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Pepernootspringen hebben we gelukkig in een 
uitgeklede vorm toch door kunnen laten gaan 
tot grote tevredenheid van de meesten. De 
pepernoot zelf is niet uitgereikt, omdat we in 
overleg met HCM geen finale hebben laten 
plaatsvinden. Iedereen is met protocol, choco-
ladesinterklaas en medaille naar huis gegaan 
en we hebben het zodanig georganiseerd dat 
we voor 5 uur klaar waren. Het clubkampioen-
schap hadden we gepland voor 19 december 
2021 in de avond in dezelfde vorm als twee 
jaar geleden: met een kerstborrel zodat we 
gezellig het jaar uit konden luiden. Ook weer in 
goed overleg met HCM laten we dit niet door-
gaan. We denken er nog over om er meer een 
‘voorjaarsklassieker’ van te maken, mits de 
dan geldende regels voldoende ruimte geven 
voor het sociale karakter van deze wedstrijd.
Naast deze sombere berichten zijn er ook 
genoeg positieve zaken om bij stil te staan en 
naar vooruit te kijken. Afgelopen maand heeft 

Crista Bruine de Bruijn twee clinics gegeven 
voor dressuurruiters. Het was een succes en 
vraagt om meer. HCM heeft op hele korte 
termijn in overleg met de rijvereniging een 
springclinic door Jeroen Meppelink georgani-
seerd. Samen met HCM wil de rijvereniging 
door het jaar heen meer van deze clinics orga-
niseren. 
Een ander positief bericht dat ook al tijdens de 
Algemene Ledenvergadering naar voren kwam, 
is het grote succes van de KNHS wedstrijden. 
Waar we een jaar geleden ons nog zorgen 
maakten of we de dagen vol krijgen, is het 
nu zaak om ‘met je slaapzak klaar te liggen’.  
Zodra de wedstrijden in het KNHS systeem 
geopend zijn, stromen de aanvragen binnen. 
Voor het eerst sinds tijden moeten we de in-
schrijving voortijdig sluiten omdat het gewoon 
vol is. Dit betekent dat er altijd ook eigen rui-
ters achter het net vissen. We begrijpen dat dit 
niet leuk is en zoeken ook naar oplossingen. 

We zijn daarin beperkt zolang er alleen een 
buiten- en binnenrijbaan is en de dag zeker in 
de winter een beperkt aantal uren heeft. Daar-
naast zijn we ook gebonden aan regels van de 
KNHS. Zo is er een maximum aan het aantal 
uren dat een jurylid mag jureren en – belang-
rijker – is een deel van de inschrijvingen gere-
serveerd voor ruiters van buiten de rijvereni-
ging. Dit is een voorwaarde van de KNHS om 
het een door de KNHS geaccepteerde wedstrijd 
te laten zijn en derhalve de behaalde punten 
te laten meetellen.  We zullen in de volgende 
Sprong wat meer ingaan op wat er komt kijken 
bij het organiseren van wedstrijden en op de 
mogelijkheden die wij samen met HCM willen 
realiseren. Dit moet ertoe leiden dat we met 
meer gemak meer aanvragen kunnen honore-
ren. 

Op naar een sportief 2022 met alleen maar 
meer rijplezier.

Van jullie 

voorzitter
Helaas schrijf ik mijn eerste voorwoord nadat er weer een nieuwe corona variant Nederland bereikt 
heeft en alweer maatregelen genomen zijn die het erg lastig maken om als vereniging meer sociale acti-
viteiten te organiseren, zoals pepernootspringen en clubkampioenschappen. 
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Ik ben Patricia Delemarre, moeder van 3 kinde-
ren en 3 paarden. In het dagelijks leven werk ik 
in het onderwijs en sinds kort ben ik ook be-
stuurslid bij Rijvereniging Any Dale. Binnen het 
bestuur richt ik mij met name op de zaken die 
voltige aangaan en ik zou het heel leuk vinden 
om als bestuurslid ervoor te zorgen dat wij ook 
weer een voltigewedstirjd kunnen organiseren 
op HCM. 

Veel van mijn vrije tijd gaat ook op aan de vol-
tige. Op de manege ben ik waarschijnlijk beter 

bekend als de moeder van 
Isabella. Isabella traint met 
heel veel plezier bij Bram en 
Moneke. Isabella voltigeert nu 
bijna 4 jaar bij HCM en doet 
ongeveer twee jaar wedstrij-
den namens RV Any Dale. 

