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Ter getegenheidvan het ySr**ig fubiteurm

"De

ela se Ruiters"
te Geesteren G
W,a

Hier is afgebeeld de nieuwe standaard, welke de vereniging werd aangeboden tijdens de receptie van het
50 jarig Jubileum door de heer en mevrouw Den Hartog.
De standaard wordt hier vast gehouden door het oudste en jongste rijdend lid in 2009,

Jan Lutke Willink (61) en Annemijn Gaalman (13).

Namen van de leden op de foto van de voorpagina zijn:
Te paard v.l.n.r: Sharina Nijmeijet Kim van de Esscheft, Chantal Nijland, Conny de Vries, Rita Ligtenbarg, Johan Klein
Braskamp, Liesbeth Udo-Bannink, Joanne Sobering, Geert Snijdef Gert Lourens.
Staand en gehurkt: Jan Lutke Willink, Angela Snijder, Hetty Lourens, Martine Snijdet Joan Vrielink, Annemijn Gaalman,
Myrthe Dijks, Sanne Bolster-Klein Braskamp, Tonie Weernink, Linda Buunk, Gerard Jogems, Henk Veldhuis, Belinda
Brinke-Hamberg.
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Bestuur L.R. "De Hamelandse Ruiters"
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Jubileumuitgave
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- Persburo Melissen, Foto Horstman Borculo
Ono Klein Braskamp en eigen archief

Deze Jubileum-uitgave is financiël mogelijk gemaakt door bijdragen van:
Fonds 1819, Vereniging Volksheil en Stichting de Provisorie Borculo.
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Voorwoord
Aan mij de eer om als kersverse voorzitter een voorwoord te schrijven in de Jubileum-uitgave
ter ere van het 7S-jarig bestaan van de Hamelandse Ruiters.
Met veel trots en toewijding voor de vereniging is door de jubileumcommissie gewerkt aan dit
prachtige Jubileum-uitgave en waarin middels een kopie van het SO-jarige Jubileum-uitgave is
bijgevoegd, zodat alle huidige leden 75 jaar Hamelandse Ruiters overhandigd krijgen.
De paardensport en het verenigingsleven zijn door de jaren heen enorm veranderd. We kennen
allemaal de verhalen van "vroeger". Er werden nog niet zoveel wedstrijden georganiseerd als
nu en men ging hier gezamenlijk in een grote vrachtwagen naartoe. ledereen deed mee in alle
disciplines en na een lange maar sportieve en gezellige dag ging men weer gezamenlijk naar
huis.
Zo gaal het anno 2009 dus niet meer....
Bijna wekelijks wordt er in de buurt wel een spring of dressuurwedstrijd georganiseerd en in
het buitenseizoen worden er ook heel regelmatig "concours hippique" gehouden waar men
aan kan deelnemen. Een ieder komt op eigen vervoer middels trailers en vrachtwagens naar
de concoursen toe en doet mee aan die discipline die hem of haar het meest aanspreekt.

Het doet mij deugd dat we bij de Hamelandse Ruiters nog steeds een verenigingsleven
hebben waarbij binding met elkaar hoog in het vaandel staat, zo houden we het als echte
liefhebbers en hobbyisten mogelijk onze sport aantrekkelijk te houden.
Zo zijn daar een S-tal wekelijkse lessen welke door gediplomeerde instructrices worden
gegeven en goed bezocht worden door de leden.
leder jaar weer zijn we op de Regiokampioenschappen vertegenwoordigd met een 4-tal of
zijn we deelnemer aan het zgn. verenigingskampioenschap en ook individueel worden er
regelmatig combinaties afgevaardigd naar de Regiokampioenschappen.
Het afgelopen jaar werd ons 4-tal op de Regiokampioenschappen in de klasse L Gelders
Kampioen.
Een prestatie die je alleen met goed samenwerken voor elkaar krijgt en waar iedereen trots op
mag zijn.
Jaarlijks organiseren we een aantal wedstrijden in het buitenseizoen zoals een spring - en
dressuurwedstrijdTraditioneel is nu ook ons Pinksterconcours, dat in samenwerking met de ponyclub wordt
georganiseerd.
Een concours dat op zaterdagavond van start gaat met het 40+ springen en sinds een aantal
jaren ook enkele dressuurrubrieken heeft.
Op 2de Pinksterdag wordt er de gehele dag gestreden door de pony en paardencombinaties
om de hoogste eer in de verschillende klasses. Het concours wordt door deelnemers en
toeschouwers getypeerd als nog een echt gezellig en knusse wedstrijd.
De organisatie van een concours kost veel vrije tijd en er moet veel werk worden verzet, dit is
alleen maar mogelijk door de steun en inzet van: grondeigenaren, sponsoren, leden, ouders
en andere familieleden, donateurs en overige medewerkers die bereid zijn om al dit werk te
verzetten voor een weekend mooie basiswedstrijdsport.

Sinds 1988 rijden we met veel plezier op onze eigen accommodatie "D'n Sproakelbàrgl'. ;1",
gehele terrein is eigendom van de 3 verenigingen (onder een stichting).
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Het clubgebouw doet o.a. dienst als vergaderkantoor voor de verenigingen en Stichting,
secretariaat en kantine tijdens onze wedstrijden. lk denk dat we als vereniging enorm trots
kunnen zijn op zo'n groot en mooi oefenterrein.
ln de afgelopen 75 jaar zijn er veel leden bijzonder actief geweest voor de vereniging. Voor een
2 tal personen zijn de bewezen diensten weergegeven door hen tot ere-lid van de Hamelandse
Ruiters te benoemen. Het gaat hierbij om dhr. P. den Hartog en dhr G.J. Griemelink.
Het is erg jammer dat Gert-Jan Griemelink in 2007 overleden is en niet meer hier in ons
midden is. Wel hebben wij hem als vereniging een waardige uitvaart middels een escorte te
paard kunnen geven. Hierin hebben wij als vereniging geprobeerd uit te drukken wat Gert-Jan
voor de Hamelandse Ruiters heeft betekend.

