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Naast de sluiting van de scholen, restaurants 
en cafés, zijn ook alle sportaccommodaties en 
sportverenigingen gesloten tot 6 april. Voor 
HCM zal dit een enorme financiële aderlating 
betekenen wegens het wegvallen van alle les-
sen en de omzet van de horeca. Het nieuws is 
nu nog redelijk vers en er wordt gekeken hoe 
de manegepaarden en -pony’s deze periode zo 
goed en gezond mogelijk door kunnen komen. 

Voor de vereniging zijn er ook al direct een 
aantal consequenties. Zo zal de eerste buiten-
wedstrijd van 5 april en de proefgerichte clinic 
van 4 april door Crista Bruine de Bruin, niet 
door kunnen gaan. De vraag is wat er over de 
periode na 6 april besloten wordt door de over-
heid. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het hele 
land vanaf 7 april weer alles kan doen en ik 
verwacht dat er nog steeds beperkingen zullen 

zijn na die periode. Wellicht heeft dat dus ook 
consequenties voor de Paas pas de Deux en 
onze algemene ledenvergadering van 16 april. 
Misschien zijn wij genoodzaakt om die uit te 
stellen. Wij zullen jullie middels onze verschil-
lende communicatiekanalen zo goed mogelijk 
op de hoogte proberen te houden.

In deze Sprong treft u wel al het jaarverslag 
aan, de agenda voor de ALV van dit jaar en de 
balans 2019 plus de begroting voor 2020. 
We hebben weer een prachtig jaar gehad met 
de vereniging die mede werd gerealiseerd door 
de Freeroad Anydale Cup. Hierdoor mochten wij 
meer starts dan gebruikelijk verwelkomen. Ook 
was het weer ons goed gezind, waardoor we 
geen wedstrijd hebben hoeven annuleren. 

Dat brengt mij op het laatste punt. Zoals u 

weet is de finish in zicht voor de financiering 
van het vernieuwde achterterrein. Van de totale 
100.000, - hebben wij 60.000, - gefinancierd 
en voor de laatste 40.000, - trekken we hard 
aan het Obligatieplan. Door te lenen bij de 
leden, is het voor ons mogelijk dit onder nette 
voorwaarden te realiseren. 
We zijn over de 20.000, - !!! en hebben jullie 
hulp nodig om dat laatste stuk te dichten. Voor 
een gezonde toekomst van de rijverenging – en 
natuurlijk HCM – is dat vernieuwde terrein hard 
nodig. 

HELP ONS EN DOE MEE!!!

Ga naar: https://obligatieplan.nl/rvanydale/

Hopelijk zien we jullie snel op de Algemene 
Ledenvergadering.

Van jullie 

voorzitter
Lieve leden, 
Eigenlijk had ik een heel ander stukje in mijn hoofd om met jullie te delen. Maar sinds een aantal dagen, zijn wij allemaal in de ban 
van het Corona virus. Het dagelijks leven is ernstig verstoord en hopelijk is niemand van jullie – of jullie naasten – ziek geworden met 
ernstige klachten.
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Wedstrijdkalender tot en met september 2020

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. Voor informatie over wedstrijden, inschrijven voor wedstrijden, startlijsten, uitslagen en ons wedstrijdregelement zie: www.rv-anydale.nl
Voor de KNHS dressuurwedstrijden kun je je inschrijven via mijn KNHS of door je inschrijfformulier te mailen naar info@rv-anydale.nl

