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Alweer enige tijd geleden hebben wij elkaar 
tijdens de algemene ledenvergadering gespro-
ken. November 2020 was het. Niet lang daarna 
is Nederland op slot gegaan in de hoop corona 
beter het hoofd te kunnen bieden. Dit heeft 
zijn weerslag gehad op alles om en rond het 
paardrijden. Hoewel we velen wel tegenkomen 
op HCM is het anders dan anders, geen wed-
strijden, geen clinics en geen gezellige borrels, 
waarop je hoort over elkaars wel en wee. Op 
HCM komen we natuurlijk iedereen wel tegen, 
maar dat is toch anders dan met elkaar een 
wedstrijddag doorbrengen, koortsachtig poet-
sen en boenen opdat de paarden er op en top 

uitzien. De vraag hoe ging het bij jou, heb je 
lekker gereden, de opmerkingen over de jury 
en de blije en opgeluchte gezichten als het 
weer voorbij was en de punten gehaald, mis-
sen we. We hopen dat het allemaal goed gaat 
met iedereen en vooral dat we elkaar snel 
weer kunnen zien in verenigingsverband. 

Wisseling van de wacht 

Tijdens de vorige algemene ledenvergadering 
van 17 september 2020 is al aangekondigd dat 
er een wisseling van de wacht aankomt binnen 
het bestuur. We hadden – wellicht tegen beter 
weten in – verwacht dat we deze wisseling in 

een fysieke bijeenkomst is te kunnen regelen 
op het tijdstip dat daarvoor gebruikelijk is: 
april. Tegelijk vertellen we de laatste nieuw-
tjes zoals een korte impressie van het oefen-
parcours op 14 maart 2021 onder leiding van 
Susanne Zweerink en het meetmoment op 11 
april 2021. 

De Tussensprong is dus vooral bedoeld om 
nieuwe bestuursleden aan te kondigen en 
een aantal van de zittende leden de ruimte te 
geven om zich per direct te richten op andere 
werkzaamheden die zich niet laten combineren 
met een bestuursfunctie bij de rijvereniging. 
Dit geldt in ieder geval voor Iris Boelhouwer. 
Zij kan haar functie als voorzitter en bestuurs-
lid van onze rijvereniging niet langer combine-
ren met haar nieuwe positie bij de KNHS. Dit 
in combinatie met het feit dat zij 6 jaar in het 
bestuur heeft gezeten, maakt dat zij het voor-
zitterschap per mei neerlegt. 

Het bestuur heeft in de tussenliggende tijd 
niet stil gezeten en twee leden benaderd en 

Korte Update 

van het bestuur
Juist omdat het langer duurt dan we had-
den verwacht, hebben we gekozen voor een 
‘Tussensprong’ om jullie te informeren 
over twee bestuurlijke aangelegenheden: de 
samenstelling van het bestuur en de con-
tributie over 2021.

bereid gevonden zich in te zetten voor de ver-
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eniging door plaats te nemen in het bestuur. 
Vanwege de uitzonderlijke situatie willen wij 
de benaderde mensen in deze tussensprong 
aan jullie introduceren zodat zij zich nu alvast 
kunnen presenteren en alvast kunnen kennis-
maken met de rol en taken van het bestuur van 
de rijvereniging. Het formele voordragen van 
deze potentiële nieuwe leden, zal plaatsvinden 
tijdens de eerstvolgende ledenvergadering. 
Met deze nieuwe bestuursleden denken we een 
goede balans te hebben tussen de verschil-
lende ruiters en amazones: de volwassen, de 
in- between ruiters en de jonge ruiters.
We willen graag aan jullie voorstellen:

Annemieke Lieshout 
Frank Ouwehand

Naast Iris willen Joke, Githa, Jeanine en Barba-
ra ook graag het stokje overdragen. Zij kunnen 
en willen langer ‘aanblijven’, om het nieuwe 
bestuur wegwijs te maken. Joke zal tot de 
algemene ledenvergadering lid van het bestuur 
blijven en als vicevoorzitter het gezicht naar 
buiten zijn, daarna zal zij haar kennis blijven 
inzetten voor de rijvereniging via deelname aan 
commissies. Githa en Barbara blijven nog een 
jaar aan, Jeanine wil als penningmeester zorg-
dragen voor een goede overdracht en blijft dus 
aan het bestuur verbonden totdat duidelijk is 
wie de positie van penningmeester gaat vervul-
len. 