lk wens u veel leesplezier in deze Jubileum-uitgave en graag zie ik u op zaterdag 12
september 2009 bij onze clinic, fotogalerie 75 jaar Hamelandse Ruiters en feestavond bij de
fam. Florijn, aan de Oude Diepenheimseweg te Geesteren.
Sanne Bolster-Klein Braskamp
voorzitter
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Notulen overzicht jaren 1984 t/m 2009
1984.
lk begin dit overzicht met een verslag over het 50 jarig Jubileum. De Jubileumcommissie heeft
een Jubileum-uitgave van 50 jaar Hamelandse Ruiters samengesteld en uitgegeven.
Wie nog in bezit wil komen van deze uitgave, kan dit melden bij de huidige
Jubileumcommissie.
Tijdens de zeer druk bezochte receptie op 20 oktober kon tevens de huldiging plaats vinden
van de leden, de vereniging die het Verenigings Kampioenschap van de KNF klasse Licht o.l.v.
instructeur Erhard Rutten hadden behaald in Apeldoorn. Een van de hoogtepunten van de
receptie was het aanbieden van een prachtig nieuw vaandel aan de vereniging door de heer
en mevrouw Den Hartog. s'Avonds werd er o.l.v. de heer Varenhorst uit Neede een speciaal
voor onze vereniging door hem geschreven revue opgevoerd onder de titel "Loat opa moar
schoeven". De zaal genoot van de zang, de dans en het toneelspel van de leden van de
rijvereniging, aangevuld met leden van zangvereniging "Zang en Vriendschap". De algehele
organisatie van de revue was in goede handen bij Henk Griemelink. Na de revue kon er worden
gedanst op muziek van "The Moodschers". Later werd de revue nogmaals opgevoerd maar nu
speciaal voor alle ouderen uit de gemeente Borculo, welke wederom een groot succes werd
met een volle zaal bij Baan.
1985.
Op de jaarvergadering neemt Annet Dibbelink afscheid als bestuurslid. Haar plaats wordt
overgenomen door Hetty Lourens. Op tweede Paasdag wordt de Mr.Klomp puzzelrit
weer georganiseerd. Op de Gelderse Kampioenschappen in Epe start het achttal in het
verenigingskampioenschap klasse Zwaal maar viel niet in de prijzen. Meer succes was er
tijdens de viertal wedstrijden in de manege te Bathmen. De voorronde, halve finale en de
finale werden allemaal gewonnen door de Hamelandse Ruiters. Op 28 en 29 september werd
er weer een Samen Gestelde Wedstijd georganiseerd. ln de winter waren de rijlessen in de
manege van de Familie Nijhof.
1986.
Tijdens de jaarvergadering treedt Hendrika Wubben- Rengerink af als secretaresse en
Ans Ligtenbarg wordt met algemene stemmen gekozen als haar opvolgster. De puzzelrit
om de Mr.Klomp Wisselprijs vrordt ook weer georganiseerd op 2e Paasdag. Leden van de
Hamelandse Ruiters doen weer net als in het Jubileumjaar, mee aan de Allegorische Optocht
in Geesteren. Op de Gelderse Kampioenschappen in Brummen werd in het Verenigings
Kampioenschap klasse Zwaar de derde plaats behaald en kreeg een uitnodiging voor de
Levade in Apeldoorn (park Berg en Bos). Op 6 september werd hier een 6e plaats behaald.
De Samen Gestelde Wedstrijd werd ook weer gehouden met een nieuwe prijs en wel voor de
hoogst geklasseerde Hamelandse Ruiter. Deze prijs werd gewonnen door Ans Ligtenbarg met
Tosca in de klasse M.
1987.

ln dit jaar vindt er een instructeurswisseling plaats. Thea Ederveen en Erhard Rutten zijn
gestopt als instructeur bij onze vereniging. ln hun plaatsen komen Thea van Asseldonk en
Jan Huizinga. Op de jaarvergadering neemt Bert Schreibelt het penningmeesterschap over
van Eef Bakhuis, die uit het bestuur stapt. Voor het eerst wordt er een Concours Hippique
georganiseerd op de zaterdag voor Pinksteren, plaats van handeling de weilanden aan de
Meiweg te Geesteren. De aanleg van de nieuwe rijbaan kon eindelijk in samenwerking met de
Ruilverkaveling, Recreatieschap en Gemeente Borculo van start gaan. Voor een clubgebouw
werd gekozen om het oude kantoorpand van Braam Houthandel over te nemen. De deal met
de gemeente was, dat wij het gebouw voor niets mochten over nemen, maar dat wij alles zelf
moesten afbreken en alles netjes opruimden.
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Met een enorme hijskraan en dieplader werd het gebouw in stukken vervoerd naar de huidige
plaats aan de Oude Diepenheimseweg. Door de inzet van heel veel vrijwilligers werd deze
klus in de winter van 1987/1988 afgemaakt. ln dit jaar werd er voor het eerst geoefend op
deze nieuw verworven rijbaan. Hans Koerselman werd met zijn paard Windsor Kampioen van
de KNF Samengestelde wedstrijden klasse M en Gert Lourens werd winnaar van een reeks
Samengestelde wedstrijden onder de noemer van ABN competitie. Helaas moest er besloten
worden om de Samengestelde wedstrijd af te gelasten, omdat er niet voldoende terrein tot
onze beschikking was en dat er door de leden ook veel werk verzet moest worden in de
afbraak en opbouw van het clubgebouw.
1988.
ln dit jaar werd op initiatief van Gerrit Velderman en Jan Lutke Willink een aangespannen
afdeling van de H.R. opgericht. Tijdens de oprichtingsvergadering werden direkt 28 personen
genoteerd als lid. Op 27 maart bereikte de vereniging het droevige bericht dat ons lid Andre
Ellens overleden is. Andre was een bekend en geliefd persoon bij onze vgreniging en in
den lande en heeft op vele rekenkamers, zowel bij Samengestelde Wedstrijden als bij de
Kampioenschappen van de Gelderse Bond en bij de K.N.F, heel veel werk verricht. De stichting
"d'n Sproakelbarg" wordt opgericht om de exploitatie en het onderhoud van ons oefenterrein
aan de Oude Diepenheimseweg te beheren. Jan Huizinga moet alweer stoppen als instructeur
bij de H.R. wegens baan verandering. Liesbeth de Jager wordt de nieuwe instructrice
voor dressuur en Henk Ligtenbarg voor het springen. De Gelderse Kampioenschappen
werden op 19 en 20 augustus door de H.R. georganiseerd. Ook werd er weer een S.G.W.
gehouden. De beste H.R. was Martin Geerdink. Hans Koerselman werd met Windsor in dit
jaar Samengestelde Wedstrijd Kampioen van Nederland in de klasse Z en werd opgenomen
in de jeugdequipe van Nederland voor de Europesche Kampioenschappen. Hij werd hiervoor
gehuldigd door de H.R. op 19 november tijdens de 15e Slipjacht te Geesteren. Geoefend werd
er dit jaar in de maneges van de families Nijhof, Rhebergen en De Jager.
1989.
Op de ledenvergadering van 8 maart stopt de heer Den Hartog als voorzitter. Hij werd voor
al zijn verdiensten voor de vereniging door de vergadering benoemd als Erelid. Ook Henk
Griemelink stopt met de bestuursfunctie. Johan Klein Braskamp wordt de nieuwe voorzitter en
Peter van de Belt maakt het bestuur weer compleet. Op 5 mei, Bevrijdingsdag, was de officiële
opening van onze rijbaan. Een heel toepasselijke naam, omdat nu de leden "bevrijd" werden
van het vele werk dalzij verzet hebben in en rond ons clubgebouw. Dit jaar werd er ook voor
het eerst gestreden om een nieuwe Cup, de TDC de Mors cup. Het betreft een onderlinge
wedstrijd voor zowel paarden als pony's en de aangespannen afdeling en elk jaar worden de
prijzen aangeboden door de sponsor T.D.C. de Mors en wordt op 2e Paasdag georganiseerd.
Op de Gelderse wist de vereniging zich via een 3e plaats weer te plaatsen voor de Levade,
Verenigingskampioenschap klasse Z. ln Apeldoorn werd de 4e plaats behaald..ln dit jaar was
er ook weer een SGW met dit keer de nieuwe oefenaccomodatie als hoofdterrein. Henk Jan
Klein Braskamp was met Sebalt de hoogst geklasseerde Geesterse combinatie.
Hans Koerselman en Gert Lourens zalen in de equipe van Nederland op de Europesche
Kampioenschappen voor landelijke ruiters.