Inmiddels rijd ik met Isa-
bella het hele land door voor 
trainingen en wedstrijden en 
is zij afgelopen jaar zelfs in 
Frankrijk gestart. 

Mochten er vragen zijn of wilt 
u meer weten over voltige, 
schroom dan niet en schiet 
mij aan. 

Met vriendelijke groet,
Patricia Delemarre

Even voorstellen: 

Patricia Delemarre
ons nieuwste bestuurslid

Kijken naar voltige is op dit moment mijn 
grootste hobby. Hoe de kleinste kinderen 
zonder enige moeite op het grootste paard 
springen blijft prachtig om te zien. En het 
mooiste moment van de les? Het einde: een 
paard trots in het midden omringd door 
voltigeurs en overladen met liefde! 
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Emilie Ouwehand (9 jaar) met Chinook 
en Sarah Ouwehand (11 jaar) met Fa-
tey tijdens de Duo-les  bij Crista

Proefgerichte clinic en  
Duo-lessen van 
Crista Bruine de 
Bruin

Net als vorig jaar hadden 
we in oktober een clinic 
met Crista Bruine de 
Bruin. Dit keer was er een 
keuze voor een proefgerich-
te clinic of een duo-les.  Ik 
was in de gelegenheid om 
mee te luisteren bij enkele 
clinics.

Wat gelijk opvalt is de ener-
gieke en expressieve persoon-
lijkheid van Crista. Ze neemt 
geen blad voor de mond en 
weet heel goed uit te leggen 

waaraan gewerkt 
moet worden. Ze 
schakelt moeiteloos tussen de jong-
ste en oudste deelnemers. Ze vraagt 
bijvoorbeeld bij de kinderen of ze een 
term al eens hebben gehoord en of ze 
begrijpen wat er mee wordt bedoeld. 
Ze laat ook zien wat ze bedoelt met 
haar sterke mimiek, leuk om te zien. 

Bij de proefgerichte clinic starten we 
met een proefje waar Crista in het 
juryhok zit. Ze geeft hardop com-
mentaar voor het protocol en als je 
dat tegelijk ook laat filmen heb je 
dus een filmpje van jezelf, met ju-

rycommentaar erbij. Daarna neemt Crista de 
leerpunten met je door en laat ze je bepaalde 
oefeningen nog eens doen.  ‘Als ik jury ben, 
ben ik soms iets milder in mijn commentaar, 
maar voor deze clinic probeer ik juist de leer-
punten te benadrukken’, aldus Crista. ‘Daar heb 
je meer aan.’

Tijdens de duo-lessen wisselt ze de aandacht af 
tussen beide ruiters, de aanwijzingen zijn heel 
individueel. Het leek wel of Crista ook ogen in 
haar achterhoofd had, waardoor beide ruiters 
eigenlijk voortdurend worden geholpen. 

Verslag en foto’s door Boukje van Tulder. 
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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. 



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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Kort Nieuws
Hulde voor het voltige team  Opvolging Dorothé   
Ondersteuning van het bestuur 

Hulde voor het voltige team
Afgelopen zomer werden onze voltigeurs kam-
pioen pas de deux op de Hippiade in de L-klas-
se. Een geweldige prestatie. Voor Isabelle en 
Isalotte hebben we jasjes laten bedrukken en 
voor het hele team waren en foto-tompoucen. 
Bram en Moneke hebben bij de ALV bloemen 
gekregen. En natuurlijk ook hulde voor King!

Opvolging Dorothé
In de Algemene Ledenvergadering hebben we 
afscheid genomen van Dorothé Penninks die 
jarenlang altijd tip top de prijzen voor de wed-
strijd gereed maakte.
Het bestuur heeft Nikki de Wit bereid gevonden 
om het prijzenkabinet voor haar rekening te 
nemen. Graag laten we haar volgend nummer 
aan het woord om zichzelf te introduceren en 
iets te vertellen over haar kijk op de prijzen.

