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Voor de paardensport is de grootste impact het 
niet rijden van wedstrijden. In maart ging ook 
de manege dicht voor lesklanten en mochten 
mensen met een eigen paard gelukkig nog hun 
dier rijden. Nu in de 2e periode van strenge 
maatregelen, kunnen we nog wel paardrijden 
maar zijn wedstrijden helaas allemaal ge-
schrapt. We denken dat dat nog tot het einde 
van het jaar duurt maar wellicht mogen we 
eerder weer meetmomenten organiseren.
De Corona heeft ook zijn weerslag op de rea-
lisatie van het achterterrein. Dat gaat helaas 
voorlopig niet gebeuren. De deadline van de 
subsidie was al een paar keer verschoven en 
heel misschien hadden we nog wel een keer 
om uitstel kunnen vragen maar ook de ondui-
delijkheid over de toekomst van HCM gaf ons 
geen solide basis om met zo’n groot project – 

waarin veel mensen zouden investeren – ver-
der te gaan. Heel spijtig maar het is niet an-
ders. Begin maart hadden we nog in ons hoofd 
om de nieuwe rijbaan in september feestelijk 
te openen maar helaas heeft de werkelijkheid 
ons ingehaald.
In de periode dat het kon en mocht, 
hebben we nog een laatste outdoor-
wedstrijd gehouden die druk bezocht 
werd. Nu maar duimen dat we nog een 
indoorwedstrijd mogen rijden.
Door het ontbreken van wedstrijdre-
sultaten zullen de clubkampioenschap-
pen dit jaar in een ander format gere-
den worden. We doen er alles aan om 
binnen de mogelijkheden toch iets te 
organiseren maar daarvan zullen we 
jullie via social media en de website op 

de hoogte houden.
Blijf gezond en hopelijk kunnen we in het 
nieuwe jaar weer volle kracht vooruit!

Iris Boelhouwer

Van jullie 

voorzitter
Lieve leden, 
Het is een jaar met hindernissen geweest voor de paardensport en dan niet in de letterlijke variant. Voor iedereen liep dit jaar anders 
dan je van tevoren had bedacht en gehoopt. Covid-19 is sinds begin dit voorjaar een virus waar iedereen direct of indirect mee te maken 
krijgt.  
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Ik kan er ook enorm van genieten om combi-
naties te zien groeien. Aan de andere kant heb 
ik ook geleerd hoe kwetsbaar paarden zijn. 
Dat maakt het lastig om onbevangen te blijven 
kijken. 

Ik ben op de manege waarschijnlijk beter 
bekend als de moeder van Claire Elenbaas. 
Claire heeft inmiddels twee paarden, Breezer en 
Evert. Breezer is haar eerste grote liefde, een 
pracht beest met een gevoelig onderstel. Van 
hem weten we hoe leuk het is om een dier met 
een kop erop te hebben, van hem weten we 
ook hoe kwetsbaar paarden zijn, van hem heeft 
Claire geduld geleerd en met hem het werken 
vanaf de grond. Evert of eigenlijk Everton is 
nog redelijk nieuw bij onze familie gekomen. 

Het zijn net twee broertjes, de een wat ranker, 
de ander wat robuuster maar allebei prettig ge-
stoord. Evert staat nog op HCM, Breezer staat 
op dit moment op rust dicht bij huis waar hij 
rustig zelf kan bepalen wanneer hij buiten is en 
wanneer op stal. 

Toen ik een tijdje terug gevraagd werd voor 
het bestuur, had ik het nog erg druk met een 
fulltime baan als jurist bij de gemeente Am-
sterdam en daarnaast het zorgen voor mijn 
moeder, bij wie we in huis waren gaan wonen. 
Dus nee, ik had geen tijd. Een jaar later is die 

situatie behoorlijk veranderd en heb ik toen 
ik opnieuw gevraagd werd, ja gezegd. Een 
bestuursfunctie hoort erbij als je intensief bij 
iets betrokken of met iets bezig bent. Per dag 
ben ik minimaal één keer op ‘Muiderberg’, per 
dag heb ik minimaal één keer wel contact met 
iemand van HCM of van de rijvereniging. Tijd 
om ook wat terug te doen. Ik heb er zin in om 
samen met elkaar te kijken hoe we verder kun-
nen in deze toch wel lastige tijd. 

Even voorstellen: 

Marguérite Koenigs
ons nieuwste bestuurslid

Paardrijden doe ik niet, maar het kijken 
naar en het verzorgen van paarden vind 
ik leuk om te doen. Geweldig om te zien 
hoe paarden door hebben hoe jij je voelt en 
waar je wel en niet bang voor bent. 
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Isabel Delamarre, 11 jaar uit Almere 
(links) en Isalotte van Agteren, 9 jaar 
uit Bussum (rechts) 

DUO Interview 
Isabel en Isalotte
over Voltige

Isabel Delamarre (11) en Isalotte van 
Agteren (9) voltigeren allebei al ruim 
2 jaar bij HCM onder leiding van 
Bram, Moneke en Melissa. Ze doen 
namens RV Any Dale ook mee aan 
wedstrijden. 
En met succes!  De meiden zijn gese-
lecteerd bij de landelijke selectie. 

Hoog tijd om ze een paar vragen te 
stellen.

Isabel en Isalotte (Dot), hoe kwamen jul-
lie erbij om op voltige te gaan?
Isabel: Ik zat wel op turnen en paardrij-

den, dus zo kwam ik bij voltige te-
recht. Nu doe ik alleen nog voltige. Je 
kan leuke dingen doen op het paard.

