
De Sprong
De Sprong is een 
officieel orgaan 
van Rijvereniging 
Any Dale 

Oktober 2022

Kort nieuws
Update van het bestuur

Agenda

Notulen
ALV april 2022



2

De Sprong is een officieel orgaan van 
Rijvereniging Any Dale

oktober 2022

DE REDACTIE
Marguérite Koenigs 
Boukje van Tulder

VORMGEVING
Boukje van Tulder

Foto cover: Spring Clinic Faan Pompen - Dana Greve 
met Wesley 

Fotograaf: Alexandra Oud

Sluitingsdatum kopij: 15 september 2022

e-mail: secretaris@rv-anydale.nl
Digitaal in kleur te zien op

www.rv-anydale.nl

0057124.pdf   1 10-2-2011   9:03:46

de inhoud
Van jullie voorzitter pag 3

Agenda - Oproep pag 5

Kort nieuws - Voltige - Open Dag - Financiën pag 6

Bestuurlijke beslommeringen pag 10

Notulen AVL 2022 pag 13

 



3

Ook hebben we begin september de eerste 
dressuurwedstrijd weer gehad na de sluiting 
vanwege Droes en Rhino. Daar zien we nog 
wel wat terughoudendheid bij de inschrijvingen 
van buitenaf maar de kop is er weer af. 

Het minder goede nieuws is dat bijna 3 jaar 
geen verenigingsleven - eerst twee jaar co-
rona, daarna verbouwing met als klap op de 
vuurpijl Droes en Rhino op stal – zijn tol eist. 
Koppen in het Parool als ‘Felle strijd om de 
vrijwilliger’ en ´Je kunt als clublid niet alleen 
maar consumeren’ voegen nog een dimen-
sie toe aan dit drieluik. Lid zijn van een club 
betekent met elkaar en voor elkaar. Als je het 
op de man af vraagt, zal iedereen dat beamen. 
Om dit met elkaar ook daadwerkelijk om te 
zetten in daden is weerbarstiger. En er is ge-

noeg te doen waarbij we met vele handen 
licht werk maken. Het lijkt er ook op dat 
onvoldoende duidelijk is waar de scheids-
lijn is tussen de manege Any Dale Hip-
pique en de rijvereniging Any Dale. Dat bleek 
bijvoorbeeld bij de oproep om met elkaar het 
springmateriaal van de rijvereniging schoon te 
maken en op te knappen. Dit is altijd al lastig 
geweest en is zonder meer versterkt door de 
vele wisselingen in korte tijd. Wisselingen bij 
de manege, wisselingen in het bestuur en last 
but not least wisselingen in pensionruiters. 
Zowel Any Dale Hippique als de rijvereniging 
Any Dale hebben belang bij een goed draai-
ende vereniging waarbij duidelijk is waarvoor 
de ruiter bij wie moet zijn. Enige onduidelijk-
heid hierover zullen we dan ook gezamenlijk 
oppakken. De noodzaak om het materiaal op 

te knappen is er overigens nog altijd! 

Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat het 
bestuur zelf ook de nodige turbulentie kent. 
In korte tijd hebben drie bestuursleden voor-
tijdig hun functie opgezegd. Onder het kopje 
bestuurlijke zaken wordt hier nader op inge-
gaan, als ook de aanpak hoe we verder willen 
gaan. Hier wil ik graag de wens uitspreken dat 
hoe het ook verder gaat, we met elkaar en 
voor elkaar de handen uit de mouw steken om 
samen met elkaar en samen met onze paarden 
bovenal plezier te hebben. 

Marguérite Koenigs

Van jullie 

voorzitter
“Zonder vrijwilligers geen vereniging”

Ik begin met het goede nieuws: de voltige blijft een groeiende loot aan de stam. Dit 
jaar hebben de teams zich weer goed laten zien, internationaal en op de Hippiade. We 
zijn ongelooflijk trots op Isabella en Isalotte die onder leiding van Moneke en Bram 
weer op diverse podia stonden met goud!