1990.
ln dit jaar werd Bianca Krijgsman als honderdste lid van de H.R. ingeschreven. Ans Ligtenbarg
treedt af als bestuurslid en wordt opgevolgd door Anita Beltman. Liesbeth de Jager stopt
met de instructie en in haar plaats wordt Jeanette Bertu benoemd. Henk Ligtenbarg neemt
het achttal onder zijn hoede en verzorgt ook de springlessen. Thea van Asseldonk geeft
dressuurles aan de B en L combinaties. De vereniging mocht wederom deelnemen aan de
Levade en behaalde een 7e plaats.

7

De H.R. organiseerden de Gelderse, Overijselse en Utrechtse Kampioenschappen
Samengestelde Wedstrijden . De cross wordt net als alle jaren hiervoor, gebouwd door de
leden van de H.R. en ouders van de ponyclubleden o.l.v. Henny Breukers.
Gerrit Lourens werd met zijn paard Wiebe reservekampioen klasse Z in de Samengestelde
Wedstrijd van de K.N.F. ln de winterperiode werd er gereden in de maneges van de families De
Jager, Rhebergen en Florijn.
1991.
Op de jaarvergadering zijn geen bestuursveranderingen aan de orde. ln de loop van
het jaar stopt Thea van Asseldonk met het lesgeven. Jeanette Bertu is bereid om ook
de jonge combinaties les te geven. Op de Gelderse Kampioenschappen werd met het
Verenigingskampioenschap een derde plaats behaald en mocht wederom naar de Levade.
ln Apeldoorn werd een tiende plaats behaald, beide keren stond het achttal o.l.v. Henk
Ligtenbarg. ïijdens de Samengestelde wedstrijd op 3 nov te Geesteren werd Bianca
Krijgsman met Cironetta de hoogst geklasseerde Geesterse combinatie.
1992.
Janneke de Weert stopt als wedstrijdsecretaresse en omdat er geen ander lid bereid is om
deze functie op zich tenemen wordt Johan Klein Braskamp de nieuwe wedstrijdsecretaris.
Gerrit Jan Griemelink neemt de voorzittershamer over van Johan. Dit jaar werden er voor het
eerst clubkampioenschappen gehouden en wel op 2e Paasdag, tegelijk met de TDC De Mors
cup. Tijdens de Gelderse Kampioenschappen in Huissen werd lngrid Lammertink met Gagboy
Gelders Kampioen dressuur klasse Z. Gerril Lourens werd wederom Kampioen Samen
gestelde wedstrijd klasse Z van de K.N.F. te Diepenheim. Op 1 november werd er samen
met de ponyclub weer de S.G.W. georganiseerd. Henk Reurink won de beker voor de hoogst
geklasseerde Geesterse combinatie. ln december stopt Henk Ligtenbarg als springinstructeur
bij de H.R.
1993.
Tijdens de voorjaarsvergadering stopt Bert Schreibelt met het bestuurswerk en wordt
opgevolgd door Agnes Veldhuis. Gerrit Lourens wordt benoemd als nieuwe springinstructeur.
De H.R. worden reserve kampioen van Gelderland in het verenigingskampioenschap en ook op
de Levade wordt de titel reserve kampioen behaald. Het achttal stond o.l.v. Henk Ligtenbarg.
ln de herfst zijn de springlessen v.h.e. in de manege van de familie Lourens gegeven. Door
slechte weersomstandigheden werd de S.G.W. afgelast en op de najaarsvergadering komt er
een definitief einde aan de organisatie van deze wedstrijd, omdat het steeds lastiger wordt om
een geschikte datum te vinden.
1994.
Op de voorjaarsvergadering was Johan klein Braskamp aftredend en niet meer herkiesbaar
als bestuurslid. Hetty Lourens is bereid gevonden om deze vacature op te vullen.
Met de vereniging werd een 2e plaats behaald in de klasse Licht tijdens de Gelderse
Kampioenschappen te Vorden. De Levade werd v.h.e. gehouden op de terreinen van de K.N.F.
te Ermelo en de vereniging behaalde een 3e plaats. Op 22 oktober werd er een receptie
gehouden ter ere van het 60 jarig Jubileum. s'Avonds was er voor de leden een feestavond bij
Café Baan.
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1995.
Op de jaarvergadering treedt Anita Beltman terug als bestuurslid. Arrietta te Raa wordt in haar
plaats benoemd als nieuw bestuurslid. Dit jaar werd er voor het eerst een concours hippique
georganiseerd, samen met de ponyclub en de men afdeling, op de 2e Pinksterdag aan de
Meiweg. Ondanks dat er vorig jaar besloten was geen S.G.W te organiseren, kwam er van
de ponyclub toch het verzoek om toch een cross te houden. De cross kwam er en werd op 1
oktober gehouden. Voor de cross bouw was wederom Henny Breukers verantwoordelijk. Na
afloop werd er wel besloten dat dit nu echt de laatste keer was geweest.
Het bouwen van de hindernissen vraagt veel vrijwilligers en die komen er steeds minder. Tot
oktober heeft Jeanette Bertu de dressuurlessen verzorgd. Als nieuwe instructrice volgt Hester
Klein Willink haar op.
1996.
Dit is een jaar zonder bestuurswijzigingen. De aangespannen afdeling had dit jaar de enigste
kampioen binnen de vereninig, namelijk Gerrit Lammers met Gerianne werd kampioen van
Gelderland. Met het verenigingskampioenschap werd op de Gelderse een 5e plaats behaald
en mochten wederom naar Ermelo. Daar werd een 9e plaats het resultaat. Op 28 september is
plotseling overleden ons lid aan de aangespannenafdeling de heer Appie Hiddink. Appie was
één van de motoren achter onze accommodatie D'n Sproakelbarg en de menvereniging.
1997.