Isalotte: Een vriendin van mijn zus 
deed voltige en die vroeg of ik een 
keer mee wilde omdat ze dacht dat 
het iets voor mij zou zijn. Ik vond het 
gelijk heel leuk en toen ben ik erop 
gebleven. Ik had het ook al een keer 
gezien toen ik 3 was en toen vond ik 
het al leuk bij Jumping Amsterdam, 
maar toen was ik nog te jong.

En vonden jullie ouders het ook gelijk 
een goed idee?

Onze ouders vinden het leuk, maar ze vinden 
het soms wel eng. Het helpt dat de paarden 
betrouwbaar zijn en dat de instructeurs veel 
vertrouwen geven.

En wat vind je zelf het leukst om te doen?
Isabel: De kür vind ik het leukst. Ik doe solo, 
duo met Isalotte en team. Solo en duo zijn 
favoriet.

Isalotte: ik vind de duo kür het leukst. Die 
begint zo: ik spring als eerste op, dan doet ik 
de standvlag en dan doet Isabel een rolletje-op 
en dan een binnenwaartse vlag. En daarna gaat 
Isalotte op Isabel liggen en dan doet Isabel een 
standvlag in de nek. 
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Isalotte: Mijn lievelingsoefening is standvlag, 
dat is met 1 been omhoog en handen naar be-
neden (zoals op de foto).
Isabel: Mijn favoriet is de radslag. De lage en 
de hoge zijn allebei leuk: de lage is eigenlijk op 
je schouders met je je hoofd naast het paard. 
En als afsprong is de radslag ook leuk (van de 
billen af). Of de flikflak.

Wow! En met welk paard volti-
geren jullie?
Meestal met King en soms op 
Woody. King is onze favoriet en 
die is ook het grootst. Isabel 
kan er net bij en Isalotte kan 
er nu ook net bij. We moeten 
zelfstandig opspringen, we krij-
gen geen voetje meer.

Bij de voltige kür hoort ook 
muziek wij hebben nu als duo 
Frozen en een eerst hadden 
we de Lionking. We hebben het 
zelf gekozen. 

Wat is jullie sterkste punt?
Isabel: kracht in mijn armen en daardoor kon ik 
al snel opspringen

Isalotte: bij mij is het vooral de lenigheid en 
kracht in mijn benen.

Hoe kwamen jullie erbij om wedstrijden te gaan 
doen? 
We waren de kleinste van het team (allebei een 
ander team) en toen zei Moneke dat het leuk 
zou zijn om een keer met een wedstrijd mee te 
doen. We zijn solo en duo gestart. 

De bekers die voor ons staan zijn de prijzen die 
we als duo hebben gewonnen, bij de Flevorui-

ters (26-10-2019) en in Weteringen (dat was 
eerder, maar er staat geen datum op de beker, 
dus we weten niet meer precies wanneer dat 
was).

Ik heb gehoord dat jullie zijn geselecteerd, hoe 
zit dat?

We zijn bij de Perspectieven van de KNHS. 
Dan heb je extra trainingen bij de bondscoach. 
Daarboven zitten nog A en B kader, die zijn nog 
beter. Claire de Ridder, (bondscoach Voltige 
voor TeamNL bij de KNHS), denkt dat als je bij 
de perspectieven zit dat je over een paar jaar 
topsporter kunt worden. 
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En is dat ook wat je wil? 
Isabel en Isalotte in koor: JA! 

En hoe vaak moet je dan trainen?  
Nu door corona is dat minder. We trainen hier 
bij HCM 2x per week op donderdag en op za-
terdag. En thuis doen we de basis oefeningen 
zoals bijvoorbeeld opdrukken. 

Isalotte: ik zit ook nog op paardrijden en ik 
turn ook 2 x per week.
Dan heb je bijna alle dagen wat, maar we vin-

den het wel een hele leuke sport. 
Isabel: Soms zit ik tijdens de uitleg op school 
met mijn benen in 
de lucht. 

Isabel en Isalotte 
werden geintervie-
wed door Boukje 
van Tulder. Foto’s: 
Serita Fotografie
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Onze voorzitter, Iris Boelhouwer, heeft 
sinds 1 september een bijzondere nieuwe 
baan: ze is directeur topsport en techni-
sche directeur bij de KNHS. Daarmee is 
zij de officiële vertegenwoordiger van de 
bond namens Nederland in de internatio-
nale topsport, bijvoorbeeld bij de FEI en de 
olympische spelen. Genoeg reden om eens 
te vragen hoe dat gegaan is en wat er alle-
maal bij komt kijken. 
 
Je werkte in een hele ander tak van sport: de 
media. Hoe is het idee ontstaan om op deze job 
te solliciteren?
 
Eigenlijk al toen ik voor mezelf had besloten 
dat ik wel klaar was in de media. Ik had al 
zoveel facetten van het vak doorlopen en ik 
wilde graag van m’n passie mijn werk maken. 
Dus vroeg ik me af wat ik in de paardensport 
zou kunnen betekenen. In februari kwam deze 
vacature voorbij, vlak voor de corona-crisis. Ik 
twijfelde of dit bij mij zou passen maar toen 

heb ik het 4 pagina’s tellende uitgebreide profiel 
opgevraagd. Na het lezen van 3 pagina’s dacht 
ik: nou, dit past misschien wel meer dan ik 
dacht. De gevraagde competenties kwamen 
overeen met waar ik bij mijn vorige werk ook 
mee bezig was, zoals bijvoorbeeld het werken 
met talent. Of je nou Linda de Mol begeleidt of 
een topsporter…. Ik zag wel overeenkomsten.
Ik heb gesolliciteerd, en veel rondes en ge-
sprekken verder is het gelukt! Dat had ik vooraf 
niet gedacht, maar gaande het proces kwam 
het steeds dichterbij. 
 
