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L.R. DE HEIDERUITERS 



1 januari 2009  
Totaal aantal leden: 48 
 
1 januari  
Aangemeld als lid: Alice van de Hurk 
Totaal aantal leden:49  
 
4 januari Kringkampioenschappen Dressuur M en Z te Mortel 
Dre. M1 Res. Kampioen Laura van Lierop met Wobelisk 
 
6 januari Nieuwjaarsreceptie 
Eindelijk was het dan zover, na 2 jaar van voorbereiding hadden we vandaag ons eerste activiteit met 
betrekking tot ons 25 jarig bestaan. 
De nieuwjaarsreceptie, bij cafe zaal De reizende Man, was tevens de aftrap van het jubileum jaar, onze 
voorzitter hield zelfs een echte nieuwjaarstoespraak met een stukje geschiedenis. Zelf was ze getooid 
in een cowboyhoed en al snel werd duidelijk waarom, 2009 kreeg als slogan mee “De Heideruiters Go 
West”. Na haar toespraak vond het officiële gedeelte plaats en moest Gerrit van de Weyer de poster 
van het jubileumweekend van 23e en 24e mei onthullen. Vervolgens was er nog een taakje voor de 
eerste 6 hoofdsponsors die tevens een cowboyhoed in ontvangst mochten nemen.  
Daarna was er nog een gezellig samen zijn en gingen we na middernacht huiswaarts.  
 
11 jan Kring Kampioenschappen Dressuur B en L te Asten Heusden. 
Dre. L2 Kampioen Nick Kemps, Pancho des Fontaines 
 
14 januari vergadering jubileumcommissie 
 
18 januari Finale Springen Kring Helmond te Asten 
Spr. L 12e Petra Bouwmans, Wall Street 
Spr. L Z 7e Pascal Knijnenburg, Versace 
 
19 januari 3e concoursvergadering 
 
31 januari Regiokampioenschappen Dressuur te Schijndel 
Dre. L2 Nick Kemps, Pancho des Fontaines 
Dre. M1 Laura van Lierop, Wobelisk 
 
5 maart Bestuursvergadering 
 
9 maart 4e concoursvergadering 
 
11 maart Vergadering Kring Helmond 
 
18 maart Vergadering jubileumcommissie 
 
13 januari tm 24 maart Dressuurlessen van Jan Cox 

Door Marlies Hendriks:  

Wij dressuurruiters keken vol nieuwsgierigheid uit naar onze eerste les op dinsdagavond…..  
De eerste les begon met uiteraard met een kennismaking en flink wat uitleg in de stap, maar er kwamen 
al leuke oefeningen naar voren en we hebben lekker gereden. We stapten met een goed gevoel af en 
keken al uit naar de volgende dinsdag.  

Gedurende de lessen die volgden kregen we een hoop inspiratie om ons rijden te verbeteren. Jan had 
ideeën genoeg om onze paarden zo fijn en los mogelijk te krijgen. Naar de tijd werd door Jan niet 
gekeken. Hij gaat door tot het goed is, en de combinaties gevoeld hebben wat hij voor ogen had. Vol 
passie stond hij in de bak mee te rijden met ons.  

De opkomst tijdens de lessen was heel erg goed, iedereen was positief te spreken over de leerzame 
lessen. Vandaar dat er tot onze vreugde werd besloten om te verlengen met nog 5 lessen. Tijdens deze 
lessen hebben we weer ontzettend veel geleerd, we konden opbouwen naar nog meer leuke 
oefeningen en samen op de foto gaan was ook erg gezellig.  

Al met al waren de lessen een groot succes en heeft iedereen met plezier gereden en een heleboel 
opgestoken 