Dag Datum Organisatie Evenement Opmerking Vakantie's e.d. 
Zondag 2-2-2020 KNHS dressuur B t/m ZZL
Zondag 9-2-2020 NVBW St Georges training tentpegging
Zondag 8-3-2020 RV Any Dale oefenspringen paarden en pony's
Zaterdag 14-3-2020 FNRS dressuur paarden
Zondag 15-3-2020 FNRS dressuur pony's
Zaterdag 21-3-2020 NVBW St Georges opbouw en training
Zondag 22-3-2020 NVBW St Georges competitie wedstrijd tentpegging/mounted skill at arms
Zondag 29-3-2020 HCM Interne Caroussel
Zaterdag 4-4-2020 RV Any Dale proefgerichte clinic dressuur B t/m ZZL
Zondag 5-4-2020 KNHS dressuur B t/m ZZL
Zondag 12-4-2020 NVBW St Georges training tentpegging training en paaslunch
Maandag 13-4-2020 RV Any Dale Paas Pas de Deux
Donderdag 16-4-2020 RV Any Dale ALV
Zaterdag 18-4-2020 FNRS dressuur paarden
Zondag 19-4-2020 FNRS dressuur pony's
Zondag 26-4-2020 SMR MRB Examen MRB meivakantie
Zondag 3-5-2020 KNHS dressuur B t/m ZZL meivakantie
Zondag 10-5-2020 NVBW St Georges training tentpegging
Zondag 17-5-2020 VCN, carrousel 1e div paarden hoog Zilvia's s Hoeve
Zaterdag 23-5-2020 FNRS dressuur paarden
Zondag 24-5-2020 FNRS dressuur pony's
Maandag 1-6-2020 KNHS dressuur B t/m ZZL
Zondag 7-6-2020 VCN, carrousel eredivisie pony's, Stal Groenenendaal
Zondag 14-6-2020 VCN, carrousel eredivisie paarden, Ruitersportcentrum de Eenhoorn
Zondag 21-6-2020 NVBW St Georges training tentpegging
Zondag 28-6-2020 KNHS dressuur B t/m ZZL NK Carrousel, Schoteroog
Zondag 5-7-2020 zomervakantie
Zondag 12-7-2020 NVBW St Georges training tentpegging zomervakantie
Zaterdag 22-8-2020 NVBW St Georges opbouw en training
Zondag 23-8-2020 NVBW St Georges competitie wedstrijd tentpegging/mounted skill at arms
Zondag 6-9-2020 KNHS dressuur B t/m ZZL
Zaterdag 12-9-2020 FNRS dressuur paarden
Zondag 13-9-2020 FNRS dressuur pony's
Vrijdag 25-9-2020 NVBW / ETPA European Championship training
Zaterdag 26-9-2020 NVBW / ETPA European Championship tentpegging/mounted skill at arms
Zondag 27-9-2020 NVBW / ETPA European Championship tentpegging/mounted skill at arms
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wijzigingen 
wedstrijdreglementen 
KNHS per 1 april 2020

Als je deelneemt aan KNHS-wedstrijden dan 
gelden de regels die zijn opgesteld in het 
Algemeen wedstrijdreglement en het wed-
strijdreglement van de discipline die je rijdt.  
Zo is er een apart discipline reglement voor 
het springen, dressuur, eventing en mennen. 

Jaarlijks kunnen er wijzigingen worden aan-
gebracht in deze reglementen. 

In deze reglementen staat bijvoorbeeld ook 
welke hoofdstellen, bitten, sporen en zwepen 
zijn toegestaan in welke discipline. Altijd han-
dig om eens door te lezen; 
www.knhs.nl onder het kopje (top)sport. 

Als deelnemer word je immers geacht de re-
gels te kennen en daarnaar te handelen.

Algemeen
Voor 2020 zijn er geen wijzigingen op het Alge-
meen wedstrijdreglement.

Dressuur
In 2020 zijn er enkele kleine wijzigingen in het 
wedstrijdreglement dressuur. In 2021 is het 
de bedoeling dat er een compleet herschreven 
wedstrijdreglement dressuur komt.

Wijzigingen per 1 april 2020:

• Bij het behalen van minder dan 50% in een 
dressuurproef wordt er maximaal 1 verlies-
punt toegekend. De toekenning van 2 of 
3 verliespunten bij 45% en 40% komt te 
vervallen.

• Bij uitsluiting in de proef wordt er maximaal 
1 verliespunt toegekend.

• Bij de kür op muziek geldt dat na het bel-
signaal van de jury de muziek binnen 45 
seconden moet beginnen. Nadat de muziek 
is gestart moet de deelnemer binnen 30 
seconden de ring binnenkomen bij A.

Eventing
In het discipline reglement voor de eventing 
zijn geen grote wijzingen aangebracht.

Springen
In het wedstrijdreglement springen zijn er ook 
een aantal kleine wijzigingen:

• Er worden geen verliespunten meer toe-
gekend aan een combinaties die worden 
uitgesloten vanwege het starten voor het 
belsignaal. 

• Het gebruik van sporen met getande wiel-
tjes is verboden.