Je hebt vorig jaar een opleiding tot instructeur 
gedaan, was dat een eerste stap richting je 
carrière-switch?
 
Dat was eigenlijk al daarvoor. Het was niet 
bedoeld voor een carrière-switch, maar het 
paste wel bij het idee om meer met mijn passie 
te doen. Die opleiding wilde ik gewoon al een 
tijdje heel erg graag doen. Echt voor mijn eigen 
plezier. Het was misschien wel intensiever dan 

ik vooraf had gedacht. Maar ik heb de opleiding 
goed afgerond. 
 
Heb je nog ambities om er iets mee te doen? 
 
Ik vind het heel leuk om les te geven, maar ik 
heb het voorlopig zo druk, dat dat niet veel zal 
gebeuren!

Je hebt het dus heel druk. Wat is je belangrijk-
ste taak?
 
De belangrijkste taken zijn: zorgen dat de 

Interview 

Iris Boelhouwer
over haar nieuwe baan bij de KNHS
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sporters op de olympische spelen en wereldrui-
terspelen presteren, talent-ontwikkeling en de 
KNHS belangen behartigen in de internationale 
paardensport.
 
Het is nu natuurlijk een rare tijd met corona, 
maar hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er-
uit?
 
Ik zit nu net als veel anderen mensen achter 
m’n laptop te vergaderen. In een normale tijd 
zouden maandag/dinsdag kantoordagen zijn 
(vooral vergaderen) en woensdag ook nog.  
Gisteren was er bijvoorbeeld een hele dag over 
de toekomst van het eventing. Dat gaat over 
het heel uiteenlopende zaken, tot en met welk 
hooi de paarden gaan eten tijden de Olympi-
sche Spelen en wie dat gaat leveren. Maar ook 
het anti-doping regelement voor mens en dier 
dat met de FEI moet worden besproken. 
In het weekend zijn natuurlijk de meeste eve-
nementen, daar ben ik ook veel bij. Bijvoor-
beeld een NK van een bepaalde discipline. Maar 
er is nu wel minder gaande dat gewoonlijk, dat 
missen we nu natuurlijk.
 

Waar kijk je naar uit voor het komende jaar?
 
Tokyo! Ik kijk natuurlijk vooral uit naar de spe-
len. Het idee was dat ik met een schone lei zou 
beginnen en dat ik vier jaar de tijd zou hebben 
om ons voor te bereiden op de olympische spe-
len van Parijs. Maar nu kijk ik alleen maar naar 
Tokyo. De grootste uitdaging is: hoe krijgen we 
iedereen voorbereid nu er zo veel evenementen 
af vallen. Ik heb vandaag wel gehoord dat de 
kans heel groot is dat het doorgaat, dus daar 
kijk ik enorm naar uit! 
 
Heb je dan nog een voorkeur voor bepaalde 
discipline?
 
De mensen die mij kennen weten dat mij hart 
ligt bij springen en eventing, maar dat mag ik 
natuurlijk niet hardop zeggen. Dus ik kijk uit 
naar alle disciplines.
 
Zou je vanuit je rol bij de KNHS nog iets voor 
de rijvereniging kunnen beteken?
 
Mijn bemoeienis begint eigenlijk daar waar de 
breedtesport ophoudt. Dus mijn werkterrein 
ligt op een vlak waar de rijvereniging ophoudt. 

Behalve natuurlijk als er talenten vanuit onze 
rijvereniging doorstromen naar de topsport. 
Wie weet, we hebben leden die bij de voltige en 
bij eventing veelbelovend zijn.
 
Is dit wel te combineren met het voorzitter-
schap van de rijvereniging?
 
Nou eigenlijk niet. De weekenden zijn heel vol 
met evenementen en doordeweeks ben ik ook 
full time bezig. Dus ik kan eigenlijk nog maar 
heel zelden bij onze eigen evenementen zijn. 
Maar in april 2021 loopt mijn officiële tweede 
termijn als voorzitter af, dus dat is een natuur-
lijk moment om het stokje over te dragen. 
 
En waar zou een nieuwe voorzitter aan moeten 
voldoen?
 
Ik denk dat het iemand moet zijn met enthousi-
asme, vasthoudendheid, empathisch vermogen 
en die organisatorisch sterk is. En die zeker het 
belang van goede communicatie ziet. 

 
 

Interview Iris Boelhouwer 
over haar nieuwe baan
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Beroemde 
Paarden Seabiscuit

Iedereen kent wel enkele beroemde paar-
den, zoals Black Beauty en Amerigo. Maar 
er zijn nog veel meer bijzondere paarden. 
Deze keer het verhaal van Seabiscuit. 

Seabiscuit werd geboren op 23 mei 1933 in 
Kentucky. De bruine hengst was klein en stond 
krom op zijn benen, het was eigenlijk niet 
zo’n mooi paard om te zien. Hij was bedoeld 
als racepaard en werd getraind door “Sunny 
Jim” Fitzsimmons, die wel potentie in hem zag 
maar hem vooral erg lui vond. Er werd dan ook 
niet heel veel aandacht aan hem besteed. Hij 
verloor zijn eerste 17 races en eindigde vaak 
achteraan, op stal werden regelmatig grapjes 
gemaakt over Seabiscuit.

Na het winnen van twee races en een nieuw 
baanrecord in 
de tweede race 
begon Seabis-
cuit echter toch 
wel de aandacht 
te trekken. Als 
tweejarige liep 
hij 35 races, 

een zwaar trainingsschema, waarbij 
hij vaak eerste en tweede werd. Bij 
twee races hiervan kon hij gekocht 
worden voor 2500 dollar, maar nie-
mand had toen interesse. 