Ondersteuning van het bestuur 
Eerder is al uitgesproken dat het bestuur graag 
vrijwilligers inzet voor het reilen en zeilen op 
wedstrijddagen. Om te grote belasting op het 
bestuur te verminderen, worden leden uitgeno-
digd ook op het secretariaat hand en spandien-
sten te verrichten, vanuit de gedachte dat ‘vele 
handen licht werk maken’. Joke Stringer had 
al aangekondigd haar ervaring te willen blijven 
delen bij de wedstrijdorganisatie en het bestuur 
wil meer mensen ‘inwerken’ om te helpen op de 
wedstrijddagen. 
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Ondanks de aanscherping van de 
corona maatregelen kon het Peper-
nootspingen wel doorgaan.  

Welliswaar zonder finale en prijsuitrij-
king, maar wel met jurycommentaar 
en een medaille voor alle deelnemers. 
In de ochtend gingen de manegepo-
nies en -paarden van start en ‘s mid-
dags de pensionponies en -paarden.  

Kort Nieuws
Pepernootspringen  Ontwikkelingen op het achterterrein   Vrijwilligers gezocht! 

Ontwikkeling op het achterterrein
HCM bouwt naast de bunker op het achterter-
rein een overkapping met het doel daar het 
wedstrijdmateriaal van de rijvereniging on-
der te brengen. De bestaande ruimte waar de 
spullen van de rijvereniging waren opgeslagen 
worden dan gebruikt voor extra stallen. 
De overkapping is in de vorm van een L en 
heeft een harde ondergrond. Ook de weg er-
naar toe is zodanig dat het materieel er gemak-

kelijk in en uitgereden kan 
worden. 

Vrijwilligers gezocht!
Zoals eerder uitgesproken 
onder het kopje ‘ondersteu-
ning van het bestuur’, maakt 
het bestuur graag gebruik 
van vrijwilligers voor tijdens 
en na evenementen zoals 
bijvoorbeeld clinics en knhs 
wedstrijden. Ook hier geldt 
het adagium “vele handen 
maken licht werk”, maar mis-
schien nog wel belangrijker: 
het is gewoon heel erg leuk 

om met elkaar bezig te zijn om onze mooie ver-
eniging gezond en draaiende te houden!

Mocht je het leuk vinden om benadert te wor-
den om als vrijwilliger te helpen bij een van de 
evenementen, geef je dan op via onderstaande 
email adres. 
(info@rv-anydale.nl)
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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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Iris Boelhouwer voorzitter, 
bestuurslid sinds 2015, aftredend

Joke Stringer vicevoorzitter, 
bestuurslid sinds 2015, aftredend

Githa Hermens,
bestuurslid sinds 2015, niet aftredend

Barbara Bak,
bestuurslid sinds 2018, niet aftredend

Jeanine Ruiter, penningmeester
bestuurslid sinds 2018, niet aftredend

Boukje van Tulder
bestuurslid sinds 2019, niet aftredend

Marguérite Koenigs
bestuurslid sinds 2020, niet aftredend

Annemieke Lieshout, 
bestuurslid sinds 2021, niet aftredend

Frank Ouwehand, 
bestuurslid sinds 2021, niet aftredend

Patricia Delemarre, 
bestuurslid sinds 2021, niet aftredend 

Bestuursleden 

2021
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Notulen ALV 2021
Muiderberg, 16 september 2021

Aanwezigen: 
Jan Kuijper, Caroline van der Werff, Renée van 
der Geest, Eric Penninks, Bram Striezenau, 
Moneke Valenkamp, Frans Krug, Jane Kwak-
kel, Joop de Jong, Daphne de Groot, Niki van 
der Wielen, Meaghan Gallagher, Arjen de Jong, 
Fenna de Groot, Dorothé Penninks, Maartje 
Strengers, Egbert van Keulen
Namens het (nieuwe) bestuur: Iris Boelhou-
wer, Joke Stringer, Githa Hermens, Marguérite 
Koenigs, Boukje van Tulder, Jeanine Ruiter, 
Annemieke Lieshout, Frank Ouwehand, Patricia 
Delemarre.

Afmeldingen: 
Barbara Bak (bestuurslid), Dylan Berends, Lotte 
Stringer, Monique Snabilé, Bert van Asselt.