 
30 maart JubileumJaarvergadering 
De jaarlijkse jaarvergadering had deze keer een speciaal tintje. En ondanks de drukke agenda hielden 
we de vaart er lekker in. 
De presentielijst werd zelfs opgesierd met een presentje voor de aanwezigen. Pascal Knijnenburg werd 
als bestuurslid herkozen en verder werden alle jubileumactiviteiten nog eens toegelicht met zelfs een 
heuse modeshow door Thomas en Marlies die de outfit voor het concours presenteerde.  
Voor het eerst in 25 jaar werden een statutenwijziging voorgelegd dat nog een uitvloeisel is van de fusie 
van de NKB met de KNF en NBVR tot KNHS.  
Het laatste agendapunt waren de jubilarissen. Maar liefst zeven personen namelijk Gerrit van de 
Weyer, Henk en Grard Bouwmans, Peter van Deursen, Cor en Carlo Reijnders en Henriëtte van 
Breugel-Reijnders waren 25 jaar lid en ontvingen naast een oorkonde ook een zilveren speldje. 
Vervolgens had de voorzitter nog iets extra in petto en stelde ze de vergadering voor om Gerrit van de 
Weyer, Carlo Reijnders en Henk Bouwmans te benoemen tot erelid van De Heideruiters voor hun 
verdienste.  
Daarna volgde een feestelijke afsluiting met cabaret, muziek, drank en hapjes. En ook deze keer werd 
het weer laat! 
 
31 maart 50e lid van de Heideruiters 
Vandaag meldde Kristel Beijers zich aan als lid van de Heideruiters, Kristal is 14 jaar maar wat ze niet 
is, is dat ze het 50e lid van de Heideruiters is en dat nog wel in het jubileumjaar.  
Totaal aantal leden: 50    
 
15 april 5e concoursvergadering 
 
6 mei 6e concoursvergadering 
 
11 mei Informatiebijeenkomst Jubileumweekend  
 
12 mei Weer buitenoefenen 
Op de jaarvergadering bleek er dit jaar weer voldoende belangstelling te zijn voor het buiten oefenen.  
Door de woningbouw hebben we sinds 1 januari een nieuw oefenterrein dat 1,5 ha groot is. Met de 
verhuispremie van de gemeente is het schitterend ingericht. Zo staat er een volledig hekwerk omheen 
en beschikken we nu over een verblijfsruimte van 9x10m. En jawel deze keer hebben we naast 
electriciteit ook een wateraansluiting. Het is geheel is een lust voor het oog!   
 
23 en 24 mei Geslaagd Jubileumweekend Heideruiters 
 
Vanwege het 25 jarige bestaan van rijvereniging De Heideruiters uit Deurne-West organiseerde men 
afgelopen weekend een dubbele activiteit.  
Na maanden van voorbereiding en 2 weken heel hard werken was een  complete rijhal omgebouwd tot een 
westerndorp met een echte saloon en personeel in gepaste kleding. Om 19:00 uur begon het toepconcours 
als alternatief voor de receptie met 17 teams van verschillende verenigingen maar ook prominenten als 
Wethouder Kerkers en Lemijn van de gemeente Deurne.  
Het toernooi werd gewonnen door team 4 van de Heideruiters zelf, gevolgd door St. Isidorus uit Milheeze 
en derde werd Buurtvereniging De Goorsebergweg.  
Grote winnaar in het Individuele klassement werd Pieter Willems uit Milheeze gevolgd door de mede 
oprichter van de Heideruiters, Gerrit van de Weijer uit Deurne en als derde eindigde Piet Kuunders uit 
Deurne.  
Na de finale van het toepen was het lekker druk en kon het feest beginnen en dit duurde tot in de late 
uurtjes.  
Enkele uurtjes later begon het Concours Hippique met de diverse rubrieken voor een groot deelnemers 
veld.  
Bij de dressuur waren de ruiters van de Heideruiters bijzonder succesvol en won men 4 van de 12 
rubrieken. 
Ring 1 klasse B Janine Koppes uit Well, Ring 2 klasse B was het de thuis rijdende Laura van Lierop met 
Apiatair, Ook in ring 3, klasse L1  was de overwinning voor een ruiter van de Heideruiters en wel Nick 
Kemps met  Wedford. Ring 4 klasse L1 werd gewonnen door Maarten Donkers uit Mariahout. In ring 5 de 
klasse M1 was wederom voor Deurne-West en wel Michiel van Lierop met Wietse. Ring 6 werd gewonnen 
door Nadja Lommers uit Aarle Rixtel. En in ring 7 klasse Z1 werd eerste Lonneke Fiers uit Luyksgestel.  
Winnaars, ring 8 klasse L2 Sandra van Bree uit Asten, ring 9 klasse M1 Jenny Zwetsloot uit Lierop, ring 10 
klasse M2 Laura van Lierop van Deurne-West met Wonand, ring 11 afdelingsdressuur was voor Someren 
Eind en de hoogste klasse in ring 12 de Z klasse werd gewonnen door Susan van Deursen uit Nuenen.  



