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L.R. DE HEIDERUITERS 



 
 
 
1 januari 2011  

Totaal aantal leden: 47 
 
2 januari Kringkampioenschappen Dressuur B en L te Mortel 
Reserve kringkampioen Marlies Hendriks met Akone, klasse L2 
 
4 januari Nieuwjaarsborrel 

De nieuwsjaarborrel was een succes. Een gezellig samenzijn bij De Reizende Man. 
 
9 januari Kringkampioenschappen Dressuur M en Z te Mortel 
Reserve kringkampioen Michiel van Lierop met Wietse, klasse Z1 
 
17 januari Bestuursvergadering De Heideruiters samen met Ponyclub ‘t Hoefke 

 
29 januari Regiokampioenschappen Dressuur te Schijndel 

Klasse B, Wendy Munsters met Amourette 8
e
 

Klasse L2, Marlies Hendriks met Akone 7e 
 
3 februari   

Aangemeld als lid:   Sophie Luykx 
Totaal aantal leden:48 
 
8 februari   

Aangemeld als lid:  Esther Mast 
Totaal aantal leden:49 
  
12 februari en 13 februari Regiokampioenschappen Springen te Schijndel 

Klasse L, Pascal Knijnenburg met Willaert 9
e
 

Klasse L, Pascal Knijnenburg met Apiatair Verte 
Klasse Z, Petra Bouwmans met Wencke 
Klasse Z, Petra Bouwmans met Wiske 
 
15 maart Bestuursvergadering De Heideruiters 
 
16 maart Vergadering Kring Helmond 
 
16 maart Overlijden van ons lid Cor Reijnders 

Op 16 maart is plotseling ons zeer gewaardeerd lid Cor Reijnders overleden. Hij is 83 jaar geworden. 
Cor was betrokken bij de oprichting van de Heideruiters in 1984 en kreeg in 2009 bij zijn 25 jarig 
lidmaatschap de zilveren verenigingsspeld. Hij was destijds een zeer gedreven en enthousiast 
instructeur en commandant wat tot diverse prijzen heeft geleid. We zullen hem zeer missen. 
 
21 maart Begrafenis Cor Reijnders 

Op 21 maart hebben we afscheid genomen van Cor Reijnders. Een delegatie van zo’n tiental leden zijn 
in tenue aanwezig geweest tijdens de uitvaart van Cor, wat door de familie zeer is gewaardeerd. 
 
5 april Jaarvergadering 

Een jaarvergadering met een belangrijk agendapunt. Een eventuele fusie met ’t Hoefke en Rust Roest. 
De leden staat hier positief tegenover en er word besloten verder te gaan met het uitwerken van een 
plan omtrent de fusie. Daarnaast zijn er 3 bestuursleden aftredend en herkiesbaar, alledrie worden ze 
herkozen. 
 
12 april Bestuursvergadering De Heideruiters i.v.m. fusie 
 
12 april  
Aangemeld als lid:   Elles v/d Aalst 
Totaal aantal leden: 49 
 
10 mei   
Aangemeld als lid:   Kimberly Daane 
Totaal aantal leden:50 



 
 
 
12 mei  

Aangemeld als lid:   Celina Bijl 
Totaal aantal leden: 51 
 
17 mei Bestuursvergadering De Heideruiters i.v.m. fusie 
 
1 juni  

Aangemeld als lid:   Linda Edefall 
Totaal aantal leden: 52 
 
13 juni 

Aangemeld als lid:   Alexandra Admiraal 
Totaal aantal leden: 53 
 
14 juni Bestuursvergadering De Heideruiters 
 
16 juni 

Aangemeld als lid:   Lisa van den Crommenacker 
Totaal aantal leden: 54 
 
23 juni Bestuursvergadering De Heideruiters i.v.m. fusie 
 
4 juli Vergadering i.v.m. dressuurwedstrijd 
 
10 juli Kringfinale Dressuur te Deurne 

Op 10 juli hebben we voor het eerst een dressuurwedstrijd georganiseerd op ons nieuwe oefenterrein. 
De organisatie was in handen van Laura Knijnenburg en Marlies Hendriks, zij deden dit voor het eerst. 
We hadden prachtig weer, terrein was top in orde en de organisatie verliep goed. Er hadden zich een 
heel aantal leden aangemeld om mee te helpen, samen hebben we veel plezier gehad en van de 
wedstrijd een succes gemaakt. Door kring Helmond was onze wedstrijd aangewezen tot kringfinale, 
mooi dat we op deze wedstrijd dan ook 1 kringkampioen en 1 reservekampioen van de Heideruiters 
konden feliciteren. 
Kringkampioen Laura Knijnenburg met Apiatair Verte in de klasse L2. 
Reserve kringkampioen Michiel van Lierop in de klasse Z2. 
 