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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Agenda 
2022 

cursief is onder voorbehoud, dus houd de 
website in de gaten

30 oktober   
voltigewedstrijd

6 november   
KNHS dressuurwedstrijd

17 november 
19.30 -20.30 uur Daphne Spreen van Gooi-
land over do’s en don’ts bij paarden vanuit 
medisch oogpunt

27 november   
de vergulde pepernoot springwedstrijd

4 december   
KNHS dressuurwedstrijd

18 december   
kampioenschap 2022 en kerstborrel

Komende tijd organiseert de rijvereniging 
een voltigewedstrijd, dressuurwedstrij-
den, de strijd om de vergulde pepernoot, 
het afsluitend kampioenschap, en lezingen 
over de do’s and don’ts bij paarden bezien 
vanuit specialisten.

Daarnaast zijn nog veel andere leuke onderwer-
pen die we kunnen en willen organiseren. Maar 
dat kan alleen als we dat samen doen!
Wie wil, wie kan, wie brengt andere ideeën in 
en helpt de rijvereniging met de organisatie van 
al deze leuke dingen? 
Wij zien het zo: vrijwilligers geven zich op voor 
dat wat zij leuk vinden en waar zij goed in 
zijn. Zij vormen dan samen met een bestuurs-
lid een commissie die verantwoordelijk is voor 
de organisatie van de activiteiten zonder dat 
deze mensen de bestuurlijke verantwoordelijk-
heid dragen. We zijn al voorzichtig gestart: de 
voltige laat al zien dat het werkt. Als rijvereni-
ging organiseren we een voltigewedstrijd op 30 
oktober met behulp van behoorlijk wat voltige 
ouders en in nauwe samenwerking met de ma-
nege. Dit maakt dat een dergelijk evenement te 
realiseren is..
Ook bij de KNHS dressuurwedstrijden en daar-
mee verband houdend het jaar afsluitende 

kampioenschap 2022 is het idee om met een 
beperkt aantal mensen te zorgen dat alles op 
rolletjes loopt.
In de afgelopen periode waarin veel niet kon, is 
het idee ontstaan om wat meer gestructureerd 
(medische) onderwerpen over paarden te be-
spreken: paardenwelzijn. De eerste keer staat 
al in de grondverf en wordt door Daphne van 
Gooiland dierenkliniek zoals het er nu uitziet 
in november gegeven. Maar ook daar willen 
we graag horen of mensen willen en kunnen 
meedenken, meedoen aan de organisatie van 
dergelijke informatieavonden: niet te lang, niet 
te laat maar lang genoeg en vooral interessant 
genoeg.
Er is nog heel veel meer te bedenken, graag 
horen we wie wil en kan meewerken!

2023 staat nog in de steigers, maar naast 
KNHS dressuurwedstrijden elke eerste zondag 
van de maand - met de eerste op 8 januari - 
wordt aan een clinic van Crista Bruine de Bruin 
gedacht, de derde donderdag van januari weer 
een do’s en don’ts, verder is er nog alle ruimte 
om van alles te organiseren.

Vele handen maken licht werk 
Oproep voor vrijwilligers en commisieleden  
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Kort Nieuws
Voltige     
Wedstrijd 30 oktober 2022 - Nederlands Kampioen

Een lang gekoesterde wens: een thuiswed-
strijd
Rijvereniging Any Dale organiseert voor het 
eerst sinds lange tijd een voltigewedstrijd op 
Any Dale Hippique. Dit belooft een mooie volle 
wedstrijddag te worden (van 08:30 tot ca. 
18:00 uur) met deelnemers uit het hele land 
en van alle niveaus. We verwachten dat het 
erg druk zal worden deze dag en vragen jullie 
daarom om medewerking en begrip.

Uiteraard nodigen wij jullie van 
harte uit om te komen kijken zon-
dag 30 oktober a.s.! 
De startlijst zal vanaf maandag 24 
oktober te vinden zijn op de web-
site van de rijvereniging: https://
www.rv-anydale.nl/

Hulde voor het voltige team 
Op zaterdag 20 augustus tijdens de Hippiade 
zijn Isabella Delemarre en Isalotte van Agteren  
Nederlands Kampioen pas-de-deux geworden in 
de gecombineerde klasse M/Z. Een hele knappe 
prestatie!
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Kort Nieuws
Open Dag     