Dat betekent dat het bestuur de eerstvolgende 
periode uit in ieder geval zes leden bestaat. Na 
een jaar is er sprake van een bestuur van vier 
leden. Zoals besproken tijdens de afgelopen 
algemene ledenvergadering, zullen we com-
missies voor specifieke activiteiten instellen. In 
combinatie met het besluit om de organisatie 
van de FNRS wedstrijden over te dragen aan de 
manege HCM denken wij dat het bestuur met 
een omvang van vijf personen uit de voeten 
kan. 

Het is natuurlijk de wens om de periode dat 
de nieuwe leden nog niet zijn voorgesteld en 
met jullie instemming zijn geïnstalleerd zo kort 
mogelijk te laten duren. Zodra het mogelijk is, 
zal een datum voor een algemene ledenverga-
dering worden uitgeschreven. Wij vertrouwen 
erop u hiermee goed te hebben geïnformeerd 
en voor deze ongewone situatie een adequate 
oplossing te hebben gevonden.

Contributie 2021

Omdat er afgelopen periode maar weinig ge-
organiseerd is en het nog niet duidelijk is wat 
2021 ons gaat brengen, wil het bestuur graag 
voorstellen om de over 2020 betaalde contribu-
tie te verdelen over 2020 en 2021. Dat bete-
kent dat over 2021 geen contributie geheven 
wordt. Het staat iedereen vrij een bijdrage te 
doneren maar het is geen verplichting. Het zal 

voor ruiters die reeds langer lid zijn en in 2020 
hun contributie hebben betaald, dan ook niet 
als voorwaarde gelden om mee te kunnen doen 
aan die activiteiten die de rijvereniging kan en 
mag organiseren. Ruiters die nog niet lid zijn, 
zullen gewoon lid moeten worden en dus contri-
butie moeten betalen om te kunnen deelnemen 
aan activiteiten. Het geldt uitdrukkelijk alleen 
voor 2021, de cijfers van de rijvereniging zijn 
naar het oordeel van het bestuur - goed genoeg 
om dit een jaar te kunnen aanbieden. Wij zien 
dit als een kleine verzachting in deze span-
nende tijd. De contributie aan de KNHS zal wel 
gewoon betaald moeten worden. Aan die leden 
voor wie de rijvereniging deze contributiebeta-
ling ontvangt, zal als altijd verzocht worden dit 
bedrag te voldoen.

Naast deze bestuurlijke beslommeringen over 
de bezetting zijn we blij te kunnen berich-
ten dat het oefenparcours op 14 maart 2021 
smaakte naar meer, wellicht in mei een vervolg. 
En 11 april organiseerden we een meetmo-
ment; ook daarvoor geldt: als het goed bevalt 
zullen we het geregeld organiseren. En zodra 
er meer kan zal er meer worden georganiseerd. 
Communicatie daarover gaat via de website en 
de social media.
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Het bestuur is op zoek gegaan naar nieuwe 
bestuursleden en heeft alvast twee mensen 
benaderd die enthousiast zijn om mee te 
gaan doen in het bestuur: Annemieke Lies-
hout en Frank Ouwehand. Als het weer 
mogelijk is een AVL te organiseren hopen 
we dat ze formeel kunnen toetreden tot het 
bestuur. We stellen ze vast aan jullie voor.

Hoi Annemieke. De meeste leden zullen jou al 
kennen, je bent een vertrouwd gezicht op HCM. 
Hoe lang kom je hier al?

