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L.R. DE HEIDERUITERS 



 
 
 
1 januari 2015 
Aantal leden: 55 
Aangemeld als lid: Louise Klemetzen 
                   Joyce Geilenkirchen 
Totaal aantal leden: 57 
 
3 januari Kringkampioenschappen dressuur te Asten Heusden 
Res. Kampioen klasse L1 Anouk Ivits met Einstein  
 
9 januari Nieuwjaarsborrel 
Gezellig het nieuwe jaar begonnen met de nieuwjaarsborrel, dit jaar voor het eerst op een vrijdagavond, 
als vanouds bij de Reizende man. 
 
18 januari Kringkampioenschappen springen te Asten 
Kring Kampioen klasse M Juus Bankers met Cogito 
Luc Martens met Bijou Verte in de klasse Z een 7e plaats 
Pascal Knijnenburg met Caramba Verte in de Klasse Z een 10e plaats 
 
31 januari Brabantse kampioenschappen dressuur te Schijndel 
Anouk Ivits met Einstein in de klasse L1 een 7e plaats 
 
5 februari springlessen van Johan Klein Zieverink 
5 springlessen die met veel plezier zijn gevolgd.  
 
6 februari bestuursvergadering Heideruiters 
 
22 februari Brabantse kampioenschappen springen te St. Oedenrode 
Juus Bankers met Cogito in de klasse M een 5e plaats 
 
28 februari Toon Hendriks overleden 
Op 28 februari is Toon Hendriks de vader van Marlies Hendriks overleden.  
Toon was via zijn dochter Marlies bij onze vereniging betrokken geraakt en als vrijwilliger een geweldig 
lid van onze vereniging en een trouwe supporter.  
Totaal aantal leden: 56 
 
1 maart  
Aangemeld als lid: Nikki van Diepen en Peter Paul Bouman 
Totaal aantal leden: 58 
 
21 april Jaarvergadering 
Tijdens deze jaar vergadering werden Pascal Knijnenburg en Jeroen Bankers herkozen. Door 
omstandigheden trad Jolanda Gustin af als bestuurslid waardoor het bestuur tijdelijk verder gaat met 4 
bestuursleden. Op 6 februari had Carlo Reijnders al de functie van penningmeester op zich genomen. 
Hans Tielemans gaat voorlopig de functie van secretaris op zich nemen wat na een jaar geevalueerd 
zal worden.  
  
23 april NK Veteranenspringen te NK Mierlo 
Op donderdag 23 april is Juus Bankers met Nadouch Z Nederlands Kampioen Veteranen geworden. 
Na eerder al eens 2e en 5e te zijn geworden lukte het dit jaar om de andere 11 barrageruiters te 
verslaan. 
In 2003 werd Gerrit van de Weyer Veteranen kampioen en heeft nu dus in Juus een waardige opvolger.  
Tweede werd Huub Janssen, ook een oude bekende van de Heideruiters. Huub heeft namelijk 
jarenlang les gegeven op onze clubavond.  
Juus, namens de Heideruiters van harte gefeliciteerd.  
 
 
27 juni Nieuwe leden 
Aangemeld als nieuw lid:   Sanne van den Broek en Nathalie Manders 
Totaal aantal leden 60 
 
 



 
21 juni Kringkampioenschappen dressuur in De Mortel 
Dressuur L2: 3e Anouk Ivits met Einstein  

 
 
5 juli Kringkampioenschappen springen in De Mortel 
Springen L: 12e Lovise Klemetzen met Peelhoeves Caretto 
Springen M: Kringkampioen Linda Edefall met Nadouch z  
Springen Z: 3e Juus Bankers met Cogito  
Springen Z: 7e Larissa Bijl met Dylana verte 
 
28 juli jaarlijkse BBQ 
Gezellige bbq avond met heerlijk mooi  weer. Iets te koud voor de tijd van het jaar 
Toch een grote opkomst 51 aanmeldingen en 49 personen aanwezig  tijdens de bbq. 
Goede reacties ontvangen over het aanvangstijdstip 19.00 uur ipv 20.00 uur 
 
16 augustus Finale Brabantse Kampioenschappen te Zijtaart 
we hebben weer een kampioen en wel in de klasse m linda edefall met het paard nadouch na een 
foutloze barrage in de tijd van 43.61 sec. 
geen kampioen maar wel afgevaardigd pascal knijnenburg met el salvador plaats 5 in de klasse l. 
veulen keuring liessel 9-8 
verder nog een kampioen en wel bij de veulenkeuring in liessel toon van osch met het veulen antilliano 
met een totaal van 57.5 punten 
 
4 en 5 september Hippiade 
Springen klasse M: 8e Linda Edefall met Nadouch Z   
Springen klasse L: 43e  Pascal Knijnenburg met El salvador 
 
Prinsjesdag  2015 
Op 15 september, Prinsjesdag, heeft ons lid Nadine Verbugt deelgenomen namens het korps der 
Koninklijke Marechaussee aan de parade.  
 
1 oktober  
In oktober aangemeld als nieuw lid : Maartje van Laarhoven, en Alice van de Hurk 
Totaal aantal leden: 62 
  
Raboclubkas Campagne 
Opbrengsten van de Raboclubkas Campagne was dit jaar maar 124,- euro, we hebben  31 stemmen 
gekregen.  
 
November najaarsactiviteit 
Geen najaarsactiviteit ivm te geringe belangstelling voor het handboogschieten. 
Leden wel gevraagd ideeen in te sturen voor een volgende activiteit. 
 
15 december 
Hebben Jeroen, Pascal, Ton, Carlo en Hans geholpen bij de springwedstrijd (selectiewedstrijd) 
georganiseerd door de Kring in Manege Heijligers te Asten 
  
31 december: 
Afgemeld als lid: Lisa van den Crommenacker 
                            Alexandra Admiraal 
                            Nova Maris 
Totaal aantal leden: 59. 
 
 
 
 
 
 
 