Hetty Lourens geeft aan de bestuursfunctie niet langer te kunnen vervullen en tijdens de
jaarvergadering wordt Peter Greben haar opvolger. Op de Gelderse Kampioenschappen wordt
met een viertal deelgenomen, echter zonder succes.
Bij de aangespannen afdeling waren na de Gelderse Kampioenschappen weer 6 kampioenen
te huldigen. ln de Samengestelde wedstrijdsport heeft de vereniging wel kampioenen, namelijk
Gerrit Lourens met zijn paard Gletscher werd kampioen in de klasse Z en Janneke Lourens
werd met haar paard lntellect kampioen in de klasse M. Alle kampioenen werden tijdens de
gebruikelijke kampioensreceptie gehuldigd. ln het najaar wordt Zwennie Roekevisch - Lutke
Willink onze nieuwe dressuurinstructrice, omdat Hester Klein Willink alweer stopt.
1998.
Dit jaar is er geen bestuursverandering te melden. ln het winterseizoen vonden de lessen voor
zowel dressuur als springen plaats in de manege van de familie Lourens. Gerrit Lourens stopt
met het geven van de springles en hiervoor in de plaats komt Bert Wagenvoort.

í999.
Carolien Reverdink wordt tijdens de Gelderse Kampioenschappen lndoor kampioen dressuur
klasse M2 met haar paard Jodokus. Op de jaarvergadering, na een periode van 6 jaar het
wedstrijdsecretariaat te hebben vervuld, stopt Agnes Veldhuis met deze functie binnen het
bestuur. Rita Ligtenbarg is bereid de open gevallen plaats in het bestuur weer op te vullen. Op
de jaarvergadering van de K.N.F. wordt ons lid heer A.W.G.Krukerink onderscheiden met dé
zilveren speld als dank voor zijn vele verdiensten in onze paardensport.
2000.
Carolien Reverdink ontvangt van de K.N.E de ruiterster, een onderscheiding die uitgereikt
wordt aan ruiters en amazones die drie verschillende paarden naar de Z klasse hebben
gereden. ln dit jaar werden de eerste paarden gechipped. Eén viertal heeft zich via de
Gelderse Kampioenschappen geplaatst voor de Levade in Ermelo. Daar werd echter geen prijs
behaald.
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2001.
Op 14 februari is geheel onverwacht overleden ons lid Rob Holterman. Rob heeft veel gedaan
voor stichting d'n Sproakelbarg. ln hem verliezen wij een fijne ruitervriend. Door het uitbreken
van Ml(Z ziekte moeten in het voorjaar alle lessen worden afgelast. Er gold een totaal
vervoersverbod. ln juni mochten de paarden in onze omgeving weer worden vervoerd. Op de
Gelderse Kampioenschappen werd Carolien Reverdink met Once Upon a Time kampioen in de
klasse L2 dressuur.
Op de Levade werd de reserve titel door dit tweetal in de wacht gesleept. Een kampioens
receptie werd gehouden in ons clubgebouw. ln september neemt Zwennie Roekevisch
afscheid als instructrice bij de H.R. Zij wordt opgevolgd door Annalies Harenberg. De
dressuurlessen vinden in het winterseizoen 2001 - 2OO2 plaats in de manege van familie Te
Luggenhorst. Nieuwe bestuursleden zijn geworden: lris Boss, Linda Buunk en Yvonne te
Vaanholt. Eind 2001 komt de in gang gezette fusie tussen de drie bonden K.N.F., N.K.B. en
N.B.V.R. tot stand en de nieuwe naam voor de gehele paardensport wordt de K.N.H.S.

2002.
Op de lndoor Kampioenschappen van Gelderland werd lngrid Lammertink met Calamity
Jane kampioen in de klasse 22. Peter van de Belt stopt als penningmeester en Sanne Klein
Braskamp volgt hem op. lris Boss stopt als secretaresse. Jan Lutke Willink werd tijdens de
jaarvergadering gehuldigd, omdat hij 40 jaar onafgebroken rijdend lid is geweest van de
H.R. Op de Gelderse Kampioenschappen werd er door onze vereniging met drie viertallen
gestart, helaas zonder succes. De naam van de Nederlandse Basis Kampioenschappen wordt
veranderd van Levade naar Hippiade. Op 16 november wordt Willen Jan Bremer met zijn paard
Allure in Barchem Kampioen S.G.W. klasse M. Op 17 november was er een kampioensreceptie
in ons clubgebouw om dit heuglijk feit te vieren. Jan Lutke Willink wordt in het winterseizoen
2002/2003 Nederlands Kampioen 40+ springen klasse Zwaar met Narlinneke.
2003,
Er zijn geen bestuurswijzigingen te melden van de jaarvergadering, maar de vereniging raakt
in een gerechtelijke procedure verwikkeld door een paar ontevreden leden over het verhogen
van de contributie voor het behoud van elke week een dressuur- en springles. Op 23 augustus
is ons lid de heer A.W.G.Krukerink overleden. Appie is instructeur geweest van de H.R. en vele
jaren een zeer gewaardeerd jurylid.