Opening
Joke Stringer opent in haar rol als vicevoorzit-
ter de vergadering en heet iedereen welkom. 
Zij licht kort toe hoe het jaar verlopen is. Het is 
door corona een ander jaar geweest dan andere 
jaren. Gelukkig zijn er ondanks de beperkingen 
die corona veroorzaakte, over het jaar heen 
voldoende wedstrijden, springevenementen en 
meetmomenten georganiseerd. Corona heeft 

het bestuur eveneens uitgedaagd creatief om 
te gaan met haar bestuurlijke taken en verant-
woordelijkheden. Het bestuur heeft zich hierin 
flexibel getoond en heeft door het jaar heen 
ook op afstand prettig met elkaar gewerkt. 

Mededelingen
Er zijn geen specifieke mededelingen

Notulen ALV 17-9
Omdat de notulen van de Algemene Leden-
vergadering 2020 niet bij de agenda waren 
gevoegd, de notulen waren gepubliceerd in de 
Sprong van oktober 2020, was het lastig de 
notulen tijdens de vergadering goed te keuren. 
Leden zijn in de gelegenheid alsnog opmerkin-
gen door te geven, bij het uitblijven waarvan de 
notulen alsnog zijn goedgekeurd. Het verzoek 
is de notulen – naast publicatie in de eerstvol-
gende Sprong na de ALV ook mee te zenden bij 
de agenda van de volgende ALV. 

Jaarverslag 2020
Zoals ook al bij de opening vermeld, is 2020 
een bijzonder jaar vanwege de beperkingen 
door corona. 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen bij 
het jaarverslag 2020.

Verslag kascommissie 
De kascommissie heeft de jaarcijfers goedge-
keurd. De cijfers geven geen reden tot vragen 

en opmerkingen. Het bestuur dankt de kascom-
missie voor haar beoordeling. 

Benoeming kascommissie
Penningmeester Jeanine Ruiter bedankt Caro-
line van der Werff en Meaghan Gallagher als 
kascommissie. Caroline wordt vervangen door 
Daphne de Groot, door verhuizing naar het 
oosten van het land kan Dorothé immers niet 
langer kascommissielid zijn. Jane Ingram volgt 
Dorothé op als reserve kascommissielid.

Jaarcijfers 2020 en begroting 2021
Jeanine Ruiter presenteert vervolgens de jaar-
cijfers 2020 en de begroting 2021. Ook hier zijn 
geen vragen over. De vergadering verleent het 
bestuur dan ook decharge voor 2020.

Herbenoemen en aftredende bestuurs-
leden, benoeming nieuwe bestuursle-
den
Dan volgt de bestuurssamenstelling. Door 
de corona heeft er een langere tijd geen ALV 
plaatsgevonden maar heeft er wel wisseling van 
bestuursleden plaatsgevonden. 

Zo is Eva Hatzman tussentijds afgetreden van-
wege verhuizing naar Ameland. Eva regelde de 
vrijwilligers, had altijd oog voor de aankleding 
en leuke ideeën, zoals een bezoek aan het 
paardenkamp in Soest. Ook hanteerde zij veel-
vuldig het emmertje sop.
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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

Iris Boelhouwer is per april 2020 afgetreden, 
het moment waarop regulier de ALV plaats-
vindt. Haar huidige baan liet het combineren 
met het voorzitterschap van de rijvereniging 
niet langer toe. Iris is twee periodes bestuurslid 
geweest met als buitengewone verdienste het 
opzetten van een financieringsmogelijkheid van 
het achterterrein. Zij heeft zich hiervoor samen 
met Githa Hermens ingezet, helaas net niet 
met het gewenste resultaat. Wel is hiermee een 
toon gezet om samen met HCM te ondernemen 
om ontwikkeling mogelijk te maken. Verder was 
Iris de drijvende motor achter diverse clinics en 
regelde zij de juries.

Joke Stringer was onze rots in de branding 
en het centrale aanspreekpunt voor de KNHS 
wedstrijden. Geen e-mail ontsnapte aan haar 
aandacht en aan alles werd netjes een vervolg 
gegeven. Ze had een hotline met de KNHS 
helpdesk maar er was altijd een perfect ver-
zorgde startlijst. Joke heeft (denken wij) het 
record wedstrijddiensten op haar naam gezet. 
Note: Joke kan nog altijd gevraagd worden om 
de Paas-Pas-de-Deux bokaal te shoppen.

Joke en Iris allebei super veel dank voor 
jullie jarenlange inzet!