Bij het springen in de klasse B werd Rianne Smolders uit Hoge en Lage Mierden winnaar. De klasse L was 
in twee groepen gesplitst en werden gewonnen door Martien Amendt ui Meerlo en Rian Smits uit Asten. 
Ook in de klasse M waren twee groepen en de winnaars waren Kristian Houwen uit Meerlo en Jan Berben 
uit Meijel. Om 15:30 uur begon de klasse Z die gewonnen werd door Daniel Melis uit Belfeld. Als laatste 
rubriek van de dag begon de klasse ZZ die gewonnen werd door Joep Raaijmakers uit Asten.  
Mede door de vele bezoekers kan de organisatie terugkijken op een geslaagd evenement.  
 
16 juni Vergadering jubileumcommissie 
 
19 juni Huwelijk Pascal Knijnenburg en Laura van Lierop 
Het was al weer een aantal jaartjes geleden dat we als Heideruiters een huwelijk van onze leden 
moesten opluisteren. En nog veel langer geleden dat zowel bruid als bruidegom beide lid waren van de 
Heideruiters. Vandaag stapte Pascal Knijnenburg met Laura van Lierop in het huwelijksbootje of beter 
gezegd stapte ze in de koets. Niet alleen de leden waren opgetrommeld maar ook pensionklanten en 
ruiters en amazones die les kregen van Pascal of Laura. Bij Willibrordhaeghe, waar de plechtigheid 
plaats vond, hadden we ons verzameld om de koets met het bruidspaar op te vangen en naar de 
ingang te begeleiden. Na de kerkelijke viering werd er nog een erehaag gevormd en het bruidspaar 
weer uitgezwaaid.  
’s Avonds waren we uitgenodigd op het feest en alhoewel wij met onze leden boven de gemiddelde 
leeftijd zaten was dat aan het feesten, eten en drinken niet te merken. En al helemaal niet toen er een 
erotische dansact moest worden opgevoerd, waarbij onze voorzitter zich helemaal uit kon leven.  
Kortom het was weer eens oergezellig!  
 
 
21 juni Concours Hippique Mariahout 
Algemeen Klassement Kring Helmond 
Dre. B2 Res. Kampioen Laura Knijnenburg, Apiataire Verte 
Dre. L1 7e Nick Kemps, Wedford 
Dre. L1 14e Kim Tielemans, Rodina 
Dre. M1 Res. Kampioen Michiel van Lierop, Wietse 
Dre. M2 Kampioen Laura Knijnenburg, Wobelisk 
Dre. M2 Res. Kampioen Laura Knijnenburg, Wonand 
Dre. M2 9e Marlies Hendriks, Viento 
Dre. M2 10e Nick Kemps, Pancho de Fontaines 
 
28 juni Springwedstrijd te Asten 
Algemeen Klassement Kring Helmond 
Spr. L Res. Kampioen Petra Bouwmans, Wiske 
Spr. L 5e Petra Bouwmans, Wencke 
Spr. M 6e Petra Bouwmans, Wallstreet 
Spr. M 7e Pascal Knijnenburg, Willaert 
Spr. Z/ZZ Res. Kampioen Pascal Knijnenburg, Versace. 
 
2 juli CHIO Aken 
 
Door Carlo Reijnders: 
Eten, Drinken, Slapen en Paarden, dat zijn de 4 kernwoorden van het bezoek van de Heideruiters aan 
het CHIO Aken. 
Om 09:00 verzamelden zich 43 personen op het parkeerterrein voor de kerk in Zeilberg. Om 
gezamenlijk met de bus te vertrekken naar het CHIO Aken in Duitsland. Daarnaast gingen 4 personen 
met eigen vervoer. Pieter-Wim en Tiny hadden door omstandigheden afgemeld. Zodat we inclusief de 
buschauffeur met maar liefst 48 personen waren.  
In de bus werd eerst de stoel van Silje versierd met slingers en ballonnen want zij werd vandaag 28 
jaar. Vervolgens nam onze voorzitter de microfoon om een welkomstwoordje te spreken en om het 
"Lang zal ze leven" in te zetten.   
Na een gezellige busreis werden we rond 11:00 uur door de buschauffeur voor het stadion afgezet. 
Vervolgens ging de groep uiteen en werd er eerst een kopje koffie gedronken en werd ook al de eerste 
currywurst naar binnengewerkt.  
Onze toegangskaartjes waren geldig voor het dressuur en voor het springen en aangezien het springen 
pas om 15:00 uur begon gingen de meeste eerst naar de dressuur kijken. Daar zagen we Hans Peter 
Minderhoud met Excuis Escapado tweede worden. 
Na deze dressuurproef kwam de grote beproeving namelijk eten en drinken. Gelukkig was dat voor 
niemand een probleem en de kennismaking met het lichte, frisse bier Warsteiner RADLER was een 
aangename verrassing.  