2004.
Op de jaarvergadering van 2 Íebruari treedt Gerrit Jan Griemelink af als voorzitter. Voor al zijn
inzet voor de vereniging, wordt hij door de vergadering benoemd tot erelid. Willem Jan Bremer
is bereid gevonden om het voorzittersschap over te nemen. Tevens stapt Yvonne te Vaanholt
uit het bestuur, haar taken worden overgenomen door Linda Buunk. Johan Klein Braskamp
ontvangt het bord voor 40 jaar rijdend lidmaatschap. Er worden van allerlei activiteiten
georganiseerd, helaas zijn geen kampioenen te noemen. In december werd bekend dat Willem
Jan Bremer is opgenomen in de selectie voor het E.K. voor Landelijke Ruiters.
2005.
Op 7 februari tijdens de jaarvergadering wordt Gerrit Jan Griemelink door de voorzitter van
de Gelderse Bond onderscheiden met de Zilveren bestuursonderscheiding van de KNHS. ln
maart bereikte onze vereniging het bericht dat de heer J Nijhof overleden is. Nijhof was medeoprichter van de H.R. De Clubkampioenschappen zijn weer op de 2e Paasdag gehouden
en ook het Pinksterconcours aan de Meiweg is weer goed verlopen. De jaarlijkse spring
en dressuurwedstrijden zijn ook weer gehouden en succesvol verlopen. Op de Gelderse
Kampioenschappen werden geen ereprijzen door de leden behaald.
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2006.
Op de jaarvergadering van 13 februari nemen Rita Ligtenbarg en Peter Greben afscheid als
bestuurslid. Hun plaatsen worden ingenomen door Liesbeth Bannink en Belinda Brinke. Op
de Regio kampioenschappen wordt het viertal o.l.v. Annalies Harenberg reserve kampioen
klasse Licht. Op de Hippiade wordt een 7e plaats behaald. Jan Lutke Willink werd op 13
augustus Nederlands Kampioen 40+ springen , klasse L, met Mylinneke. ln oktober werd het
instructieteam uitgebreid met Carolien Bruggink. Zij zal de jongste combinaties in de dressuur
lesgeven. Het Pinsterconcours, de spring- en dressuur wedstrijd op onze oefenaccomodatie
werden weer met mooi verreden. ln maart is de heer P. van de Lustgraaf overleden.

2007.
Op de jaarvergadering in februari stopt Linda Buunk met de bestuursfunctie en Angela
Snijder is bereid haar op te volgen. Belinda Brinke wordt met Unique op de Regio
lndoorkampioenschappen reservekampioen dressuur klasse L1. Op 3 mei bereikte de
vereniging het droevige bericht van het overlijden van onze oud voorzitter en ere-lid
Gerrit Jan Griemelink. Op 9 mei was de begrafenis. Op die dag werd de wens van Gerrit Jan
in vervulling gebracht, namelijk per rouwkoets en met ere-escorte van de Hamelandse Ruiters
naar zijn laatste rustplaats gebracht te worden.
En dit geschiede, met 19 leden hebben wij de rouwkoets te paard begeleid van boerderij
"Horstman"naar de N.H.Kerk te Geesteren. Na de kerkdienst, waarin de heer Den Hartog een
toespraak heeft gehouden namens de H.R., werd een erehaag te voet gevormd door de ruiters
en amazones en Gerrit Jan naar zijn laatste rustplaats begeleid.

Het Pinksterconcours werd onder mooie weersomstandigheden gehouden, echter de
springwedstrijd moest vanwege de natte omstandigheden worden afgelast. ln mei is heer
heer W.Bleumink, mede oprichter van de H.R., overleden. Op de Regiokampioen-schappen
te Kootwijk werd met het viertal het reservekampioenschap behaald. ln Ermelo werd goed
gepresteerd, helaas net geen prijs. Bert Wagenvoort stopt in augustus met het geven van de
springlessen. Carolien Bruggink is bereid de dressuurles te verruilen voor de springlessen.
Eind september stopt ook Annalies Harenberg met de instructie bij onze vereniging. Sandra
Wolterink wordt haar opvolgster voor alle dresuurcombinaties. Ere-lid P.den Hartog wordt
tijdens de jaarhuldiging van de KNHS onderscheiden met de gouden KNHS-speld, zie verder
in dit Jubileum-nummet Door de L.R.de Pasruiters wordt een jaarlijks terugkerend evenement
georganiseerd op Hemelvaartsdag, namelijk het Kampioenschap van de gemeente Berkelland,
alleen open voor combinaties uit de gemeente Berkelland. Henk Veldhuis wist deze titel met
zijn paard Vamalia in de wacht te slepen.
2008.
Omdat Willem Jan Bremer verhuisd is naar Zweden, zit de vereniging tijdelijk zonder voorzitter.
Op 2e Paasdag was het zeer slecht weer en werd het Clubkampioenschap alleen voor het
springen binnen verreden. De dressuurkampioenschappen zullen later in het jaar worden
verreden. Het Pinksterconcours werd mede door het mooi weer en alle vrijwilligers weer een
groot succes. Op de Regiokampioenschappen deed de vereniging mee met een viertal klasse
Licht en het Verenigingskampioenschap. Het vietal werd kampioen en stond onder leiding
van Sandra Wolterink. Met de vereniging werd een 5e plaats behaald en zo mochten zij beide
afdelingen meedoen aan de Hippiade. ln Ermelo behaalde zowel het viertal als de vereniging
een 5e plaats.
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Tijdens het zwangerschapsverlof van Carolien Tesselhof - Bruggink heeft Suzan Stemerdink
haar taak zeer goed waargenomen. Op de najaarsvergadering wordt Sanne Bolster - Klein
Braskamp benoemd tot voorzitter en neemt Rita Ligtenbarg weer zitting in het bestuur, nu
als penningmeester. Ook wordt tijdens deze vergadering stil gestaan bij het komende 75 jarig
jubileum in 2009 en er wordt een jubileumcommissie benoemd. Henk Veldhuis wint voor de
tweede maal de Berkellandbokaal met zijn paard Vamalia. Dit jaar werd er ook een bokaal
verreden voor de dressuur.
2009.
Op de jaarvergadering zijn geen bestuursmutaties te melden. De organisatie van het
Pinksterconcours vraagt veel aandacht, omdat bekend geworden is dat de Achterhoekse
Paardendagen in Zelhem niet doorgaan vanwege de kredietcrisis. Verder geeft de
jubileumcommissie uitleg hoe ver de activiteiten en het feestprogramma zijn. Bij het ter perse
gaan van deze Jubileum-uitgave zijn er verder nog geen successen te vermelden over de
Regiokampioenschappen.