• Het gebruik van achterbeenbeschermers 
is aangescherpt. De KNHS volgt hierin de 
wijzigingen in het reglement van de FEI. 
Controle op het gebruik van achterbeenbe-
schermers wordt gedaan door het jurylid 
dat toezicht houdt op het voorterrein. Bj 
gebruik van niet toegestane beschermers 
zal dit jurylid vragen de beschermers af te 
doen. De keuze is aan de deelnemer om 
andere beschermers dan wel zonder be-
schermers te springen. Op starten met niet 
toegestane achterbeenbeschermers volgt 
diskwalificatie.
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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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Niet alleen de ponies van HCM schitter-
den op Jumping Amsterdam dit jaar: we 
hadden ook een amazone in de ring! Bloe-
me Schulte reed op 23 januari een parcours 
met Scotch & Soda. Daar wilden we meer 
van weten….

Je mocht starten op Jumping Amsterdam! Hoe 
heb je dat nou voor elkaar gekregen?
Eigenlijk door m’n moeder. Zij had een wildcard 
gekregen. Maar haar paard Epic, (Elegance SB) 
was uitgerekend een week voor de wedstrijd 
niet goed. En toen mocht ik dus.

Wat voor wedstrijd was het precies?
Springen. Het was niet voor punten, maar wel 
voor een prijs. Je kon je kwalificeren via wed-
strijden in de L en hoger en als je in die wed-
strijden 1ste of 2de werd kon je je kwalificeren.

Hoe ging die dag?
We moesten heel vroeg op, al om 5:45uur. We 

hadden vooraf een deelne-
mersbandje gekregen waar-
mee je naar binnen mocht 
rijden met je trailer. We gin-
gen eerst het parcours lopen 
en daarna zadelen. Ik was 
starter nummer 8, rond 8:30 
in de ochtend, om 9:00 was 
het al klaar. Er was toen al 
wel wat publiek op de tribu-
nes, familie, vrienden enzo. 
Het zag er allemaal heel echt 
uit, ook al begon het officiële 
Jumping programma pas in 
de middag.

En hoe ging het?
Het was een supergoed rondje! Foutloos ge-
sprongen. Ik had hem goed onder controle 
tijdens het parcours. Vooraf niet, maar wel 
tijdens het parcours. Alleen een beetje jammer 
van de start….

Wat gebeurde er bij de start?
Er is een onzichtbare lijn en als je die passeert 
start je tijd. Maar ik wist dat niet en ik wilde 
nog een extra volte rijden om in de goede galop 
te starten. Ik had dus niet door dat de tijd al 
liep. Ik had strafpunten vanwege tijdsover-
schrijding en ook voor een weigering, omdat ze 
de volte als een weigering tellen. 

Interview 

Bloeme Schulte
over Jumping Amsterdam
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 Je volgt de opleiding Paardensport- en houde-
rij, niveau 4 in Barneveld, is het ook je ambitie 
om iets met springen te gaan doen?
Ik vind springen wel heel erg leuk, ik ga ook 
bijna ieder weekend op wedstrijd. Altijd met 
Scot en soms ook met Epic. Ik zou graag op 
een hoger niveau willen komen. Maar jonge 
paarden trainen lijkt me ook erg leuk.
Wat vond je het leukst aan Jumping?

De ervaring in het algemeen! En het was leuk 
om te ervaren hoe mijn paard en ik samen 
onder druk kunnen presteren. Het is toch wel 
spannender dan zo maar een wedstrijd. Ik 
wilde weten of ik door de zenuwen helemaal 
zou worden uitgeschakeld. Dat was dus niet zo.

Zou je dit vaker willen doen?
Ja zeker, 100%! Als ik de kans krijg zou ik het 

zeker weer doen!

Dus je gaat aan die kwalificaties meedoen?
Jazeker, dat deed ik al, maar daar ga ik mee 
door. Gewoon blijven proberen! 

Bloeme werd geinterviewed door Boukje van 
Tulder. Foto’s: Digishot

“Het is toch wel spannender dan zomaar 
een wedstrijd”

Interview Bloeme Schulte 
over Jumping Amsterdam
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HTDbranding b.v.      

Tarwestraat 39

2153 GE Nieuw-Vennep

Telefoon: 0252-620015

Mobiel: 06-20627459

E-Mail: info@htdbranding.nl
 

TAMPON- ZEEF & TEXTIELDRUKKERIJ
zeefdruk, transferdruk, tampondruk

Specialist voor al uw textieldruk. 