Uiteraard werden er diverse stands in het strodorp bezocht. Sommige deden aankopen en andere 
gingen met "Karli" op de foto. 
's middags ging er een groep naar de landenwedstrijddressuur en zagen Nederland voor de tweede 
keer in de geschiedenis de eerste prijs winnen mede dankzij wederom Hans Peter Minderhoud.  
De andere groep ging kijken naar een springrubriek voor jonge paarden.  
Wat bij beide groepen opviel was dat door de warmte, de temperatuur zat tegen de 30 graden, er 
menigeen zat te knikkebollen of in slaap viel.  
Na het middagprogramma moest er weer even gegeten en gedronken worden om vervolgens met z'n 
allen naar de Landenwedstrijd van het springen gaan te kijken.  
En dat was voor iedereen een ervaring! In een bomvol stadion met 40.000 toeschouwers naar een en 
dezelfde combinatie te kijken.  
Nederland leverde een schitterende prestatie en werd samen met Duitsland gedeeld tweede dankzij 
een dubbel 0 rondje van Angelique Hoorn. 
Tegen middernacht vertrokken we weer huiswaarts en in de bus viel de een na de ander in slaap. 
Om 01:10 waren we weer in Zeilberg en waren we dus 16 uur van huis geweest.  
Het was voor iedereen een schitterende dag en wederom kunnen we een geslaagde activiteit 
bijschrijven. 
 
28 juli BBQ  
 
Naast alle jubileumactiviteiten en de trouwerij van Pascal en Laura hielden we ook vast aan onze 
traditionele BBQ. De dinsdag voorafgaand aan de bouwvakvakantie houden we onze jaarlijkse BBQ 
dus ook dit jaar.  
Maar ook dit keer was het speciaal want deze werd gehouden op onze nieuwe buitenaccommodatie 
aan de Kranenmortelweg. Nadat wij, als Heideruiters, in de winter al het schilderwerk van ons nieuw 
onderkomen hadden gedaan hadden leden van de ponyclub het gebouw “in elkaar gezet” toen wij druk 
waren met ons jubileumweekend. In de maanden juni en juli is er nog het nodige werk verzet door Piet 
Berkers en Carlo Reijnders met name de inrit verlegd, het klinkerwerk binnen en buiten gedaan 
wateraansluiting verzorgd en de keuken geïnstalleerd. Juus Bankers en Silbert Crommentuijn hadden 
voor de electriciteit gezorgd en Ton van Lierop had de week ervoor nog het tegelwerk.  
Alom konden we naast een fantastische BBQ dus ook genieten van ons nieuwe onderkomen.   
 
22 en 23 Augustus Regiokampioenschappen te St. Anthonis 
Dre. Klasse B 4e Laura Knijnenburg, Apiataire Verte 
Dre. Klasse M2 10e Laura Knijnenburg, Wonand 
Dre. Klasse M2 11e Pancho des Fontaines 
Spr. Klasse L 3e Petra Bouwmans, Wencke 
Spr. Klasse M 15e Pascal Knijnenburg, Willaert 
Spr. Klasse M 30e Petra Bouwmans, Wallstreet 
Overige deelnemers: 
Dre. Klasse L1 18e Kim Tielemans, Rodina 
Dre. Klasse M1 13e Michiel van Lierop, Wietse 
Dre. Klasse M2 11e Marlies Hendriks, Viento 
Spr. Klasse L 64e Petra Bouwmans, Wiske  
 
4 en 5 september Hippiade te Ermelo 
Dre. Klasse M2 4e Laura Knijnenburg, Wonand 
 
9 september Najaarsvergadering Kring Helmond 
 
26-27 september Weekendje-Weg 
 
Door Ilse Knijnenburg: 
Zaterdag middag half 6 was het dan zo ver!! Het westernweekend georganiseerd omdat onze 
rijvereniging 25 jaar bestond ging eindelijk van start.  
In het pitoreske dorpje Valkenswaard waren we dit weekend welkom bij scouting Dick van Toor. Nadat 
de blokhut was verkend, de matrassen waren opgeblazen en een dikke jas was aangetrokken zijn we 
onder het genot van een lekker stuk vlaai dan echt begonnen aan het westernweekend!!  
 