Op bovenstaande foto staan de combinaties afgebeetd die in 2008 het Getders Kampioenschap Viertat
klasse Licht in Ruurlo behaalden: v.l.n.r zijn dat: Martine Snijder met Winnetou, BerÍine Bouwhuis
Hondelink met Tukkie, Linda Buunk met Wofsi, Rita Ligtenbarg met use tt, Jan Lutke Willink met Mytinneke
en Kim van de Esschert. lnstructrice Sandra Wolterink.

-
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Op bovenstaande foto is te zien hoe het kantoorgebouw van Houthandel Meilink aan de Hofstraat te
Borculo werd ontmanteld.

s

En zo is het kantoorgebouw

in í989 als clubgebouw in gebruik genomen.
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lnterview met ons ere-lid Piet den Hartog.
Omdat de naam Den Hartog al sinds mensen heugenis verbonden is aan Borculo en met
name aan de Hamelandse Ruiters wíllen wij graag wat meer over Piet den Hartog en zijn gezin
vastleggen in deze Jubileumuitgave.
Allereerst komt dan de vraag naar boven of u ook in Borculo geboren bent of dat u van elders
komt en hoe is uw studietijd verlopen?
lk ben in Amsterdam geboren en dan zou de volgende vraag kunnen zijn: hoe is die affiniteit
tot het paard en de boerderij ontstaan? Nou dat zit zo: mijn grootvader boerde op een
boerderij aan de rand van de stad, de boerderij is eind 1800 overgenomen door de stad
Amsterdam, hij is toen makelaar geworden. Mijn vader wilde niet leren en ja dan moest je
maar gaan werken en een baas zoeken. Dat werd werken in een slagerij, die hij op zijn 21
ste overnam. Hij had ook nog samen met de familie een boerderij die verhuurd werd en op
een gedeelte daarvan had hij nog slachtrunderen lopen. Daarnaast mestte hij samen met
enkele boeren uit de Haarlemmermeer, op voor de Paasvee-tentoonstellingen , o.a. met de
hengstenhouder Knoop uit Nieuw Vennep. U zult begrijpen dat voor mijn broer Ad ( bekend
paardenfokker uit Noord Holland) en ik de liefhebberij voor paard en de boerderij daar

ontwikkeld is.
Na de lagere school ben ik naar de Mulo gegaan en daarna naar de HBS. met een
onderbreking in de laatste Oorlogswinter. Om te werkstelling in Duitsland te voorkomen ben ik
een tijdlang ondergedoken geweest bij de familie Knoop in Nieuw Vennep.
Na afloop van de oorlog wilde ik niet meer naar school, maar boer worden. Mijn vader vond
dat zonde van de al doorlopen schooljaren en sprak met zijn vriend Jacob Knoop af dat hij mij
heel hard moest laten werken, zodat ik graag weer naar de H B.S.[tegenwoordig V.W.O.] zou
teruggaan. Dat is toen ook zo gebeurd en ik was voorbestemd om in het makelaarskantoor
van mijn grootvader te werken, maar dat wilde ik niet. Als ik geen boer zou worden, dan lokte
de boerderij mij toch, dan maar als dierenarts.

Zo ben ik in 1947 begonnen aan de studie dierenarts in Utrecht, een prachtige tijd gehad.
ln de studententijd waren er grote uitbraken van mond en klauwzeer, alle runderen moesten
gevaccineerd worden. Er was een tekort aan dierenartsen, dus de studenten kregen extra
vakantie om in de wintertijd te helpen bij de bestrijding van de mond en klauwzeer en de
runder t.b.c. in ons land. Want laten we nooit vergeten, de landbouw en de veeteelt heeft
Nederland in de moeilijke naoorlogse jaren er economisch weer bovenop geholpen. Als
student dierenarts kregen wij zelfs vrijstelling van de dienstplicht.
Ook namen studenten na het behaalde doctoraal examen, hele praktijken waar en verdienden
zo natuurlijk als student een aardig zakcentje bij. Dat geld ging wel weer op aan de
paardensport. De samengestelde wedstrijdsport was mijn grote liefhebberij en ik was daar,
al zeg ik het zelf, ook aardig succesvol in. Ook op het gebied van wedstrijden en studentenfeesten organiseren was ik actief. ln die tijd was ik voorzitter van de Utrechtse Studenten
Rijvereniging, waarvan ik erelid geworden ben.
U bent nu al meer dan vijftig jaar getrouwd met uw vrouw Jeanet, maar wilt u ons vertellen hoe en
waar u haar heeft leren kennen?
Ja, dat wil ik wel. Vanaf 1938 gingen mijn twee zussen, broerAd en ik elke vakantie naar
boerderij Bruxvoort van de familie Wolleswinkel in Bennekom. Daar was na de slag bij Arnhem
een familie uit Wageningen ondergedoken en dat waren weer vrienden van Jeanet, die kwam
daar met haar vriendin wel eens op bezoek, ook toen wij daar waren. Dat was in 1947 en dus
de eerste kennismaking met haar. ln 1951 hebben we echt verkering gekregen en samen ook
aan de paardensport deel genomen.
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Wat werd uw eerste standplaats en hoe ging het verdere verloop als dierenarts?
ln 1948, in mijn studententijd, heb ik in Eindhoven alsstudentenassistentgewerkt in een
andere praktijk dan die van dokter Vlimmen, maar de verhalen uit het boek kwam je daar ook
tegen. Later in Zoetermeer gewerkt tijdens de mond en klauwzeer en t.b.c. bestrijding en ook
de praktijk waargenomen, toen de dierenarts met vakantie was.
Na mijn afstuderen heb ik nog de praktijk van de dierenarts in Weesp gedurende zijn vakantie
waargenomen, maar toen stond mijn komst naar Borculo al vast.
Als student kreeg je geen auto mee; die waren er zo kort na de oorlog maar heel weinig. Het
werk deed je per fiets, in Eindhoven bij kleinere bedrijven en op veel slechte zandwegen.
ln Zoetermeer grotere bedrijven, betere wegen en ja op een solex, daar tufte je ook de hele
praktijk mee rond.

