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L.R. DE HEIDERUITERS 



Ledenbestand per 1-1-2016  

Per 1-1-2016 lid van de Heideruiters Wilco van Lierop 
Totaal leden aantal 60 
 

8 januari 2016 

Traditionele nieuwjaarsborrel in de reizende man te Deurne.het was een gezellige avond met een 
mooie opkomst. 
 
Afgevaardigde kampioenschappen Springen te Schijndel.. 

Springen  klasse B  Peter Bouwman met Champ /  
Nathalie Manders met Kastel 

                  Klasse L  Wilco van Lierop met Elina-fleur. 
                  Klasse M  Kring Kampioen Linda Edefall mety Nadouch z  
                  Klasse Z  Res. Kring Kampioen Juus Bankers met Cogito  

Luc Martens met Dylana Verte. 
 

19-2-2016 Overlijden Grard Bouwmans  

Grard Bouwmans was vanaf de oprichtingsvergadering lid van onze vereniging De Heideruiters en had 
een grote betrokkenheid met de paardensport van zijn zonen Henk en Hans en later met zijn 
schoondochter Petra. Waren zij als deelnemer op een wedstrijd, dan was Grard er ook. Zijn gedreven 
bijdrage aan de concoursen die we organiseerden zullen we niet vergeten. Tot voor een paar jaar terug 
was Grard nog aanwezig op onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel en BBQ maar die moest hij gezien zijn 
gezondheid de laatste twee jaar helaas laten schieten. 
 
4-4-2016 

Nieuw lidmaatschap  John Joseph 
 
19-4-2016 

Jaarvergadering met een opkomst van 19 leden zijn aanwezig. Hans Tielemans wordt gekozen als 
bestuurslid en vervult de functie van secretaris.  
  

9-10-11-5-2016 

Deelname van Luc Martens met Devency aan wedstrijd, de big tour hoogte 1.35m bij Jan Tops te 
Valkenswaard 
Met een 11e/5e/29e plaats. Mooie internationale ervaring voor Luc.  
 
19-6-2016 

Dressuuurwedstrijd op het oefenterrein onder zeer mooie weersomstandigheden na een week van veel 
regen,het progamma duurde van 9.00 u tot16.45 u verdeeld over  2 ringen. 
Een applaus voor de catering de hamburgers en de broodjes worst waren geweldig. 
Bedankt Bep, Tiny en Celina. Bedankt aan alle vrijwilligers en sponsors die het weer mogelijk hebben 
gemaakt om een wedstrijd te houden. 
 
5-7-2016 
De jaarlijkse BBQ is weer gehouden onder zonnige maar winderige omstandigheden. Met een opkomst 
van 36 personen 29 leden en 7 partners mogen we niet klagen al kan het altijd beter. Misschien een 
uitdaging voor de volgende BBQ  te houden in op de eerste dinsdag in juli 2017. 
 
6-7-2016  
Laura en Pascal hebben een dochter, Maaike is geboren om 15.04 u. 
 
  



UITSLAG SELECTIEWEDSTRIJDEN ZIJN BEKEND INCLUSIEF DE AFGEVAARDIGDEN 
Bij dressuur geen afgevaardigden alleen twee leden reserv namelijk: 
-Marielle Cox in het m2 
-Kim Tielemans in het z1. 
Bij het springen 2 kampioenen. In de klasse Z Juus Bankers met Cogito en in de klasse M Linda Edefall 
met Nadouch Z.  
Springen  B- Wilco van Lierop reserve. 
                B- Nathalie Manders afgemeld. 
                M- Linda edefall met Nadouch Z  
                     Juus Bankers met Daimond Lady 
                Z- Juus Bankers met Cogito. 
 
14-08-2016 Brabantse kampioenschappen te Nijnsel 
Gestart op de Brabantse kampioenschappen 
Juus bankers en Linda Edefall voor het springen 
Kim tielemans voor de dressuur. 
Linda Edefall mocht door naar de Hippiade in Ermelo. 
 
 
Opzegging lidmaatschap per 31-12-2016 

Line Helledi 
Lovice Klementzen 
Joyce Geilenkirchen 
John Josephs 
Patty van Dordrecht 
Sanne Kortooms 
 
Totaal aantal leden 54 
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