Als echte cowboys zijn Jeroen, Ad, Dennis en Pascal op zoek gegaan naar hout voor het kampvuur. En 
alle lof voor de heren, het kampvuur was erg geslaagd.  
Na een heerlijke barbeque rond het kampvuur werd de groep in drie-en gedeeld en was er een leuke 
quiz georganiseerd. Dit zorgde voor een hevige strijd onder de verschillende groepen. Ballonen werden 
geblazen, liederen werden gezongen en woorden werden afgemaakt zoals als de quiz: "ik hou van 



Holland". Nadat de presentatoren van deze avond de quiz afronden met de woorden dat er morgen nog 
een dag was waarin de score kon worden verbeterd waren de gemoederen gesust en hebben we tot in 
de latere uurtjes gezellig rond het kampvuur geborreld. 
 
Toen de nacht.. Iedereen wakker omdat er in de dromen van onze secretaris die graag anoniem wil 
blijven hoog nodig bomen gezaagd moesten worden.. Zo erg dat een deel van de groep ‘s nachts is 
verhuisd naar een andere kamer haha!! De volgende morgen zijn we om 09.00 uur opgestaan. Na een 
stevig ontbijt werd ons bal gevoel op de proef gesteld met een potje jeu de boule! Met name Ad is een 
waar talent! Na een lekkere kop soep in de zon gingen we door naar het middag programma, de 
fototocht. De groepen van de vorige avond werden een voor een op pad gestuurd om de uitgezette 
tocht te lopen. Iedere groep kreeg een fotovel mee met foto's van de omgeving. Deze foto's moesten 
tijdens de wandeltocht worden herkend. Wederom kwam het fanatisme onder de leden van de 
Heideruiters omhoog, iedereen wilde winnen!! Na een uur waren bijna alle foto's gevonden en was het 
einde van de tocht in zicht. Echter konden verschillende leden van verschillende groepen het niet 
verkroppen dat niet alle foto's gevonden waren en werd een groot deel van de tocht een tweede keer 
gelopen. Helaas voor de groepen bleken er ook strikvragen in de tocht te zitten. Ook wilde Ad en Gerrit 
ten koste van alles winnen gezien de gesaboteerde plekken waar foto's van waren gemaakt, gelukkig 
zat Ans bij beide heren in het groepje om de heren in het gareel te houden ;-) 
 
De uitslag van de quiz en fototocht welke waren gewonnen door het groepje van Carlo, Dennis, Marlies, 
Will en Ilse werd met champagne gevierd waarna we rustig onze spullen zijn gaan pakken. Het zat er 
weer bijna op en we gingen terug naar Deurne waar we met zijn alle friet hebben gegeten om dit 
succesvolle weekend af te sluiten!!  
 
Namens iedereen wil ik de organisatie Bep, Laura en Bart hartelijke bedanken voor de goede zorgen!!  
 
27 oktober Laatste Oefenavond 
 
Op 13 mei 2008!!! Heeft het bestuur in overleg besloten het buitenoefenen op dinsdagavond niet meer 
voort te zetten gezien de geringe belangstelling.  
Op de vergadering van 30 maart 2009 kwamen enkele leden met het verzoek het buiten oefenen weer 
te hervatten maar dan om de 2 weken. Dit werd gedaan en dan zouden we het  na 2 maanden 
evalueren. Alhoewel de belangstelling in het begin goed was, was de opkomst na 8 weken nog beperkt 
tot 1 of 2 ruiters.  
 
Desondanks hebben we in oktober alsnog een poging gedaan met het binnenoefenen. Maar door 
omstandigheden was de opkomst beperkt tot 1 combinatie. 
Op 27 oktober is definitief samen besloten om “de handdoek in ring te gooien”.  
 