15 juli  
Aangemeld als lid:   Toon Hendriks 
Totaal aantal leden: 55 
 
19 juli BBQ op het oefenterrein 
De traditionele barbecue. Heerlijk weer, gezellig mensen, lekker eten, goed weer. Wat willen we nog 
meer, iets minder wespen misschien. Maar dat mocht de pret niet drukken. 
 
20 augustus Regiokampioenschappen te Mortel 
Michiel van Lierop met Wietse in de klasse Z2, 12

e
 

Corinne van Griensven met Phoenix in de klasse L2, 14
e
 

Laura Knijnenburg met Apiatair in de klasse L2, 4
e
  

Jolanda Bijl met Cinand in de klasse B, 13e 
 
21 augustus Regiokampioenschappen te Mortel 

Laura Knijnenburg met Apiatair in de klasse L2, 4
e
 

Hiermee was Laura door naar de finale. Helaas gooide het weer roet in het eten en kon de finale niet 
verreden worden. Er werd een weeralarm afgegeven en iedereen moest naar huis. Laura was wel 
afgevaardigd naar Ermelo. 
 
7 september Vergadering Kring Helmond 
 
10 september Hippiade te Ermelo 

Laura Knijnenburg met Apiatair in de klasse L2, 13e 
 
 



 
 
25 september 
Aangemeld als lid:   Anouk Ivits 
Totaal aantal leden: 56 
 
27 september fusiegesprek met verenigingen Gemeente Deurne 
 
9 oktober clubkampioenschappen kring Helmond 
Op 9 oktober hebben we deelgenomen aan de clubkampioenschappen van Kring Helmond. Dit was al 
weer even geleden. Hoe veel aanmeldingen we ook hadden toen we besloten in te schrijven, als de 
datum dan in zicht komt en er geoefend moet worden valt het toch niet mee om ruiters en paarden te 
vinden om mee te doen. Uiteraard zijn er dan als altijd ook weer de nodige uitvallers. De dag begon met 
het viertal rijden, aangezien het oefenen beperkt was gebleven en door uitvallers het viertal als geheel 
weinig samen heeft kunnen hebben we hier niet alle punten kunnen pakken. De dressuur daarna ging 
erg goed. In de tussenstand hierna stonden we 2

e
. Met de terreinrit hebben we met onze onervaren 

combi’s helaas weer punten verloren die we ondanks het goede springen niet meer terug hebben 
kunnen verdienen. Resultaat: een ontzettende gezellig dag en een 4

e
 plek. 

Viertal: Sophie Luyckx, Jolanda Bijl, Larissa Bijl en Marlies Hendriks 
Dressuur: Luyckx, Jolanda Bijl, Larissa Bijl en Alexandra Admiraal 
Terreinrit: Sophie Luyckx, Jolanda Bijl en Larissa Bijl 
Springen: Sophie Luyckx, Alexandra Admiraal en Linda Edefall 
 
13 oktober regiovergadering Noord Brabant 

 
2 november KNHS wedstrijdvergadering, uitleg nieuwe systeem wedstrijden 

 
2 november uitslag Rabo Clubkascampagne 

Bedankt voor jullie steun, we hebben € 185,- ontvangen van de Rabobank. 
 
31 december 
Afgemeld als lid:  Elles v/d Aalst 
   Jeroen Smink 
   Sylvie de Bruin 
   Simon de Bruin 
   Lisa v/d Crommenacker 
   Wendy Munsters 
   Linda van Vroenhoven 
    
Totaal aantal leden:  49 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marlies Hendriks 
 
Secretariaat  
De Heideruiters 
 
 
 
 
 
 