Wij hebben een groot aanbod voor het bedrukken van kleding 
voor bedrijven, scholen en nog veel meer.

Bel voor een vrijblijvende offerte!
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Belisar (officieel heet hij Odigo) wordt 
in mei dit jaar 24 jaar. Hij heeft het groot-
ste deel van zijn leven bij de HCM gewoond. 
Hij begon daar als manegepaard en heeft 
ongeveer elf jaar geleden een eigen baasje 
gekregen. We hebben lief en leed gedeeld 
met heel veel plezier. Maar na gedane arbeid 
is het goed rusten dus......Belisar is sinds een 
maand officieel met pensioen. 

Gelukkig heeft hij een fijne plek in Muiden 
gevonden. Hij woont er met nog elf andere 
“ouden van dagen” en hij mag lekker doen 
waar hij zin in heeft. Na een korte periode 
van wennen en een plekje in de kudde ver-
overen is hij tevreden aan het rondscharrelen 
en durft hij ook heerlijk te gaan liggen tussen 
de  rondlopende maatjes. Nog even en dan 
gaat ook de wei open. Dan wordt het hele-
maal luilekkerland. 

Hij stuurt iedereen die benieuwd is naar hem 
de hartelijke groeten. 
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Beroemde 
Paarden Milton

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

Milton werd in 1977 als veulen gekocht door 
Caroline Bradley, die toen al tegen haar ouders 
zei dat dit het beste springpaard van de wereld 
zou worden. Caroline had Milton gekocht om-
dat ze met zijn vader, de Nederlands gefokte 
hengst Marius, vele internationale succes-
sen had behaald. Caroline reed hem tot haar 

dood in 1983, waarna heel veel mensen Milton 
wilden overkopen van haar ouders. Haar ouders 
besloten echter om hem te houden en Stephen 
Hadley, die later bekend werd als commenta-
tor bij het springen op FEI TV, reed de hengst 
een tijdje. Uiteindelijk begon zijn internationale 
springcarrière met John Whitaker in 1985. 

Milton was een vast onderdeel van het Britse 
team en sprong ooit 7 foutloze rondes achter 
elkaar in verschillende wedstrijden. Hij gooide 
er in zijn hele carriere nauwelijks een balk af en 
weigerde zelden. 

In 1988 hoopte iedereen dat Milton deel zou 
nemen aan de Olympische Spelen in Seoul, 
maar de Bradley’s die nog steeds de eigena-
ren waren van Milton wilden niet dat hij de 
lange reis zou maken. De consequentie was dat 
Milton en John Whitaker dat hele jaar geen deel 
uitmaakten van het Britse team. 

Tijdens het wereldkampioenschap in Stockholm 
in 1990 maakten zij wel weer deel uit van het 
team en wonnen zij met het team brons en 
individueel zilver. Dit had goud kunnen zijn, 
maar Milton schrok van fotografen langs de ring 
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waardoor hij een foutje maakte. Later dat jaar 
won hij echter wel de wereldbeker en het jaar 
daarop won hij deze opnieuw. Milton was het 
eerste springpaard ooit dat meer dan 1 miljoen 
pond prijzengeld won. 

In 1992 nam hij wel deel aan de Olympische 
Spelen in Spanje, maar hij had het zwaar in 
het warme weer. Tot aan de laatste ronde stond 
hij bovenaan, maar nadat hij weg slipte in het 
diepe zand en daardoor moest weigeren waren 
zijn kansen verkeken. Uiteindelijk is hij in 1994 
met pensioen gegaan.

Volgens verhalen was Milton soms een drama 
voor zijn grooms. Hij weigerde soms zijn stal 
in te gaan en trok zijn dekens van zich af en 
maakte ze dan kapot. Desondanks was John 
Whitaker gek op Milton, en was Milton een 
grote favoriet van het publiek.

Sascha de Waal

Beroemde paarden 

Milton 
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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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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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Ibsen B 2013 
Wynton x Cabochon
(Cabochon is de vader van de moeder, 
Rosita, en dat is een Gelderse merrie, 
vandaar het Gelderse stamboek)

 

Interview 
Anouk Slabbers
over Ibsen B

Anouk Slabbers is al jaren een vertrouwd 
gezicht bij HCM en RV-Anydale. Ze ver-
zorgt onder andere de selectielessen en 
helpt het team bij wedstrijden. Deze zomer 
kocht zij een knappe hengst, Isben B en 
daar heeft ze heel wat plannen mee. 
 