Tijdens een latere race viel het oog 
van trainer Tom Smith op hem, hij zag 
het potentieel in hem dat zijn huidige 
trainer eigenlijk nog steeds niet zag. 
Seabiscuit werd verkocht aan Charles S. Ho-
ward voor 8000 dollar en Tom Smith werd zijn 
nieuwe trainer. Red Pollard werd zijn jockey 
(berijder) en uiteindelijk ook zijn grote vriend. 
Vanaf dat moment werd Seabiscuit steeds beter 
en won hij steeds meer, zelfs met grote voor-
sprongen. 

In 1937 deed Seabiscuit mee aan de Santa 
Anita Handicap, de beroemdste race in Califor-
nia waar in totaal 125.000 dollar gewonnen kon 
worden. In de eerste warming up race won hij 
makkelijk, maar tijdens de twee race werd hij 
aan de kant geduwd bij de start waardoor hij 
als vijfde eindigde, het paard Rosemont won. 
Een week later moesten Seabiscuit en Ro-

semont opnieuw tegen elkaar racen in de Santa 
Anita Handicap, waar Rosemont met een neus-
lengte verschil won. In de kranten kreeg de joc-
key van Seabiscuit de schuld. Red Pollard zag 
pas te laat dat Rosemont ze aan het inhalen 
was omdat hij blind was geraakt aan een oog 
tijdens een ongeluk bij een trainingsrit, hij had 
dit voor iedereen verborgen gehouden. 
Een week na dit verlies won Seabiscuit de San 
Juan Capistrano Handicap met 7 lengtes ver-
schil en een baanrecord. 

Seabiscuit werd steeds bekender en was een 
favoriet bij veel race fans. Er volgden steeds 
meer overwinningen en toen Seabiscuit Ro-
semont weer tegenkwam bij een race versloeg 
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hij hem makkelijk, met 7 paardlengtes verschil. 
In 1937 won Seabiscuit 11 van zijn 15 races en 
was hij een publiekslieveling en het paard dat 
het meeste geld had gewonnen in dat jaar in 
heel Amerika. 

Er was in die tijd een ander beroemd race-
paard; War Admiral. Er werd een race georga-
niseerd op 1 november 1938 waarbij Seabiscuit 
en War Admiral tegen elkaar zouden racen, het 
werd de wedstrijd van het jaar genoemd en 
het terrein was vol met mensen vanuit het hele 
land die bij deze bijzondere race wilden zijn. 
Naast de 40.000 mensen die naar de wedstrijd 
waren gekomen, luisterden er nog 40 miljoen 
(!!) van over de hele wereld naar de wedstrijd 
via de radio. Ondanks de geweldige carrière van 
Seabiscuit werd er vooral 
gewed op War Admiral, de 
meesten dachten dat Se-
abiscuit hem toch niet zou 
kunnen verslaan. 
War Admiral was een paard 
dat snel was vanaf de start, 
terwijl Seabiscuit juist later 
in een race gas ging ge-
ven. Seabiscuit was echter 
voor deze race juist ge-

Beroemde paarden 

Seabiscuit 

traind op een snelle start, waardoor de hengst 
uit de startbox vloog en direct een voorsprong 
had. War Admiral kwam toch steeds dichterbij 
en nam kort de leiding over. Zijn jockey liet 
Seabiscuit even kijken naar zijn tegenstander, 
waarna hij hem aanspoorde en Seabiscuit snel-
ler en sneller ging en uiteindelijk won met 4 

paardlengtes verschil. 
Dankzij deze race werd Seabiscuit 
vernoemd tot Paard van het Jaar. 
Daarnaast was hij het grootste 
nieuwsonderwerp van dat jaar. 

In 1939 raakte Seabiscuit gebles-
seerd. Zijn jockey Red Pollard was 
ook zwaar geblesseerd door onge-
lukken, in de laatste races had een 
andere jockey Seabiscuit gereden. 

De twee revalideerden samen en 
uiteindelijk konden ze samen weer 
racen. Ze wonnen zelfs eindelijk de 
beroemde race Santa Anita Handi-
cap. In 1940 ging Seabiscuit met 
pensioen, hij kreeg nog 108 veulens 
en in totaal kwamen er nog 50.000 
mensen langs in de 7 jaar dat hij 
met pensioen was totdat hij in 1947 
overleed. 

Seabiscuit staat in het National Museum of Ra-
cing and Hall of Fame, staat 25e in de lijst met 
de top 100 racepaarden van de 20e eeuw en 
er zijn veel documentaires en films over hem 
gemaakt, waaronder de beroemde film Sea-
biscuit (2003), geba-
seerd op het boek dat 
over hem geschreven 
is. Er zijn meerdere 
standbeelden te vin-
den van hem, waaron-
der een levensgrote in 
Santa Anita Park bij de 
baan die “Seabiscuit’s 
Court”heet. 

Sascha de Waal
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Ondernemer  
in Coronatijd

Arjen, hoe heb je het ervaren?

Maart was heftig, niemand had zoiets eerder 
meegemaakt, dus niemand wist wat de impact 
zou zijn.
De eerste zorg was natuurlijk de verzorging van 
de paarden en ze voldoende te laten bewegen. 
Gelukkig werd snel duidelijk dat de pension-
klanten zelf mochten blijven rijden en waren 
genoeg manegeklanten die kwamen helpen, om 
ook de manegepaarden en pony’s aan het werk 
te houden. Het was een kwestie van aanpassen 
aan de maatregelen en oplossingsgericht han-
delen. Dierenwelzijn staat voorop.