Githa Hermens, Joke Stringer, Barbara Bak 
en Jeanine Ruiter zijn aan het einde van de 3 
jaarstermijn, waarbij Githa en Joke hun tweede 
termijn reeds hebben volgemaakt. Bij wisse-
ling van deze mensen betekent dit een totaal 
nieuw bestuur met verlies van veel kennis. 
Daarom hebben Githa Hermens en Barbara Bak 
aangeboden het bestuur nog een jaar te onder-
steunen. Githa vanwege haar kennis van het 
kassysteem, de ledenadministratie en andere 
zaken. Barbara vooral voor de ondersteuning. 
Nu de FNRS overgegaan is naar de manege, 
biedt Barbara ondersteuning waar nodig zonder 
specifieke rol. 
Jeanine Ruiter heeft een tweede termijn als 
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Notulen AVL 2021

penningmeester toegezegd. Joke Stringer 
neemt afscheid. Zij heeft met veel plezier 
samengewerkt met de andere bestuursleden 
en bedankt in het bijzonder Daphne, Fenna en 
Dorothe voor hun hulp bij het zich eigen maken 
van het wedstrijdsecretariaat en alles wat daar-
bij komt kijken.

Boukje van Tulder en Marguérite Koenigs zijn 
midden in hun eerste termijn, dus die blijven 
aan.

Annemieke Lieshout, Frank Ouwehand en 
Patricia Delemarre zijn nieuwe bestuursleden. 
Vanwege de corona heeft het aftreden en toe-
treden van de meeste bestuursleden schriftelijk 
plaatsgevonden door publicatie in de Tussen-
sprong. Alleen Patricia Delemarre (moeder van 
Isabelle – voltige) is recent benaderd en bereid 
gevonden toe te treden tot het bestuur. Het 
bestuur is hier blij mee omdat hiermee voltige 
de aandacht en ondersteuning vanuit de rijver-
eniging kan krijgen die het verdient. 
Het bestuur vraagt de Algemene Ledenverga-

dering de 
bestuurswis-
selingen te 
bekrachti-
gen en in te 
stemmen met 
de benoe-
ming van 
Marguérite 
als voorzit-
ter, Jeanine 
als penning-
meester en 
Boukje als 
secretaris. 
De Algemene 
Ledenver-

gadering is akkoord, met de constatering dat 
hiermee twee bestuursleden zijn toegetreden 
zonder paard op het terrein.

Bij bestuurswisselingen horen bloemen, ook 
wordt Dorothé in het zonnetje gezet voor het 
jarenlang verzorgen van de prijzen. De rijver-
eniging zal Eric en Dorothé missen. En tot slot 
bloemen voor Moneke en Bram. Met het voltige 
team boekten Bram en Moneke grote succes-
sen: voltige kampioen pas de deux op Hippiade. 
Het bestuur zal ook voor een passend geschenk 
voor de kascommissie zorgdragen. 

Rondvraag
Frans Krug vraagt of het bestuur een toekomst-
visie heeft voor de Rijvereniging. Het bestuur 
ziet – anders dan vorige periode – een aanwas 
bij de jeugd die zeer actief is bij de wedstrijden. 
Daarmee is de neergaande lijn omgebogen in 
een stijgende lijn. Dit maakt dat de zorgen die 
er eerder waren niet langer aan de orde lijken. 
Naast wedstrijden wil de Rijvereniging ook so-
ciale activiteiten organiseren in nauwe samen-
werking met HCM.

Joop spreekt zijn waardering uit voor de nieuwe 
en zittende bestuursleden en hoopt op een 
goede en vreugdevolle samenwerking met het 
bedrijf

Sluiting
De vergadering wordt gesloten en iedereen 
wordt uitgenodigd om in de foyer wat te drin-
ken.
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Marguerie Koenigs 
Mobiel: 06-82267099

Annemieke Lieshout
info@rv-anydale.nl

Jeanine Ruiter
administratie@rv-anydale.nl     

Githa Hermens
ledenadministratie@rv-anydale.nl

Barbara Bak

Boukje van Tulder

Frank Ouwehand

Patricia Delemarre

Hippisch Centrum Muiderberg
Googweg 9a
1399 EP  Muiderberg 

Rijvereniging Any Dale
p/a Googweg 11E
1399 EP Muiderberg

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