Een goede reden om haar daarover te inter-
viewen.

Vertel eens iets over Ibsen?
Ik heb hem pas sinds augustus 2019. Het is 
mijn tweede echte eigen paard ooit. Het is een 
bij het KWPN goedgekeurde dekhengst. Ik wil 
hem ook zeker ooit als dekhengst gebruiken, 
maar ik wil me eerst voornamelijk op de sport 
focussen, met name dressuur. Mijn vorige 
paard, Zülle, heb ik verkocht toen ik Lichte Tour 
reed. En ik wil met Ibsen graag verder waar ik 
was gebleven met Zülle. Ik zou het liefst naar 
het niveau van de Grand Prix rijden. Ibsen is nu 
7, hij was 6 toen ik hem kocht. Met een zes-
jarige mag je Z1 starten, maar nu hij 7 is mag 
ik in Z2 starten. Dus nu wil ik eerst van Z2 naar 
de Lichte Tour rijden en dan trainen voor de 
Zware Tour om hopelijk uiteindelijk de Grand 
Prix te halen.

Hoe pak je dat aan?
Ibsen heeft nog heel weinig wedstrijdervaring. 
Ik had mazzel dat ik hem kon kopen, want de 

vorige ruiters die hem reden vonden hem on-
handelbaar bij wedstrijden. Hij steigerde en viel 
zelfs andere paarden aan (zeiden ze, ik heb dat 
nooit gezien natuurlijk). Ik denk dat dat kwam 
omdat hij niet happy was en niet consequent 
genoeg behandeld is geweest. 
Nu probeer ik dus zoveel mogelijk wedstrijdki-
lometers te maken. Hij is nu nog té enthousi-
ast, hij reageert extreem op mijn hulpen, heel 
anders dan in een gewone training. Dus ik moet 
veel ervaring op doen en eraan werken dat de 
spanning afneemt, dat alles normaler wordt 
voor hem. 

Ik zag jou laatst een sprongetje maken, heb je 
ook ambities met springen? 
Ibsen B is Gelders gefokt en het kenmerk is 
dat ze allround zijn: dressuur, springen én 
voor de wagen. Ik denk zelf dat elk paard dat 
hoort te kunnen, afwisseling in het werk is voor 
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elk paard belangrijk. Ik doe dus met al mijn 
paarden springen en dressuur. En omdat ik nu 
eigenaar ben van een goedgekeurde dekhengst 
moet ik vaak naar vergaderingen bij de KWPN. 
Ik hoor de fokkers altijd klagen dat de veel-
zijdigheid uit het Gelders paard gefokt wordt, 
maar daar ben ik het niet mee eens. Elk spring-
paard is in staat een Z-proef te lopen en elk 
dressuurpaard kan een sprongetje maken.
In april heb ik een hengstendemonstratie van 
het Gelders paard en daar wil ik het tegendeel 
bewijzen van al die klagers. Ik ga daar dus 
springen met mijn dressuurpaard. Dat is wel 
kort dag, vandaar dat ik in de springles mee 
train. Het gaat me niet om Ibsen, maar ik wil 
gewoon bewijzen dat elk paard een sprongetje 
kan maken. 

Er wordt sowieso veel te veel bij het paard 
neergelegd als het gaat om de beperkingen: 
“hij kan dit of dat niet” hoor je vaak. Maar het 
is een mentaliteitskwestie, met name van de 
eigenaren.  Het bewustzijn over wat het paard 
kan, of niet kan, heeft hij zelf niet. Paarden 
hebben wel angst, of ze voelen de angst van 
de ruiter/amazone. Dat is ook wat ze bedoelen 
met ‘niet in harmonie zijn’. Bijvoorbeeld stil zit-

ten betekent niet dat je niet 
mag bewegen, maar dat je 
niet méér beweegt dan nodig, 
en ook niet minder beweegt 
dan nodig. Dus pas als je in 
harmonie met je paard mee-
beweegt kun je precies over-
brengen op je paard wat je 
bedoelt. De grootste vijand 
van de ruiter is angst, want 
met angst in je spieren be-
weeg je te krampachtig, te 
veel of te weinig. Dan kun je 
dus niet in harmonie meebe-
wegen.