Wat vond je toen het lastigst? 

De onduidelijke communicatie vanuit de over-
heid. Iedere bedrijfstak moest zelf uitvinden 
wat mocht en hoe dat praktisch in te vullen 
was. Je moet flexibel zijn om zoveel mogelijk 
ruimte te bieden aan de klanten, maar je moet 
ook controleren of ze zich aan de regels hou-
den. Voor veel mensen is een paard een soort 

huisdier en contact is heel be-
langrijk dus je wilt je bedrijf zo 
veel mogelijk openhouden.

Zijn er ook goede dingen uit 
gekomen? 

Je leert op een andere manier naar je bedrijf te 
kijken. En je wordt bewuster van de betrokken-
heid van de medewerkers. Ook was wat meer 
tijd om klussen op te pakken. Verder brengt de 
corona weinig positiefs. 

Het is nog niet voorbij, er zijn nu weer nieuwe 
maateregelen van kracht. De lessen voor men-
sen boven de 18 liggen stil en de foyer is weer 
helemaal dicht. Wat verwacht je voor de ko-
mende tijd? 

Dat is nou net het lastige, je kunt eigenlijk 
niets voorspellen en dus ook niet plannen hoe 
je het gaat aanpakken. De focus is op stabiliteit 
en continuïteit. Je moet ook als bedrijf kunnen 
blijven draaien, dus wij proberen de lessen en 

het vrij rijden zo veel mogelijk voort te zetten. 
Het realiseren van nieuwe plannen staat op een 
laag pitje.

Is het vol te houden? 

Voor sommige mensen zijn al die regels en 
beperkingen lastig. Wij zijn gewend aan vrijheid 
en wij moeten nu flexibel en geduldig zijn. Ik 
ben helemaal niet huiverig voor de toekomst: 
de paardensport zal blijven bestaan, daar maak 
ik me geen zorgen om. Het past goed bij de 
wens om gezonder te leven en juist in moeilijke 
tijden is de band met een dier en het buiten 
bezig zijn extra belangrijk.
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Eind vorig jaar, vlak voor kerst, zijn de 
rijbanen vernieuwd. Binnen is nieuw zand 
gekomen en buiten is groot onderhoud ver-
richt.
Niet alleen het zand was aan vervanging toe, 
maar ook de daaronder gelegen matten die zor-
gen voor de drainage waren ‘op’. En hele ope-
ratie, waar meerdere dagen aan gewerkt moest 
worden. Maar het resultaat mag er wezen! 
Ondank de hevige regenval van de afgelopen 
maanden ligt de buitenbaan er mooi en droog 
bij. En dat houden we graag zo! 

Daarom nog een keer aandacht 
voor het opruimen van de mest. 
Als de mest blijft liggen in de 
rijbaan verslechtert de bodem 
snel: binnen vermengt het zand 
met de mest en wordt het een 
harde, vaste bodem, niet fijn 
voor belasting van de paarden. 
Buiten is het nog belangrijker 
dat de mest wordt verwijderd: 
als de mest door regen in de 
bodem spoelt raken de matten 
die onder de zandlaag liggen 
verstopt en op den duur werkt 
de drainage dan niet meer. En 
dan komen ook de plassen weer 
terug.

Dus ruim je mest op!

Mest van anderen mag je ook 
verwijderen en natuurlijk zijn 
moeders, vaders, neefjes en 
nichtjes aan de kant ook welkom 
om even de met de Mestboy aan 
de slag te gaan!

Mest ! 
oproep van HCM
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VAN STAL
Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op freeroad.nl
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de lekker biologische en écht ambachtelijke lunch op je werk

Een krat vol producten en 
gerechten van lokale ambachtelijke leveranciers, kakelvers  
bezorgd op uw kantoor voor een onwaarschijnlijk nette prijs:
LandLunch Basis is er al voor €3,50 per persoon per dag. 
Probeer ons een weekje. Daar krijgt u geen spijt van.

Wilt u ons een weekje proberen? 
Ga naar landlunch.nl/proberen en ontvang 25% korting.

25%
korting

eerste 
week

3
per persoon per dag

euro excl. BTW en      7,50 euro bezorgkosten

,50
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Iris Boelhouwer voorzitter, 
bestuurslid sinds 2015, niet aftredend

Joke Stringer vicevoorzitter, 
bestuurslid sinds 2015, niet aftredend

Eva Hatzmann, secretaris
bestuurslid sinds 2016, niet aftredend

Githa Hermens,
bestuurslid sinds 2015, niet aftredend

Saskia Kolff,
bestuurslid sinds 2017, aftredend,  
niet herkiesbaar

Barbara Bak,
bestuurslid sinds 2018, niet aftredend

Jeanine Ruiter,
bestuurslid sinds 2018, niet aftredend

Boukje van Tulder
bestuurslid sinds 2019, niet aftredend

Marisa Scholten
bestuurslid sinds 2019, aftredend
niet herkiesbaar

Marguérite Koenigs
bestuurslid sinds 2020, niet aftredend

Bestuursleden 

2020
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Notulen ALV 2020
Muiderberg, 17 september 2020

Aanwezige bestuursleden: Iris Boelhouwer 
(voorzitter), Joke Stringer (vice-voorzitter),  
Eva Hatzmann (secretaris), Jeanine Ruiter 
(penningmeester) en algemeen bestuursle-
den: Githa Hermens, Saskia Kolff, Barbara Bak, 
Boukje van Tulder, Marisa Scholten.

Aanwezig: 14 leden van de Rijvereniging (ex-
clusief de leden van het bestuur). 

