats 
Karin Woudenberg Marieke Poel 
Laura de Rochemont Merel Heering 
Mariette Jansen Miranda Bik 
Marije Verduijn Niek Heering 
Robin van Tilburg Sherly Zandvliet-Versluis 
Tineke Jonkman Tim Willer 
Wlodek Jadczak Tinie Akkermans 
 Yvonne Royers 

 
Opening: 
De vergadering wordt geopend door de voor-
zitter Jean-Jacques. 
 
Mededelingen: 
Dineke komt met het droevige bericht dat 
Erica van Ockenburg-Kievit is overleden op 
27 januari 2016. Namens de BBRR is er een 
kaart gestuurd en diverse leden zullen ook de 
crematie bijwonen. 
 
Via Robin kwam het bericht dat de vader van 
manegehouder Ap Groot is overleden en ook 
de veel geziene gast Willem Zaal is overleden. 
 
Notulen 2014: 
De notulen (verschenen in de Stalpraet van 
april 2015) worden goedgekeurd. 
 
Evenementen: 
2015 
De springles in Woudenberg in januari werd 
afgesloten met een heus parcours waarvan je 
zelf de route mocht bedenken. 
De strandrit in februari vanaf manege 
Heemskerk was leuk, maar het was wel een 
heel eind rijden naar het strand toe. 
De Trainingsavond van de Bereden Politie op 
6 maart was erg leuk en de BBRR heeft een 
kleine bijdrage gegeven aan het Brooke hos-
pital. 

De route van de buitenrit vanaf Manege 
Voorst viel wat tegen. We reden veel langs de 
weg en we moesten drukke wegen oversteken 
en zelfs een spoorwegovergang. 
De rit in april bij Manege de Woelige stal was 
een leuke rit met leuke paarden. 
In mei waren we bij Manege Belvedère in 
Nunspeet. De jonge voorruiter was wat voor-
zichtig en de ruiters moesten een beetje aan-
dringen op een klein galopje. 
Het ruiterweekend was dit jaar bij Manege 
Hoeve Galderzicht in Breda. De accommo-
datie was één grote slaapzaal wat door enkele 
deelnemers niet helemaal als comfortabel 
werd gezien. Het weer op vrijdag was wat nat 
dus dat werd een uurtje binnen rijden. Maar 
zaterdag en zondag was het mooi weer. 
Vooral de rit op zondag was een leuke pret-
tige rit. 
In september startten we vanuit Manege de 
Jong en reden naar het Amsterdamse bos en 
weer terug, onder begeleiding van 2 dames 
die gauw nog even als voorruiters benoemd 
waren. 
De westernrit bij The Mill Ranch in Ede was 
erg aangenaam. Mooie omgeving en zelfs een 
fotoshoot halverwege in het bos, waarbij vele 
foto’s gemaakt werden die we na de rit op een 
DVD meekregen. 
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Helaas werd de rit bij Stal te Bokkel in no-
vember afgelast door de storm, maar een 
nieuwe datum is al geprikt. 
De traditionele snertrit op 13 december was 
goed bezocht en we hadden een hele relaxte 
strandrit in de ochtend (ondanks wat materi-
aal pech). De duinrit in de middag was een 
ontspannende rit. 
 
Planning: 2016 
Het dameszadelrijden bij de Hollandse ma-
nege in januari is afgelast omdat er te weinig 
deelnemers waren 
De geplande springles in februari is omgezet 
in een buitenrit bij Manege Groot. 
Verder staat er een buitenrit gepland in maart 
bij Manege het Zwarte Water in de Mortel 
(Brabant).  
 
We zijn nog bezig met het invullen van de rit-
ten vanaf april. Vanuit de aanwezigen komt 
het verzoek om in elk geval weer een rit naar 
Stal te Bokkel te organiseren.  
Het ruiterweekend gaan we proberen bij Ma-
nege de Boschhoeve in Soerendonk te boe-
ken. 
 
Mariette verteld dat ze ooit een hele leuke 
picknick rit heeft gehad en zoiets graag nog 
een keer zou willen doen. Aanwezigen den-
ken dat dat dan in Soerendonk geweest moet 
zijn. 
 
Bij Stal de Brink in Aalsmeer kan je bitloos 
rijden, wat ook wel interessant gevonden 
wordt. 
 
Historie: 
In 2016 zijn er in totaal 93 deelnemers mee 
geweest met de 11 evenementen van de 
BBRR. Het aantal leden is toch weer wat ge-
daald, waardoor er met een kleinere groep 
ruiters gereden wordt. 
 