Heb jij daar nooit last van? 
Jawel, daar heeft iedereen last van. Dat is de 
eeuwige uitdaging. Dat is ook de reden dat 
ikzelf, naast het paardrijden, sport. Om mijn 
eigen lichaam beter te kunnen bewegen en 
controleren.

Kunnen we je binnenkort weer zien bij de RV-
Anydale wedstrijden?
Jawel, ik weet nog niet of het oefenspringen 
van 8 maart lukt, dat zou ik wel heel leuk vin-
den. Ik verheug me ook op het outdoor sei-
zoen. Liefst natuurlijk in de nieuwe rijbaan op 
het achterterrein, als dat gaat lukken. Ik hoop 
wel voor het einde van dit jaar uit de basis-
sport te zijn, dus dat is vanaf ZZ-zwaar (dat 
noem je ‘subtop’). Dan zal ik dus niet meer hier 
uitkomen. Tenzij we met het nieuwe achterter-
rein ook subtop wedstrijden kunnen gaan doen, 
maar dat is toekomstmuziek......

Anouk werd geinterviewed door Boukje van 
Tulder. Foto’s: SKL Fotografie

“stil zitten betekent niet dat je niet 
mag bewegen, maar dat je niet méér 
beweegt dan nodig, en ook niet min-
der beweegt dan nodig”
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Heb jij ook zo genoten van de Vergulde 
Mossel-wedstrijd?

Heb je altijd eens een kür op muziek willen 
rijden met je BFF?

Wil je graag de trouwjurk van je moeder 
aan op paard?

Een goed excuus nodig om niet naar de 
Paasbrunch van je schoonfamilie te kun-
nen gaan?

Of doe je gewoon mee omdat het de gezel-
ligste wedstrijd van het jaar is?

Op 13 april, Tweede Paasdag, organiseert Rij-
vereniging weer haar traditionele Paas Pas de 
deux.  Voor manege en pensionruiters op paar-
den en pony’s. Vergeet je niet in te schrijven!
Voor inschrijvingen en het reglement zie www.
rv-anydale.nl

Paas Pas de Deux 
13 april 2020
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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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Jaarverslag
Rijvereniging Any Dale 2019

1. Bestuur pag 20

2. Leden pag 20
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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

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, niet aftredend
 

Bestuursleden 

2020
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Jaarverslag 2019
Almere, 20 maart 2020

Bestuur
Bestuurlijk waren er de volgende wijzigingen: 
Jolanda van der Winden (secretaris en regelen 
vrijwilligers KNHS) en Joyce van der Lans (wed-
strijdsecretariaat) zijn afgetreden tijdens de 
ALV in april 2019. Marisa Scholten en  Boukje 
van Tulder zijn tijdens de ALV in april 2019 aan-
gesteld als bestuurslid.

Het bestuur zag er in 2019 als volgt uit:
• Iris Boelhouwer:  voorzitter, regelen 
clubkampioenschap en regelen juryleden KNHS 
wedstrijden
• Joke Stringer: vicevoorzitter, wedstrijd-
secretariaat KNHS, redactie De Sprong
• Jeanine Ruiter: penningmeester
• Githa Hermens: leden administratie en 
financiële wedstrijdadministratie
• Eva Hatzmann: secretaris, regelen vrij-
willigers FNRS en bijzondere evenementen
• Saskia Kolff: website en p.r social media
• Barbara Bak: wedstrijdsecretariaat FNRS
• Marisa Scholten: regelen vrijwilligers 
KNHS
• Boukje van Tulder: redactie de Sprong
De samenwerking tussen de verschillende 
bestuursleden verliep in 2019 weer bijzonder 
prettig en in goede harmonie.