Afwezig met melding: Suzanne Zwerink, Mi-
chael Meijer Cluwen en echtgenote, Delphine 
van den Broek, Fia Heere, Egbert van Keulen, 
Emma Hoogendijk.

Noot: in verband met maatregelen rond CO-
VID-19 is leden gevraagd zich vantevoren aan 
te melden zodat bij de inrichting van de zaal 
rekening kon worden gehouden met geldende 
maatregelen zoals 1,5 meter afstand.

Opening
Namens het bestuur heet de Iris iedereen van 
harte welkom, en met name de aanwezige 
ereleden, de leden van de kascommissie, en 
Joop en Arjen de Jong. Oorspronkelijk zou de 

ALV op 16 april 2020 hebben plaatsgevonden, 
maar deze moest worden uitgesteld  vanwege 
COVID-19.

Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris noemt de afmeldingen die zijn 
ontvangen. Er zijn geen ingekomen stukken.

Notulen van de ALV d.d. 18 april 
2019
De notulen worden ongewijzigd aangenomen. 

Jaarverslag 2019
Iris neemt het jaar in vogelvlucht door en ver-
wijst naar het jaarverslag over 2019 dat is ge-
publiceerd in de Sprong, welke is gepubliceerd 
voor de oorspronkelijk geplande ALV van april 
2020. Het aantal leden in 2019 was 186 en er 
zijn 23 evenementen georganiseerd. De KNHS 
wedstrijden kenden meer deelnemers dan het 
jaar ervoor, wat mede te danken was aan de 
organisatie van de Free Road Cup met prijzen-
geld. Bij de KNHS springwestrijd waren ook 
veel deelnemers, waar de mogelijkheid voor 
oefenspringen aan heeft bijgedragen. Er zijn, in 
samenwerking met HCM, 6 FNRS wedstrijden 
georganiseerd die allemaal vol waren. De mo-
gelijkheid om zowel even als oneven proeven 
te rijden op alle wedstrijddagen werd weer op 
prijs gesteld. 

De animo om mee te doen aan interne wed-
strijden blijft achter, net als in 2018. Zo waren 
er in 2019 voor de paas pas de deux maar 8 
paren. Hoewel dit een leuke wedstrijd is, is het 
moeilijk om deelnemers te vinden. Hoe dit in 
de toekomst verder gaat is nog niet duidelijk. 
Gelukkig waren er bij het pepernootspringen 
wel genoeg deelnemers. 

Het bezoek aan de faculteit Diergeneeskunde 
in Utrecht, mede gefaciliteerd door Frans Krug, 
was een succes. Ook de clinics van dit jaar 
werden goed bezocht.  De springclinic van Faan 
Pompen voor pensionruiters was succesvol, 
maar helaas moest die voor manageruiters 
worden afgezegd vanwege de harde wind. Ge-
lukkig konden de manegeruiters die zich had-
den opgegeven later alsnog aan een springclinic 
door Arjen de Jong meedoen, waardoor ook 
zij voorbereid konden meedoen aan het pink-
sterspringen. De dressuurclinic met Maxine van 
der Vlist is enthousiast ontvangen, zowel door 
pension- als door manegeruiters. Bij deze clinic 
konden steeds groepjes van 2 of 3 deelnemers 
45 minuten dressuurinstructie krijgen en dat 
bleek een leuke constructie.

De combinatie van clubkampioenschap en 
kerstborrel in december was gezellig en druk 
bezocht. De ALV geeft aan dat deze combinatie 
een goed idee was en het bestuur geeft aan dit 
ook weer in 2020 zo te willen doen. Aangezien 
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Weesperweg 2A   1398 XD Muiden   0294 - 261 392   
info@streefkerk.com   www.streefkerk.com
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Schadebehandeling

veel wedstrijden niet zijn doorgegaan moet het 
bestuur nog kijken hoe we het clubkampioen-
schap kunnen invullen. Ideeën van de leden 
zijn welkom. 

Over het algemeen is te zeggen dat, in lijn met 
de landelijke trend, dressuurdeelname afneemt 
terwijl interesse in het verbeteren van rijtech-
niek en aandacht voor het paard dmv clinics 
groeit. Gelukkig trekken de pony rubrieken 
aan wat belangrijk is voor de doorstroom. Het 
is ook gebleken dat prijzengeld trekt. De ALV 
geeft aan dat we in een drukke regio zitten met 
veel concurrentie, waarbij sommige andere 

lokaties wel veel dressuur starts hebben. Al met 
al was 2019 een mooi jaar met ongeveer 1/3 
KNHS, 1/3 FNRS en 1/3 andere aktiviteiten.
De ALV vraagt hoe het kan dat er veel actieve 
ponyruiters zijn, maar dat dit zich niet heeft 
vertaald in meer leden. Het bestuur geeft aan 
dat voor deelname aan de FNRS niet meer 
gevraagd mag worden om lid te worden. Verder 
maken ouders vaak een rekensom en besluiten 
hun kind geen lid te maken, ondank het ver-
schil in inschrijvingsgeld voor leden en niet-le-
den. Ook zijn gezinnen druk met andere dingen 
op wedstrijddagen en gaan ze zo snel mogelijk, 
na te ophalen van het protocol, weer weg. Dit 

beperkt de interesse in een verenigings-lid-
maatschap. Overigens zijn veel van de oudere/
gevorderde FNRS deelnemers zijn wel lid van 
de RV, maar een groot deel van de deelnemers 
(~80%) is jong, heeft max. F4 niveau en is 
geen lid. Ruiters in aanraking  laten komen met 
activiteiten van de vereniging werd gestimu-
leerd door bv de paas pas de deux open te stel-
len voor duo’s waarvan er maar 1 lid hoeft te 
zijn, en door aan een aktiviteit mee te mogen 
doen voordat je lid wordt. Dat KNHS startpas-
sen kunnen worden aangevraagd voor de hip-
pische ondernemer maakt het ook lastig voor 
de vereniging. De ALV roept het bestuur op om 
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te proberen de zichtbaarheid van de vereniging 
te vergroten vanwege het voortbestaan op de 
lange termijn. Er is hierbij ook een rol voor 
de onderneming met haar personeel, inclusief 
instructie team, om mensen enthousiast te ma-
ken voor FNRS (en andere) wedstrijden. 