Ik ben hier verschillende periodes geweest: 
mijn eerste stappen op manege Any Dale waren 
in 1970 en de eerste ponyles op Max. Mijn va-
der reed hier en daarom kwam ik mee. Ik ben 
groot geworden bij meneer en mevrouw Post en 
heb hele fijne herinneringen aan die tijd.

En voor de mensen die later kwamen, waar 
zouden die je van kunnen kennen? 

Van de carrousel. Ik ben in 
1985 na een lustrumfeest bij de 
HCS gekomen. In 1993 is mijn 
dochter geboren en ben ik weer 
even weggeweest, maar sinds 
2008 weer terug. 
Verder ben ik sinds nu bijna een 
jaar de trotse eigenaar van Merrie, die ik samen 
met Marcelle verzorg. En van wedstrijden kun-
nen mensen mij kennen als schrijver naast de 
jury.

Frank, jij bent nog niet zo lang bij HCM. Wat 
is jouw relatie met HCM? Wat heeft jou hier 
gebracht? 

Mijn dochters hebben mij hier gebracht. Sarah 
(bijna 12), de oudste, reed eerst in Almere, 
maar dat vonden we niet zo gezellig. We wer-
den getipt over Muiderberg en toen we kwamen 
kijken waren we direct verkocht. En daardoor 
is mijn tweede dochter Emilie (bijna 10) ook 
besmet met het pony-virus, dus toen reden ze 

beiden. Guusje de jongste (bijna 4) is nog te 
klein om aan lessen deel te nemen, maar dat 
zal ook wel komen. Mijn vrouw , Patricia, en ik 
gingen meestal samen mee naar de manege. 
Wij hebben in de Achterhoek een boerderij en 
daar zijn de kinderen begonnen met rijden. 
Daar werd ik ook heel enthousiast en nu heb-
ben we zelfs eigen pony’s: Fatey (Welsh) heb-
ben we nu net een jaar en sinds 2 maanden is 
Chinouk, een bonte pony (Welsh en xx) erbij 
gekomen.

Wat vind je belangrijk voor de rijvereniging? 

Annemiek: natuurlijk de ervaring met wedstij-
den. Maar ik zie ook mogelijkheden om jonge 

Interview 

Asprirant bestuursleden
Annemieke Lieshout en Frank Ouwehand
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kinderen spelenderwijs ook andere zaken te 
leren. Denk aan bijvoorbeeld longeren, maar 
ook het onderhoud van het harnachement. Hoe 
maak je bijvoorbeeld een leertje vast als dat los 
is geraakt en waarom is dat belangrijk. Naast 
het organiseren van wedstrijden vind ik dat dit 
soort zaken ook aandacht moeten krijgen en 
daar kan de rijvereniging meer betekenen.

En Frank, wat is voor jou belangrijk?

Best lastig, want ik heb niet dat historische 
besef van de vereniging. Ik denk dat er meer 
bekendheid van de Rijvereniging zou moeten 
zijn en wat de RV allemaal doet. Dat heb ik zelf 
gemist als nieuwkomer. Nu door corona is dat 
ook best lastig geweest. Er zijn nu veel nieuwe 
jonge kinderen bijgekomen en ik zou het fijn 
vinden als ze meer aan de hand worden geno-
men. Ik weet niet precies waar de scheidslijn 
tussen het manege bedrijf en de rijvereniging 
ligt, misschien zou de grens er ook niet moeten 
zijn. Ik zou het goed vinden als de koppeling 
tussen de wedstrijden en de lessen en de leer-
doelen sterker zou zijn. Meer een geheel.

Annemiek: De groepen en de leeftijden zijn ook 

wel veel meer gescheiden het afge-
lopen jaar door de corona maatre-
gelen. De volwassenen gaan direct 
naar de lessen weg en dat was daar-
voor heel anders. Met de meetmo-
menten heb je ook dat ‘samenzijn’ 
nog niet echt.