Leden
Het ledenaantal van de Rijvereniging per 31 
december 2019 bedroeg:
• Ereleden 19 (de vereniging betreurt het 
overlijden van Cees van den Broek) 
• Leden van Verdienste 12
• Totaal leden:  186 (-2) incl. 9 bestuurs-
leden
o Senior 109 (+3)
o Junior 77 (-5)

KNHS wedstrijden
In 2019, heeft de rijvereniging 9 KNHS 
dresssuur wedstrijden georganizeerd, te we-
ten op 3 februari, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 
1 september, 13 oktober, 10 november en 1 
december. Ook dit jaar was er weer sprake van 
een stijging in het aantal starts: 638 starts 
(2018: 586 starts,  2017: 470 starts, 2016: 
643 starts).
Tijdens het buitenseizoen werd gestreden om 
de Freeroad Cup, gesponsord door MAZDA 
dealer Freeroad met vestigingen in Almere en 
Zwolle. Alle deelnemers aan KNHS dressuur 
wedstrijden deden automatisch mee aan deze 
cup zolang er minstens 3 keer bij ons gestart 
was, waarvan in ieder geval op 7 juli. Na een 
spannende strijd werd de Freeroad Cup bij de 
paarden gewonnen door Daphne de Groot met 
Adventure en bij de pony’s door Carlijn den 

Breejen met Merel. Er werden fantastische prii-
zen uitgedeeld door dhr Tim Brandt zelf! Op 10 
maart werd een KNHS indoor springwedstrijd 
georganiseerd. De deelnemers konden kiezen 
voor deelname aan de KNHS wedstrijd of een 
oefenparcours en met 34 KNHS starts en 39 
oefenparcours voorzag deze gecombineerde 
dag zeker in een behoefte.
Na een geslaagde proef in 2018, zijn we in 
2019 bij KNHS dressuurwedstrijden doorgegaan 
met  3 juryleden in plaats van 4 als dit paste bij 
het deelnemersaantal. Het bestuur heeft sinds 
maart 2019 mooie bodywarmers aangeschaft 
waardoor zij herkenbaar zijn tijdens KNHS 
wedstrijden. Ook KNHS ringmeesters kunnen ze 
indien gewenst gebruiken.

FNRS wedstrijden
De organisatie van FNRS wedstrijden is een 
samenwerking tussen de manege en de RV. 
Ook in 2019 zijn er weer 6 FNRS wedstrijden 
georganiseerd (19/20 januari, 16/17 maart, 
25/26 mei, 22/23 juni, 7/8 september, en 2/3 
november) met in totaal 339 deenemers wat 
een kleine daling was ten opzichte van een jaar 
eerder (2018: 351 deelnemers). Op alle dagen 
konden even en oneven proeven worden gere-
den. 
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Weesperweg 2A   1398 XD Muiden   0294 - 261 392   
info@streefkerk.com   www.streefkerk.com

Makelaardij  I  Hypotheekadvies 
Pensioenadvies  I  Verzekeringen  
Schadebehandeling

Interne wedstrijden en andere evene-
menten in 2019

22 april: Paas pas de deux. De opkomst viel 
wat tegen met 9 koppels, waarschijnlijk omdat 
2e paasdag in de schooolvakantie viel. Maar de 
deelnemers hadden er niet minder plezier om.  
Winnaars bij de manegepony’s waren Thyrsa 
’t Hoen en Esmee Bos, bij de manage paarden 
Fenna Sengers en Tessa Brock, en bij de eigen 
paarden waren dat Cato Huisman en Renske de 
Jong. 

3 mei: rondleiding faculteit diergeneeskunde 
van de universiteit Utrecht. Met 14 deelnemers 
zijn we in een paar auto’s naar Utrecht gereden 
voor een presentatie en rondleiding. Met dank 
aan Frans Krug die het facuteitsbureau ervan 
overtuigd had dat een rijvereniging binnen de 
doelgroep voor rondleidingen viel. Heel interes-
sant om daar te kunnen komen kijken, al waren 
er helaas niet zo veel paarden in de kliniek 
maar wel veel lege boxen.  

8 juni: springclinic voor manege- en pension-
ruiters met Faan Pompen, kon voor manege 
ruiters helaas ivm de veiligheid niet doorgaan 
vanwege het slechte weer. 

10 juni: Pinksterspringwedstrijd voor manege- 
en pension ruiters. Met 13 manage deelnemers 
en 28 pension deelnemers was dit weer een 
geslaagde wedstrijd.

15 september: dressuurclinic door Maxime van 
der Vlist. Met 18 deelnemers een volle dag in 
de stralende zon in de buitenrijbaan. In 2-en 
3-tallen moest iedereen flink aan de bak en dit 
is zeker voor herhaling vatbaar. Maxime was 
ook erg tevreden. 