ln mijn studententijd had ik veel contact met Ab Snijders, zoon van dierenarts Snijders uit
Ruurlo, ook actief als ruiter. Hij maakte mij attent op de praktijk in Borculo, waar collega Van
Soest dierenarts was. ln 1956 hebben wij de praktijk overgenomen.
Wij hebben toen een auto, een Volkswagen kever, gekocht met een urgentie verklaring [10 jaar
na de oorlogl.Er waren toen in Borculo en omgeving nog heel veel zandwegen, de auto werd
al gauw voorzien van een standaard voor een fiets, gemaakt door de plaatselijke smid Tuinte.
Maar vaak genoeg waren de boerderijen ook niet per fiets bereikbaar en moest het laatste stuk
lopend worden afgelegd.
Specialisme bestond nog niet, je behandelde koeien, paarden, varkens en kleine
huisdieren. Samen met mijn vrouw, die geen medische opleiding had, maar heel goed
kon helpen bij de operaties, deden wij al heel wat ingrepen bij kleine en grote huisdieren.
Elkg avond en nacht had je dienst, één keer in de 3 weken had je een vrij weekend, van
zaterdagmiddag 14.00 uur tot zondagavond 24.00 uur. Hard werken was dat, maar met
ongelooflijk veel plezier en goede vriendschappelijke en collegiale verhoudingen met de
collegae de Groot uit Geesteren en Stegehuis uit Neede. Genoemde collegae namen ook waar
tijdens onze vakanties (14 dagen). U begrijpt dat onder deze omstandigheden er weinig van
het paardrijden van ons terecht kwam.
t-) geeft aan dat u de praktijk alleen met uw vrouw runde. Had u dan helemaal geen assistenten of
andere collega s?
ln de winter was er wel hulp van studenten, maar verder hebben wij dit zo 13 jaar vol
gehouden.lntussen had collega Moolhuizen de praktijk van Stegehuis over genomen. Wij
kwamen we tot de conclusie, dat het werk nog steeds toenam en toen hebben wij ons
geassocieerd en was de praktijk Borculo-Neede een feit. Als derde dierenarts is toen Van der
Sar in de maatschap opgenomen, Iater kwamen daar De Haan, Stegehuis, Van der Velden,
Prins en Bussink bij.

tJ stond aan de basis van het ontstaan van Paardenkliniek "Beekvliet". Hoe ging dat in ziin werk?
ln de jaren vijftig ging het aantal paarden in onze praktijk en omgeving steeds verder achteruit
tot dat er eind zestiger jaren er een opleving kwam. Persoonlijk had ik altijd veel interesse in
de geneeskunde van het paard en in de begin jaren zeventig werd het veterinaire werk met
paarden steeds meer. Zo heb ik in 1971 samen met een aantal collegae de groep geneeskunde
van het paard opgericht, daar ben ik ook nog erelid van. De geneeskunde van het paard
nam in werkzaamheden steeds meer toe. lk had in die tijd veel contact met hoefsmid Wally
Fleisscheuer en onze maatschap wilde wel een röntgenapparaat voor paarden en honden
aanschaffen. Wally wist dat de boerderij Overdijkink vrij van huur kwam en met de hulp van de
eigenaresse, mevrouw Van Zwijndrecht van landgoed "Beekvliet", kon de boerderij door Wally
gehuurd worden en was de basis voor de paardenkliniek gelegd.
Aardige anekdote; bij de naamgeving van de kliniek wilden wij de kliniek "de Zwijndrecht
kliniek" noemen. "Maar mijnheer Den Hartog", zei mevrouw van Zwijndrecht, "er komen toch
geen zwijnen op de kliniek?" Met de naam paardenkliniek "Beekvliet" kon zij het helemaal
eens zijn.
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Heeft u nog mooie herinneringen uit die tijd om op te schrijven?
Hoe bedoelt u, op Beekvliet of in het algemeen in de praktijk? Gewoon algemeen.
lk kan gerust zeggen dat ik samen met mijn vrouw en kinderen prachtige jaren in Borculo
beleefd heb, anders blijf je hier niet zolang wonen, al meer dan S0jaar in hetzelfde huis op het
mooiste plekje van Borculo.
Mooie herinneringen, zijn in miin gedachten dat collegae Stegehuis, de Groot en ik de eerste
keizersnede bij de koe deden en wij drieën samen met van der Meulen uit Ruurlo en Zeelen
uit Lochem, tegen alle verboden in, de varkens vaccineerden tegen mond en klauwzeer.
Den Haag geloofde niet in het resultaat, maar moest het verbod toch opheffen omdat de
resultaten fantastisch waren. Op de paardenkliniek de eerste keizersnede bij een paard en de
koliekoperaties die wij als eersten in de praktijk deden.
Wanneer bent u gestopt als praktiserend dierenarts?
Dat was op 31 december 1993. lk was in dat jaar 65 geworden, dus moest volgens het
maatschapcontract stoppen met werken.

Zo nu weten wij al heel wat van u als dierenarts en wil ik graag overgaan naar het onderwerp
Hamelandse ruiters. Wanneer bent u voorzitter van de club geworden?