Frank: terug naar normaal en daar-
aan werken.
Ik zou ook de eigenaren van HCM 
graag meer betrokken zien. 11 April 
bijvoorbeeld was er voor het eerst 
sinds lange tijd een meetmoment 
en daar heb ik de aanwezigheid/
zichtbaarheid van de eigenaren wel 
gemist. Ik zou willen bijdragen aan 
meer verbondenheid. 

Annemieke: ik vind het vooral 
belangrijk dat de rijvereniging op 
zichzelf kan bestaan, met een goede 
band met HCM. Als aspirant lid van 
het bestuur vind ik het leuk om me 
te verdiepen in alle ins en outs van 
de KNHS.  

Aspirant bestuursleden Annemieke Lieshout  
en Frank Ouwehand stellen zich voor
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Het was al een tijd geleden dat we als Rij-
vereniging in actie konden komen. Hoe was 
het ook al weer? Geen juryleden, maar wel 
vrijwilligers om het parcour op te bouwen, 
startlijst maken, aardigheidje voor Suus... 
Er was veel hulp, maar een volgende keer 
maken we een betere verdeling tussen op-
bouw en afbouw.

Het was een mooie dag met enthousiaste en 
tevreden ruiters. Onder leiding van Suzanne 
Zwerink werd een parcours gebouwd en ge-
reden zoals dat ook bij een KNHS wedstrijd 
zou gaan. De jongere ruiters konden onder 
begeleiding gezamelijk inspringen en het 
parcours rijden.

Vanwege de coronamaatregelen was er wei-
nig ruimte voor publiek. Vandaar een foto-
verslag met prachtige luchten.

Oefenspringen 

14 maart 2021



Dekenwasservice • Lederreparatie • Trailerverhuur 

Alles voor je huisdier • Dierenkliniek in onze winkel

ALLES VOOR PAARD & RUITER

NAARDERVAART 1A, MUIDERBERG  I  035 - 632 10 21

WWW.DEBOERDIERENRUITER.NL

•  De nieuwste ruitersportmode
• Groot in paardenvoeding en snacks
• Altijd de beste aanbiedingen
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HET BESTE PAARD 

VAN STAL
Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op freeroad.nl

Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Acties geldig 
bij aanschaf van een Mazda CX-5 uit voorraad met registratie voor 30 september 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf van een NEDC-voorraadauto. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 
motorisering, vanaf TS-uitvoering. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

TOT 2000 KG TREKKRACHT

FREEROAD
Zandzuigerstraat 6 | 1333 HD Almere | 036 - 5494249 Molenland 3 | 8024 AL Zwolle | 038 - 4280300 www.freeroad.nl | 

HET BESTE PAARD

180557 Freeroad Adv. Mazda CX-5_Paardenevent_215x275mm.indd   1 13-07-18   14:05
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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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www.breed.nl

Onze expertises:  
Elektrotechniek • Klimaattechniek

Werktuigbouwkundig • (Brand)beveiliging  
Domotica • Duurzame oplossingen 

Datacenter en serverruimtes  
Service & Onderhoud

Al meer dan een eeuw 
delen wij onze kennis. 
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Joke Stringer-Hettinga
info@rv-anydale.nl

Jeanine Ruiter
administratie@rv-anydale.nl     

Githa Hermens
ledenadministratie@rv-anydale.nl

Barbara Bak

Boukje van Tulder

Maguérite Koenigs

Hippisch Centrum Muiderberg
Googweg 9a
1399 EP  Muiderberg 

Rijvereniging Any Dale
p/a Kalkovens 10
1398 EK   Muiden

40516327

NL76 RABO 034.31.62.377

Hoefsmederij Jasper Metzemaekers    Chrysantenstraat 17   1431 BM  Aalsmeer 
06 413 683 53    jaspermetz@hotmail.com

M
Jasper Metzemaekers

MetzemaekersVisitekaartje.indd   1 18-02-12   12:30