Moneke 
biedt aan 
om mee te 
helpen met 
het zoeken 
naar nieuwe 
vrijwilli-
gers om bij 
wedstrijden 
te helpen, 
bv onder 

ouders van lesklanten. Het bestuur maakt daar 
graag gebruik van.

geeft ook nog aan dat er niet 3 voltigegroe-
pen zijn, zoals in het jaarverslag staat, maar 
5 groepen. Verder is het ook goed om te ver-
melden dat een Any Dale voltige deelnemer in 
2019 ook meedeed met het ‘talentenplan’ van 
KNHS en dat zij inmiddels bij de ‘perspectieven’ 

meetraint. In 2020 zal dit waarschijnlijk ook 
voor een ander lid van het team zo zijn.

Jaarcijfers 2019 en 
verslag kascommissie 2019
De kascommissie werd dit jaar gevormd door 
Fenna de Groot en Caroline van der Werff. 
Meaghan Callagher nam de reserveplaats in. 
De balans over 2019 is op 7 april 2020 door de 
commissie goedgekeurd. 

De representatiekosten zijn hoger uitgeval-
len dan begroot. Dit is met name vanwege de 
aanschaf van bodywarmers die door bestuurs-
leden een vrijwilligers gedragen kunnen worden 
tijdens wedstrijden en andere activiteiten om 
de herkenbaarheid te vergroten. In de post 
bestuur/organisatie zit een bedrag opgenomen 
van de clinic van Maxime van der Vlist en deze 
is daardoor ook hoger dan begroot. Kosten voor 
de Sprong zijn verdubbeld. Begin 2019 is de 
Sprong nog op papier uitgegeven en een keer 
zijn deze vanwege een fout voor het normale 
tarief via PostNL verstuurd. Ook zijn displays 
aangeschaft om  een aantal gedrukte exempla-
ren in de foyer neer te kunnen zetten en is er 
voor de digitale Sprong een gebruiksvriendelij-
ke opmaak gemaakt door Cathy van der Knaap. 
De ALV vraagt het bestuur om volgend jaar bij 
publicatie van de jaarcijfers een verslag op te 
nemen van opvallende zaken.

Fenna de Groot en Caroline van der Werff wor-
den bedankt voor het vervullen van hun taken 
als leden van de kascommissie. De ALV verleent 
decharge aan de kascommissie.

Benoeming kascommissie 2020
Caroline van der Werff en Meaghan Gallagher 
zullen de kascommissie voor 2020 vormen. 
Dorothe Pennicks neemt de reserveplaats in.  

Begroting 2020
Voor 2020 waren geen grote verschuivingen 
geplanned. Helaas konden veel activiteiten 
vervolgens niet doorgaan vanwege COVID-19, 
en tevens zijn er als gevolg van het latere tijd-
stip van de ALV een aantal dingen het vermel-
den waard. Zo zal in 2020 de website worden 
gemoderniseerd, maar dat is nog niet opgeno-
men. Zoals tijdens voorgaande ALV afgespro-
ken is er geen reservering gemaakt voor het 
lustrum 2020 (55 jaar). Het plan was om dat 
te vieren in combinatie met de opening van het 
nieuwe achterterrein. Het idee is nu om daar 
aandacht aan te besteden tijdens het clubkam-
pioenschap c.q. kerstborrel. Tenslotte staat er 
een groot subsidie bedrag op de begroting ivm
met het achterterrein. Daar komt het bestuur 
onder punt 9 van deze vergadering op terug.
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Aftredende- en benoeming nieuwe 
bestuursleden, bedanken leden.
Iris informeert de aanwezige leden dat Saskia 
voor de geplande ALV van april 2020 had aan-
geven uit het bestuur te stappen, maar dat ze 
nog tot deze ALV in september is aangebleven. 
Saskia wordt hartelijk bedankt voor haar inzet 
en het bijhouden van alle social media en voor 
haar gezelligheid, en ze ontvangt een cadeau. 
Marguerite Koenigs wordt door het bestuur 
voorgesteld als opvolger van Saskia en de leden 
van de ALV gaan akkoord. 

Verder zijn er sinds april 2020 een aantal zaken 
voor zittende bestuursleden veranderd. Zo is 
Marisa naar een andere stal gegaan en heeft 
zij besloten tussentijds uit het bestuur te gaan. 
Ook Marisa wordt bedankt voor haar inzet en 
gezelligheid en ontvangt een cadeau. Marisa 
wordt op dit moment niet vervangen. 