Wij beseffen ons maar al te goed dat bijna alle ruiters voldoende alternatieven (qua accommodatie en 
instructie) hebben, die mogelijk ook nog beter bij een ieder persoonlijk aansluiten. Hoe je het ook wendt 
of keert, is het niet van deze tijd om te verwachten (niet eens verplichten) dat de leden gebruik maken 
van de oefenavond. Daar staat echter wel tegenover dat Juus, en in mindere mate bestuursleden, hun 
dinsdagavond moet opofferen terwijl we die tijd thuis goed kunnen gebruiken.  
 
Juus is vanaf 14 mei 2000 als instructeur aan onze vereniging verbonden geweest en is dus met 9,5 
jaar de instructeur die het langst aan de Heideruiters verbonden is geweest. Juus heeft dit met 
bijzonder veel plezer, inzet en trouw gedaan. Een instructeur die zowel op het gebied van dressuur en 
springen een positieve bijdrage heeft geleverd aan de successen van de Heideruiters.  
Voor al deze inspanningen wil ik Juus, namens de Heideruiters, hartelijk bedanken!!!  
Uiteraard zullen we de gelegenheid nog ter hand nemen om dit op een andere manier nog tot 
uitdrukking te brengen. 
 
Juus bedankt!  
 
21 november Vrijwilligersfeest 
 
Door Jeroen Bankers: 
Zaterdag 21 november was de feestavond voor leden en vrijwilligers die hebben geholpen met het 
jubileum jaar van de Heideruiters. In het jubileum jaar zijn er drie uitjes buiten ons dorp na Aken en 
Valkenswaard was het dit keer Milheeze. Ook dit keer was de opkomst groot met 37 mensen. 
 



Om 20:00 werden we ontvangen bij handboog vereniging St Willibrordus (Het leek wel het oefenterrein 
van Carlo en Ans). De avond begon met een lekker stukje gebak van de "Echte Bakker" en een kop 
koffie. 
 
Het gebak en de koffie vormde een goede bodem om de avond te beginnen. 
Na de instructies en een aantal proefschoten mochten we beginnen aan de echte wedstrijd. Tijdens de 
wedstrijd werden we uitgebreid voorzien van drank en garnituur. 
 
Waar de meeste deelnemers goede en mindere momenten hadden was er één schutter die constant 
geel, rood en af en toe blauw schoot. Hij stond na de laatste ronden dan ook ruim bovenaan. In de 
eindstand werd hij gevolgt door het echtpaar Rijnders die de tweede en derde plaats bezette. De top 
tien zag als volgt uit: 
1. Pascal 181    6. Silbert 162 
2. Carlo  176   7. Henk  159   
3. Ans  174   8. Michiel 153 
4. Toon  168   9. Jeroen B 152 
5. Jeroen S 164   10. Corinne 152 
 
In de pauze voor de finale werd gebruik gemaakt voor een aantal bedankjes. De vrijwillegers van de 
handboogverenging kregen als dank een "stok kaarten". De Heideruiters werden gelijk geassocieerd 
met een klaverjasclub dus de volgende keer kunnen we ze beter "rij-zweepjes" geven. 
 
Verder werd de instructeur van de vereniging bedankt voor zijn inzet van de afgelopen 10 jaar. Juus 
mocht daarvoor een mooie schaal in ontvangst nemen en ook zijn vrouw Riekie werd in de bloemetjes 
gezet. 
En ook werd het eerste exemplaar van het jubileumboek door Carlo gepresenteerd aan de voorzitter 
van de vereniging. 
 
Na de break werd begonnen met de finale waarin iedereen opnieuw een kans kreeg om kampioen te 
worden. Ook de winnaar van de vorige ronden moest opnieuw bewijzen dat hij in vorm was. En ook 
daarin was hij dit maal succesvol wat resulteerde in het volgende eindresultaat. 
1. Pascal,  2. Petra en  3. Carlo 
Als slot mochten we nog een aantal pijlen schieten op de lange baan. 
Dit was aanzienlijk moeilijker en voor de heideruiters was het al een hele prestatie om het doel te raken. 
De feestavond heeft in ieder geval zijn doel bereikt. Het was een gezellige, goed verzorgde en zeer 
geslaagde avond. Een bedankje aan de organisatie en de handboogvereniging is dan ook op zijn 
plaats. 
 