Wat een geweldige dag was de Open Dag 
Op 25 september hebben de manege en de 
rijvereniging samen een geweldige dag georga-
niseerd ter opening van het nieuwe seizoen. Er 
was voor ieder wat wils: een springclinic onder 
leiding van Faan Pompen, behendigheid voor ie-
dereen die zin had om eens te testen hoe han-
dig zij nu eigenlijk zijn op en met een paard. 
Twee spectaculaire shows door de voltigeteams 
onder leiding van Moneke en Bram en door het 
tentpeg team waar Arjen met zijn vaste maat 
liet zien wat er allemaal nog meer kan. 
De opkomst was groot, zodanig groot dat het 
wat intiemere karakter om voor de eigen men-

sen een dankwoord uit te spreken, niet goed uit 
de verf is gekomen. Daarom hier in de Sprong: 
zonder de inzet van vele handen was de dag 
niet zo leuk geweest en waren er niet zoveel 
blije gezichten te zien geweest. Allen heel veel 
dank daarvoor en op naar de volgende keer!

Any Dale Hippique en rijvereniging Any Dale 
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Kort Nieuws
Ledenbijdrage  - Pepernootspringen 

KNHS gerelateerde financiële zaken
Om als wedstrijdruiter een KNHS wedstrijd te 
starten, is het op grond van de regels van de 
KNHS verplicht om lid te zijn van de KNHS, een 
startpas te hebben en lid te zijn van een rijver-
eniging. Dit geldt voor alle soorten wedstrijden: 
dressuur, springen en voltige. Deze drietrap is 
niet altijd duidelijk. Helemaal niet nu omdat de 
KNHS in sommige gevallen de rijvereniging be-
last voor het individuele KNHS lidmaatschap.  

De rijvereniging betaalt dit bedrag vooruit 
en  belast het bedrag door aan de individuele 
ruiters. Dit is lastig uit te leggen, maar is wel 
wat het is. In die gevallen bestaat de factuur 
dus uit lidmaatschapsgeld voor de rijvereniging 
EN het lidmaatschapsgeld voor de KNHS (dat 
laatste betaalt de rijvereniging dan weer aan de 
KNHS). Zeker het niet voldoen van de contribu-
tie voor de KNHS kan op den duur betekenen 
dat je als ruiter niet langer deel kan nemen aan 
KNHS wedstrijden. Het is dus zaak om goed op 
te letten of je van de juiste vereniging lid bent, 
de juiste contributies betaald hebt en een gel-
dige startpas hebt. 

Door de lastige afgelopen periode van ruim 
een jaar heeft het bestuur eerder besloten om 
over 2021 geen contributie te vragen. De keuze 
hiervoor is in de afgelopen Algemene Leden 
Vergadering toegelicht. Daarmee is alleen het 
verenigingsdeel vervallen. De KNHS bijdrage is 
voor zover door de rijvereniging ‘voorgescho-
ten’ gewoon doorbelast aan die ruiters die het 
betreft. Voor 2022 wordt wel gewoon contribu-
tie gevraagd. Ongetwijfeld door de moeizame 
periode die hopelijk achter ons ligt, gaat de 
inning lastiger dan voorheen. Dus aan iedereen 
de vraag om te kijken of hij of zij alle bedragen 
heeft voldaan. 

Pepernootspringen

Op 27 november organiseert de rijvereniging 
weer de traditionele springwedstrijd om 'De 
Vergulde Pepernoot'. 

Opengesteld voor alle klassen; manege, pen-
sion, paarden, pony’s

(manege-ruiters vanaf F6 of na overleg met 
instructeur)

 
Er wordt een klassiek parcours verreden. De 
winnaars van de verschillende klassen strijden 
tegen elkaar in de finale om “De Vergulde Pe-
pernoot 2022”!

Startgeld:
€ 12,50 voor ruiters op eigen pony of paard, 
€ 15,00 voor ruiters op manegepony of- paard.