Verder wordt voorzien dat er bij de volgende 
ALV in april 2021 nog eens mogelijk 3 bestuurs-
leden zullen vertrekken vanwege het bereiken 
van de maximale zittingsduur, of omdat ook 
zij naar een andere stal zijn gegaan. Als ge-
volg daarvan zou het kunnen zijn dat er maar 
2 van de huidige bestuursleden zouden blijven 
(Boukje en Barbara) plus het nieuwe bestuurs-
lid Marguerite. Er zijn op dit moment weinig 
wedstrijden waardoor ervaring opbouwen lastig 

is. Het bestuur is daarom al begonnen met het 
zoeken naar nieuwe bestuursleden zodat zijn al 
voor april 2021 kunnen worden ingewerkt. Er 
zijn al veel mensen gevraagd maar helaas heeft 
dat nog niet veel resultaat gehad. De ALV wordt 
gevraagd om mee te denken en zegt toe om 
eventuele kandidaten door te geven. 
Verder stelt het bestuur voor om verder te 
gaan met een kleiner bestuur van 5 leden, met 
daarbij een kleine groep actieve leden die hand 
en span diensten verleend, want daar lijken wel 
een aantal leden in geïnteresseerd. Met een 
kleiner bestuur zal het niet mogelijk zijn om 
een gelijk aantal activiteiten te blijven organi-
seren. Op dit moment houden 2 bestuursleden 
zich bezig met de FNRS wedstrijden (juryleden 
en vrijwilligers regelen, protocollen uitprinten, 
secretariaat diensten etc.). Het bestuur stelt 
voor om de organisatie van de 6 FNRS wed-
strijden per jaar volledig bij HCM te leggen. De 
ALV gaat hier niet direct mee akkoord omdat 
deze wedstrijden ook een manier is om de RV 
zichtbaar te maken en potentiële nieuwe leden 
aan te trekken ivm wat belangrijk is i.v.m. het 
voortbestaan op de langere termijn. Het be-
stuur erkent deze zorgen, zeker omdat recent 
een aantal rijverenigingen die gekoppeld waren 
aan een hippisch bedrijf eigenlijk opgeheven 
zijn en de aktiviteiten nu door de onderneming 
zijn overgenomen. Voor details wordt verwezen 
naar punt 4. Na enige discussie heeft de ALV 

geen grote bezwaren als tenminste de zicht-
baarheid van de RV gewaarborgd blijft. Moge-
lijkheden om dit te doen zullen verder worden 
besproken door het bestuur. Ideeën van de 
leden zijn welkom. 

Hoewel het moeilijk is om voldoende vrijwil-
ligers te vinden, zijn er ook mensen op wie de 
RV altijd kan rekenen. Een daar van is Dorothé 
Penninks. Ze wordt ook dit jaar heel hartelijk 
bedankt voor het altijd weer regelen van de 
prijzen voor de wedstrijden, en zeker in 2019 
waarin ze ook alles vooraf geregeld had voor 
haar afwezigheid tijdens een mooie vakantie. 

Iris bedankt de leden voor het vertrouwen in 
het bestuur. 

Plannen bodemverbetering 
achter terrein
Iris en Githa hebben in 2019 en ook in 2020 
heel hard gewerkt om de verbetering van het 
achterterrein mogelijk te maken. Financieel was 
het ook rond, met subsidie van de overheid, 
van het schipholfonds, de RABO bank, bijdra-
gen van HCM en de RV, en van een aantal leden 
dmv deelname aan het obligatieplan. Helaas 
is een belangrijke voorwaarde dat er duidelijk-
heid is wat betreft de toekomst van HCM, maar 
die is er op dit moment nog niet. De subsidie-
gevers zijn al een aantal keer akkoord gegaan 
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met latere aanleg van het terrein maar de rek 
is eruit. Ook sommige sponsoren hebben het 
financieel zwaar. Verder is het voor het behoud 
en onderhoud van het terrein belangrijk dat er 
aktiviteiten plaatsvinden, maar de restricties 
ivm Corona maken dit lastig. Alles bij elkaar 
maakt dat het op dit moment helaas niet mo-
gelijk is om het plan te laten doorgaan.  De ALV 
bedankt het bestuur voor alle inzet en vindt het 
spijtig maar begrijpelijk dat het terrein niet zal 
worden aangelegd.  

Praktisch gezien betekend dit dat de rijkssubsi-
die en de bijdrage van RABO teruggestort zul-
len worden. Andere geldschieters hadden nog 
niet betaald.

De RV had 15.000 euro uit eigen middelen 
gereserveerd voor het achterterrein, dus die 
komen weer vrij. Het bestuur wil hiermee de 
nieuwe website financieren en de aanschaf 
van een nieuwe hinderniskar. De ALV vindt dit 
goede investeringen.

Rondvraag
Gevraagd wordt waarom de RV geen KNHS 
meetmomenten (volgens Corona richtlijnen) 
heeft georganiseerd. Reden is dat in de periode 
dat dit mogelijk was, geen wedstrijden geplan-
ned stonden. Bovendien was het insturen van 
video’s ook mogelijk. Vanaf september mochten 

buitenwedstrijden weer, en begin sept. stond 
we alweer een reguliere wedstrijd geplanned. 
De noodzaak voor meetmomenten was dus niet 
zo hoog dat het bestuur het aanvragen van een 
extra KNHS wedstrijd gewenst vonden.

Joop bedankt Saskia en Marisa voor hun inzet 
in het bestuur en wenst Marguerite veel wijs-
heid. Hij bedankt ook het hele bestuur voor al 
het werk dat weer is verzet.  

Sluiting 
In haar slotwoord bedankt Iris alle aanwezigen 
voor het actief meedenken met het bestuur. 
Zij bedankt alle leden voor hun aanwezigheid, 
en Moneke voor het aanbod om te helpen met 
vinden van vrijwilligers bij FNRS. Daarna wordt 
iedereen uitgenodigd voor drankje in de foyer.

De vereniging hoopt iedereen volgend jaar in 
april weer te zien bij de volgende algemene 
ledenvergadering.
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