27 Oktober: inhaal springclinic onder leiding 
van Arjen de Jong voor de manege ruiters die 
zich hadden opgegeven voor de springclinic van 
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Jaarverslag 2019

8 juni. Met 11 deelnemers konden ze er bijna 
allemaal bij zijn.

24 november: pepernootspringen en knutse-
len voor de kinderen. Met 22 manege starts, 
14 pensionstarts en 3 Pieten was het weer een 
geslaagd event. De Gouden Pepernoot werd 

gewonnen 
door Alma 
Janssen 
met Rango 
(pensionrui-
ters) en Yfke 
Holdinga 
met Boris  
(manegerui-
ters).

Het clubkampioenschap werd georganiseerd op 
14 december 2019, niet in de zomer zoals in 
voorgaande jaren, en kon daardoor gecombi-
neerd worden met een gezellige Koek en Zopie 
winterborrel met hotdogs! Het was een groot 
succes. Maud Cremers en Dana Greve mogen 
zich clubkampioenen 2019 noemen!

Juryleden en vrijwilligers
Heel veel dank weer aan alle juryleden en 

vrijwiligers die geholpen hebben om alle wed-
strijden en evenementen een succes te maken. 
Zonder hun hulp was dit allemaal niet mogelijk. 
Het blijft een continue zoektocht naar nieuwe 
vrijwilligers om het verloop op te vangen, maar 
het lukt toch altijd weer. Er zijn een aantal 
vaste krachten die bij FNRS vaak klaarstaan 
om te zorgen dat iedereen op tijd is, alle zadels 
en hoofdstellen goed zitten, dat protocollen 
ingevuld worden en proefjes voorgelezen, en 
ook om ouders te vragen toch vooral vanaf de 
tribune te genieten van hun kroost. Met name 
wil het bestuur graag Carlien Laanen en Vivien-
ne Nobel noemen voor de vele uren hulp, maar 
ook alle anderen die vaak, of af en toe, hun 
steentje bijdragen!
Zoals al vele jaren het geval is, werden de prij-
zen ook dit jaar verzorgd door Dorothé en Erik 
Penninks, waarvoor weer onze dank!

Voltige
De trainingen op donderdag avond en zaterdag 
morgen worden goed bezocht. Er zijn 3 teams. 

De Sprong
Aan het begin van 2019 werd de redactie 
gevormd door Niki van der Wielen, Maartje 
Strengers, Joke Stringer en Charissa Keet. Na 
jarenlang in de redactie te hebben gezeten zijn 
Charissa en Niki in 2019 gestopt. Het bestuur 
wil hen allebei graag heel hartelijk bedanken 
voor alle mooie bijdragen aan onze clubuitgave. 

Boukje van Tulder heeft de redactie in 2019 
versterkt. De nieuwe redactie heeft het format 
van de Sprong omgezet naar digitaal waardoor 
de opmaak beter geschikt is voor publicatie op 
de website. Het ziet er prachtig uit! Vanwege 
alle wijzigingen verscheen De Sprong in 2019 
drie maal (februari, maart en december) en 
telde 11 adverteerders. 
Er worden ook nog altijd enkele papieren exem-
plaren in de foyer neergelegd.

Financiën
Ter voorbereiding van een verbetering van het 
achterterrein, dmv het aanleggen van eb en 
vloed bodem, is veel werk  verricht met name 
door Iris Boelhouwer en Githa Hermens. Daar-
door was eind 2019 een substantieel deel van 
het benodigde bedrag via subsidies binnenge-
komen.  

Voor de financiële resultaten wordt verwezen 
naar het financieel jaarverslag en de bevindin-
gen van de kascommissie. Deze zijn na dechar-
ge van de kascommissie op de website van de 
rijvereniging te vinden.

NB: vanwege de maatregelen rondom het 
Coronavirus is de kascommissie nog niet in de 
gelegenheid geweest om decharge te verlenen. 
Wij hopen zo spoedig mogelijk ook de financiële 
resultaten te kunnen publiceren.
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Iris Boelhouwer
Mobiel: 30147872
iris.boelhouwer@gmail.com

Joke Stringer-Hettinga
info@rv-anydale.nl

Eva Hatzmann

Jeanine Ruiter
administratie@rv-anydale.nl     

Githa Hermens
ledenadministratie@rv-anydale.nl

Saskia Kolff

Barbara Bak

Boukje van Tulder

Marisa Scholten

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