SCHRIJF JE SNEL IN VOL IS VOL!
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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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Waar in de algemene ledenvergadering van 
2020 nog de vraag was of er voldoende animo 
was om de rijvereniging in stand te houden, 
was er in 2021 een opleving te zien in het aan-
tal vooral jonge ruiters die met eigen pony’s de 
dressuur wedstrijden bevolkten, zodanig dat 
de wedstrijdsecretaris nee moest verkopen. Dit 
was een ongekende weelde, die direct ook een 
keerzijde heeft. Het is niet leuk om nee te ver-
kopen. Het is niet leuk om te horen ‘maar vroe-
ger kon dat allemaal wel’. Dat was de tijd dat 
er weinig animo was en daarvoor - ‘nog meer 
vroeger’ - was het achterterrein goed genoeg 
om met dubbele ringen te starten, resultaat: 
lange dagen met volle startlijsten. 

Kort en goed: vroeger was alles anders. Dat 
werd duidelijk met het vertrek van vijf be-
stuursleden in relatief korte tijd, hiermee 
verdween ondanks de inzet van Joke, Githa en 
Barbara veel kennis en ervaring. De bestuurs-
leden die het stokje overnamen, moeten con-
stateren dat zij deze kennis en ervaring hard-

grondig missen. De corona heeft daarin niet 
meegewerkt, lange tijd kon niets georganiseerd 
worden en is de verbinding met het verleden 
vervaagd. Daarbij is tegelijk met corona een 
andere generatie op de manege gekomen, met 
mogelijk andere wensen en verlangens. En wel-
licht met een ander beeld van nut en noodzaak 
van de rijvereniging. Waar vroeger de rijver-
eniging een grotere rol speelde voor alle ruiters 
met of zonder eigen paard, is het beeld nu ten 
onrechte dat de rijvereniging zich vooral richt 
op de ruiters met eigen paard. 

Deze ontwikkelingen spelen ook door in de in-
teractie binnen het bestuur. Afgelopen jaar heb-
ben in korte tijd 3 bestuursleden opgezegd voor 
het einde van de bestuursperiode. Hoewel niet 
alle drie even uitgesproken, is de reden een 
mate van onvrede met de werkwijze van het 
bestuur en daarmee de rijvereniging. Daarbij 
hebben de laatst aangetreden twee bestuursle-
den expliciet uitgesproken geen vertrouwen te 
hebben in de voorzitter, waardoor zij niet langer 

deel willen uitmaken van dit bestuur. 

Daarmee blijft een bestuur over van 5 leden. 
Statutair voldoende om de rijvereniging te be-
sturen, maar onvoldoende om de rijvereniging 
weer dat aanzien van ‘vroeger’, van voor co-
rona, verbouwing en Droes/Rhino te geven. 

Eerder is al in de Algemene ledenvergadering 
gesproken over een relatief klein bestuur met 
ondersteuning vanuit de vereniging in de vorm 
van commissies. Deze gedachte werkt het be-
stuur verder uit in kleine stappen. Daarnaast is 
de vereniging in gesprek met Any Dale Hippique 
hoe we de samenwerking kunnen verbeteren en 
uitbreiden, waarmee ook met een kleiner be-
stuur de vereniging nog altijd een toegevoegde 
waarde heeft naast Any Dale Hippique. 

Bestuurlijke beslommeringen
Zoals in het voorwoord al aangekondigd, gaat het bestuur door een lastige periode. Mede door 
externe factoren heeft een groot deel van het bestuur niet kunnen meedraaien met de organisatie 
van de activiteiten die de rijvereniging gewoonlijk voor haar rekening nam. Dit maakt dat het 
bestuur zoekt naar rol en positie. 
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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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De nieuwe overdekte rijbaan en de ver-
nieuwde paddocks liggen er prachtig bij, 
en dat houden we graag zo! 

Helaas ligt er nog steeds erg vaak mest in de 
rijbanen, op het terrein en in de longeercirkel. 

Daarom nog een keer aandacht voor het oprui-
men van de mest. Als de mest blijft liggen in de 
rijbaan verslechtert de bodem snel: het zand 
vermengt met de mest en wordt het een harde, 
vaste bodem, niet fijn voor belasting van de 
paarden. 