3 november t/m januari 2010 Springlessen Luc Steeghs 
 
Door: Anneke Pardoel 
 
De springruiters hebben er even op moeten wachten, maar … Wat in het vat zit, verzuurt niet! Dus 
begin november gingen de springlessen in het kader van het jubileumjaar van start. 
 
Luc Steeghs was gestrikt als instructeur. Luc hamerde van het begin af aan op het voorwaarts rijden 
tijdens het loswerken. Ook werkte hij veel met balken op de grond voor en na de sprong om de paarden 
goed bij de sprong te brengen en meteen na de sprong voorwaarts door te laten galopperen. We 
kunnen denk ik vaststellen dat de les waarin het minste hindernismateriaal gebruikt is, de moeilijkste 
was! Er werden die les niet meer dan vier balken en twee staanders gebruikt! Op de grote volte en 
steeds maar hetzelfde aantal galopspringen maken tussen vier balken. De opdracht was niet moeilijk, 
het uitvoeren ervan wel! Zeker toen één van de vier balken in een steiltje werd veranderd. Dat werd dus 
oefenen geblazen thuis! 
 
Luc wist iedere ruiter op zijn eigen niveau te voorzien van gepast advies. Van beginner tot Z-combinatie 
hebben alle oefeningen meegedaan en kunnen hier zelf thuis verder mee aan de slag. 
 
27 december Kringkampioenschappen Dressuur te Asten 
Dre. L2 Kampioen Laura Knijnenburg, Willaert 
 
31 december nieuwe statuten 
Gelijktijdig met de laatste dag van ons jubileumjaar passeren bij het Notariaat Deurne de nieuwe 
statuten van onze vereniging. Reeds in 2002 tijdens de oprichting van de KNHS is bepaald dat alle 
verenigingen die lid zijn van de KNHS voor 1 januari 2010 nieuwe statuten volgens de KNHS richtlijnen 



moeten bezitten. 25 jaar lang en tot de allerlaatste dag hebben wij als vereniging statuten volgens het 
NKB-model gehad. 
Na 25 jaar verdwijnt daarmee definitief formeel het laatste beetje nostalgische NKB uit de vereniging. 
 
31 december 
Afgemeld als lid:  Bianca Aarts 
   Saskia Maertens 
   Guido Vriends 
   Marieke Vedder  
Totaal aantal leden: 46 
 
Slotwoord 
Wat een jaar! Een jaar met alleen maar hoogtepunten en records. Uiteraard waren er de 
jubileumactiviteiten die stuk voor stuk geweldig waren. Ook het concours hippique was een hoogtepunt. 
Het aantal vergaderingen dit jaar is ongetwijfeld ook een clubrecord zijn. Maar liefst 12 keer werd er 
vergadert in verschillende samenstellingen en dan hebben we de regiovergaderingen dit jaar ook nog 
eens laten schieten. En wat te denken van het ledental van 50 dat we dit jaar bereikt hebben. Een jaar 
afsluiten met 9 kampioenen en reserve kampioenen is ook al een nieuw clubrecord. En uiteraard voor 
het eerst jubilarissen, liefst 7 in totaal en ook nog eens 3 ereleden. Hoe mooier kan een jubileumjaar 
zijn?  
 
Maar een ding is dit jaar wel heel bijzonder en iets waar we trots op kunnen zijn: We hebben het samen 
gedaan. De activiteiten zijn door verschillende personen georganiseerd, het concours was een 
gezamenlijk project en ook aan het jaarverslag hebben verschillende personen een bijdrage geleverd.  
 
Naast het jaarverslag is er dit jaar ook het jubileumboek wat, naar ik verwacht, meer aandacht zal 
krijgen. Maar het jubileumboek zal nogmaals duidelijk maken dat dit voornamelijk gebaseerd is op de 
26 jaarverslagen van 1984 tot en met 2009. Ik hoop dan ook dat mijn opvolger zich bewust is dat een 
jaarverslag in welke vorm dan ook altijd een bijdrage levert aan de geschiedenis van de vereniging. En 
dat we in 2024 of 2034 wederom een beroep zullen doen op de jaarverslagen.  
 
Carlo Reijnders 
 
 

 
 