Legmeer: 
Ruiters: 
We hebben momenteel 15 actieve ruiters, 
waarvan 9 een half-lidmaatschap hebben. Er 
wordt nu op 2 lesuren op donderdagavond 
gereden. We hebben 11 aspirant-ruiters op 
bezoek gehad. Hiervan zijn Karin Wouden-

berg, Leonie Sta en Eva van Oosten lid ge-
worden. Martijn en Jean-Jacques zijn gestopt 
met lessen. 
 
Paarden: 
Op 9 september is Iera overleden. In de kan-
tine hangt nu een mooi schilderij van haar. 
Sarah is nog steeds niet de oude na hoge 
koorts en mag niet meerijden in de les. 
We hebben 459 lesuren gehad, vaak waren dit 
2 lesuren per avond maar we hebben ook wel 
1 lesuur gehad in de zomermaanden. Jupiter 
heeft de meeste uren (88) bij ons in de les ge-
lopen. Evert heeft de meeste lesuren gereden. 
 
In 2016 moet er per avond minimaal 10 les-
uren betaald worden. Bij minder lesuren kan 
de les op die avond niet doorgaan. Er is dan 
ook besloten om een zomerreces in te lassen. 
(Als reactie hierop meldt Hanneke dat ze wel 
af en toe stand-by wil zijn om genoeg ruiters 
te hebben op een avond.) 
 
Dit jaar zijn er geen buitenritten geweest van-
uit de Legmeer. Misschien kunnen we ko-
mende zomer een buitenrit bij manege de 
Jong of in Egmond boeken. 
Op 4 december was er een gezellige groep om 
het Sinterklaasspel te vieren. En Bert had 
spelletjes bedacht voor de ruiters. Helaas wa-
ren Araby en Charlotte daar minder blij mee. 
 
De Sec- & Bargroep wordt steeds kleiner. 
Vrijwilligers zijn meer dan welkom. 
 
Instructeur Bert is met pensioen gegaan, maar 
blijft nog wel les geven. 
 
Financiën 2015: 
Voor 2015 was er een verlies begroot van € 
400,-. Dat verlies is uiteindelijk € 398,- gewor-
den. We hebben minder inkomsten binnen-
gekregen, omdat een aantal BBRR-leden heb-
ben opgezegd. Wel hebben we minder uitge-
geven aan evenementen, doordat er minder 
deelnemers per rit waren.  
 
Het eigen vermogen was op 1 jan 2015 € 
5157,- en per 31 dec 2015 € 4759,-. 
De kascontrole is uitgevoerd door Tineke en 
Robin, die de boeken hebben goedgekeurd. 
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Zij hebben geadviseerd één van de twee reke-
ningen op te heffen. De ING is de duurste, 
dus die wordt opgeheven. Ook moet er naast 
Dineke een gemachtigde komen die de reke-
ning kan beheren. 
 
Begroting: 
Momenteel hebben we 35 BBB leden en 15 
BBL leden. De begroting voor 2016 is geba-
seerd op het aantal leden dat we nu hebben 
en de regel dat we € 5,- subsidie geven op de 
evenementen. Dit jaar vieren we ons 10 jarig 
BBRR jubileum en ook daar gaan we wat geld 
aan besteden. Het saldo netto van de begro-
ting 2016 komt uit op een verlies van € 560,-
. 
Een proefles wordt € 14,- i.p.v. € 13,50. Een 
tweede proefles blijft gratis. 
De aanwezigen stemmen in met de begroting. 
 
Pauze 
 
Bestuursverkiezing: 
Jean-Jacques en Marije hebben zich opnieuw 
verkiesbaar gesteld voor de posities van voor-
zitter resp. secretaris en zij worden herkozen. 
Dineke heeft nog een jaar in deze termijn als 
penningmeester te gaan. 
 
Kascommissie: 
De kascommissieleden Tineke en Robin wor-
den bedankt voor het willen doornemen van 
de financiële zaken. De kascommissie voor 
2016 zal uit Charlotte en Robin bestaan. 
 
Commissies: 
Stalpraet: Een nieuw lid is altijd welkom om 
Marije en Dineke te helpen. Er komt een spe-
ciale geprinte Stalpraet-editie van 2014-2015. 
Ook zal er een jubileum-editie gemaakt wor-
den. Stukjes hiervoor zijn welkom. 
Evenementen: Marije, Jean-Jacques, Leonie 
en Dineke vormen op dit moment de com-
missie. Maar nieuwe krachten worden erg op 
prijs gesteld. 
We bedanken Miranda voor haar inzet. 
Legmeer: De indeling wordt door Gesine ge-
daan, maar we zoeken nog iemand die bij af-
wezigheid van Gesine haar taak kan overne-
men. 
 
 

Rondvraag: 
Geen. 
 
Jean-Jacques geeft tot slot aan dat dit aanko-
mend jaar het bestuur zal nadenken over de 
toekomst van de BBRR. 
 
Sluiting: 
Dank aan alle aanwezigen. 
 
 
 