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 AnyDale Hippique
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Notulen ALV 2022
Muiderberg, 14 april 2022

Aanwezigen: 
Marijse Miolee, Marit Gerritsen, Caroline van 
der Werff, Bram Striezenau, Moneke Valen-
kamp, Joop de Jong, Daphne de Groot, Fabi-
enne Molenkamp, Dylan Berends, Joke Stringer,  
Nikki de Wit, Janine van Tulder, Lola van der 
Voort, Dana Greve, Meaghan Gallagher, Arjen 
de Jong, Fenna de Groot, Maaike Beitsma, Ben-
the Blokker, Ad Blokker
Namens het (nieuwe) bestuur: Marguérite 
Koenigs, Boukje van Tulder, Jeanine Ruiter, An-
nemieke Lieshout, Patricia Delemarre, Barbara 
Bak, Githa Hermens.

Afmeldingen: 
Jan Kuijper, Maartje Strengers, Delphine Greve, 
Jane Ingram, Frans Krug

Opening
Marguérite opent in haar rol als vicevoorzitter 
de vergadering en heet iedereen welkom. Zij 
licht kort toe hoe het jaar verlopen is. 

Notulen ALV 16-9-21
Er zijn geen opmerking over de notulen van de 
vorige ALV.

Jaarverslag 2020

Moneke Valenkamp miste de voltige 2 sterren 
wedstrijd in Frankrijk.

Verslag kascommissie 
De kascommissie heeft de jaarcijfers goedge-
keurd. Er zijn nog wel aanpassingen gedaan na 
publicatie: Prijzen moesten goed worden ge-
plaatst op de balans (het is geen afschrijving, 
maar voorraad). Daardoor nog een verschil. 
Het bestuur verleent decharge en bedankt de 
kascommissie voor haar beoordeling. 

Benoeming kascommissie
Nu worden Dahpne de Groot en Jane Ingram 
Kascommisssie. Reserve kascommissie: Githa 
Hermens.

Jaarcijfers 2021 en begroting 2022
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 2021.

Herbenoemen en aftredende bestuurs-
leden, benoeming nieuwe bestuursle-
den
Githa en Barbara treden af na nog een jaar 
extra beschikbaar te zijn geweest voor het be-
stuur.

Barbara is er altijd bij op wedstrijden, KNHS 
en FNRS, altijd paraat. In het bestuur de FNRS 

zaken en daarmee een brug tussen pension en 
manege klanten. Ze is heel creatief. Zakken in 
elkaar naaien, Mentorpuzzel en eendjes uit het 
badwater. Ze is stil maar zeer betrouwbaar en 
loyaal.
 
Githa is altijd aanwezig en beschikbaar voor 
een praatje en ze kent iedereen en ieders 
paard. Overal voor in en overal een oplossing 
voor. Ze heeft zich hard gemaakt voor het ach-
terterrein en ook al is het niet doorgegaan was 
het wel een zeer bewonderenswaardige presta-
tie. Ze is een aanpakker ‘niet lullen maar poet-
sen’. Geruisloos. En we gaan je missen!.

Frank is er niet bij, hij is met stille trom ver-
trokken. De combinatie met zijn drukke baan 
heeft tot het besluit geleid.

Dank en bloemen voor kascommissie en ‘prij-
zencommissie’ (Nikki). En speciaal ook dank 
voor Maartje Strengers voor hulp bij de redactie 
van de Sprong. En speciale dank nogmaals voor 
Joke voor al haar hulp en ook voor Carlien bij 
de wedstrijden. ‘Vrijwilliger van het jaar’. Vol-
gend jaar laten we graag een naam aandragen.

Nieuwe bestuursleden Marijse Miolee en Marit 
Gerritsen (moeder van Lola) stellen zich voor.  
Marit staat hier sinds vorig jaar april, eerst met 
Boya en nu met Teddy. 
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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

Rondvraag
Fenna geeft aan dat er nieuwe proeven zijn, 
nieuwe coefficient: kijk je protocol extra goed 
na. Systeem wordt nog aangepast, maar nu 
extra alert zijn.

Joop: Benadrukt nogmaals het belang van de 
RV. Ook persoonlijk. Dank aftredende bestuurs-
leden voor allen inspanningen.

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
voorzitter@rv-anydale.nl

Annemieke Lieshout
info@rv-anydale.nl

Jeanine Ruiter
administratie@rv-anydale.nl     

Boukje van Tulder
secretaris@rv-anydale.nl

Patricia Delemarre
voltige@rv-anydale.nl

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