ln 1966 overleed plotseling meester E.H.Klomp die heel lang voorzitter is geweest, ik denk
bijna van de oprichting af. Mij werd gevraagd hem op te volgen. Aan één kant heel graag
natuurlijk, maar ook wat terughoudend om iemand op te volgen, die zo lang zoveel voor de
vereniging had gedaan. Het leek mij toen geen eenvoudige zaak.
Maar volgens mij is dat helemaal goed gekomen, gezien de mooi resultaten en een bloeiende
vereniging is de conclusie van mij als interviewer.
Tot wanneer bent u voorzitter gebleven?
lk dacht tot 1988, maar precies weet ik het niet. Zullen wij op moeten zoeken in de archieven.
Het 50 jarig jubileum was gevierd, de nieuwe rijbaan met clubhuis was gerealiseerd en op het
laatst gaat dan alles automatisch en vond ik dat er nieuw leven in het bestuur moest komen. lk
werd tot mijn verrassing tijdens de jaarvergadering ook nog tot erelid benoemd.
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Ook organisatorisch stonden de leden hun mannetje, denk maar aan de drie Gelderse
kampioenschappen samengesteld en de twee Gelderse Outdoor kampioenschappen bij Chris
en Wim Esselink en hun buren. Die van 1975 was één van de mooiste, tevens slotdag van de
viering van het 600 jarig bestaan van Borculo. Maar ook de Nederlandse Kampioenschappen
Samengesteld in de Bosheurne met als attractie de kil van de slipjacht van de K.N.J.V.op
het wedstrijd- terrein, Maarten Jurgens schreef in De Hoefslag het was Klein Boekelo daar in
Borculo.
Tenslotte wil ik ook nog noemen de grote prestatie die de leden geleverd hebben met de
verplaatsing van het kantoor van de firma Meilink. De heer Frits Braam had ons het kantoor
kosteloos aangeboden, maar het afbreken, de verplaatsing en het weer opbouwen, moesten
wij zelf doen en zelf betalen. Dit afbreken, het transport op een dieplader en het weer
opbouwen/inrichten was een geweldige klus. Onder de leiding van onze leden Hendrik Jan
Klein Braskamp en Appie Hiddink is het een mooi en functioneel clubgebouw geworden.
Al deze prestaties zijn door de leden geleverd en die moeten wij dankbaar zijn voor hun
eendrachtige samenwerking en de hulp van vele goede sponsoren, die de Hamelandse Ruiters
gebracht hebben naar waar zii nu zijn.
Wat zijn in uw ogen hoogte
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Ook heb ik minder leuke dingen mee gemaakt, sterfgevallen van leden, soms nog jonge
mensen, dat zijn tragische gebeurtenissen.
Maar na al die jaren dat mijn vrouw en ik lid van de Hamelandse Ruiters zijn geweest
ondervinden wij ook nu nog de vriendschap van vele leden.
Wat zijn uw eigen prestaties in de paardensport geweest?
ln mijn studenten tijd deed ik veel aan samengestelde wedstrijden mee en zal regelmatig in
de prijzen. Toen wij eenmaal in Borculo waren, kwam er niet zo heel veel meer van terecht.
lk heb het tot L ruiter in de dressuur en springen gebracht, maar niet veel prijzen gewonnen.
lk was te druk in de praktijk en veel vrije tijd ging naar de Hamelandse Ruiters, naar het
Paardenstamboek KWPN. en de Nederlandse Hippische Sportbond, dus weinig tijd om te
oefenen. Maar één beker die ik heb gewonnen blijft speciaal, namelijk de beker voor de beste
veterinaire ruiter, in 1975 behaald met Joretta van Gert Jan Griemelink.
Mijn vrouw en ik reden wel eens in een 8- of 4 tal mee als dat echt nodig was en ook deden
we mee aan de eerste 40 plus wedstrijden in de manege van Roeli Bril in Warnsveld. Heel
gezellig was het daar, met ook wel eens een prijsje. Tot onze 60 ste hebben we nog met heel
veel plezier recreatief gereden.

Heeft u ook eigen paarden gehad?
Ons eerste paard was een Zwingli, mooi paard, werd op de U.T.V. vijfde in zijn rubriek, maar
was niet gemakkelijk te berijden. Wij konden haar moeilijk drachtig krijgen, toch is het gelukt
om er een veulen uit te fokken. Later hebben wij de merrie en het veulen verkocht. Een Doruto
ruin van Hendrik te Luggenhorst terug gekocht, maar dat werd ook geen succes. De beste
rijpaarden, waar wij ook het meeste plezier van hebben gehad, waren een Koridon voor mijn
vrouw, gekocht van Janny Morsink en voor mijzelf een afstamming van Brigadier, gekocht via
Hans Rhebergen.
MqtU(interviewer) ,kochtenwij in1977samen bij HenkNijhofeenJasonmerrieveulenuit
een Solaris moeder. Toendertijd een heel passende en succesvolle bloedcombinatie. Wij
hebben er ook succes mee gehad, mochten naar de Gelderse centralekeurig in Bennekom als
jaarling, als 2 jarige en als 3jarige en ook nog naar de U.T.V. in Utrecht. De merrie heeft later
de predicaten keur preferente en prestatie behaald op haar nakomelingen. Wij hadden toen
onze rijpaarden ook bij U op stal staan, dus konden er zo ook van genieten.
De naam K.W.PN. is al eerder gevallen. Bij de hervorming van het thans zeer succesvolle
stamboek bent u volgens mij van dichtbij betrokken geweest. Wat kunt u ons hierover vertellen?
Dat is natuurlijk een onderwerp waar ik heel lang over kan vertellen, ik zal proberen het zo
kort mogelijk samen te vatten. Het toenmalige paard uit mijn jeugd was een paard, waar
mee gewerkt werd op de boeren bedrijven en ook voor het vervoer, denk aan de melkritten,
de bussen met melk werden vanaf de boerderij met paard en wagen naar de melkfabriek
gebracht. De burgerruiters maakten gebruik van leren en paarden uit Duitsland. Vaakt
Hannoveranen, Trakheners etc. Een naam van een Nederlandse hengst konden die ruiters en
amazones toen niet noemen, dat is nu wel anders. De paarden die in de landelijke ruitersport
werden gebruikt waren de paarden die op het boeren bedrijf werkten en zoals bij de H.R. werd
er op zondag I tal geoefend.
De paarden moesten goed in het werk zijn, daarnaast werden ze ook door de landelijke ruiters
voor de paardensport gebruikt. Hoe belangrijk het was dat een paard ook goed voor het werk
moest zijn blijkt wel uit het feit dat als je een hoger predikaat voor je merrie wilde hebben,
zii aan een trekproef moest deelnemen. Ook voor de goedgekeurde hengsten was dat een
verplicht onderdeel, ook bij de kampioenschappen samengesteld is het vele jaren een verplicht
onderdeel geweest. Maar toen de trekker zijn intrede deed op de bedrijven en het aantal
paarden tot aan midden jaren zestig sterk afnam, vond er in de fokkerij een omwenteling
plaats. De vraag naar rijpaarden werd groter door de toegenomen welvaart. De atleet pursang,
de volbloed, mocht bij het stamboek voor kruisingen gebruikt worden. De merries geboren
uit die kruising, werden apart geregistreerd in het Sportregister. Als deze merries werden
opgenomen in het stamboek, werden zij gebrand met een N. lk herinner mij nog uit mijn
studententijd, dat de hengst L'lnvasion werd in gevoerd uit Normandie [vernoemd naar de
invasiel.
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pgze lengst was ook een reformer.
veeteelt, professor Van de planck, zei
"dat doet het V.L.N.-(voorganger vanQnze.lrgggle-raar
het KWPÍI)" niet goed. Het noordóliike stamboek N.W.p
importeerde goede fokmerrieé uit Duitsland als omvoróing nr"r rààirijflaaro,
met als insteet<:
de merriestam moet goed zijn. De weg naar omvorming d"uurt dan wat ràng"l maar
is blijvend
met meer succes. Nu word ook steedó gehamerd op dé goede merriestammen
als basis van
.
succes in de fokkerij en sport.
Aan de huidige specialisatie in dressuur en springen ontkom je niet aan, ik heb nog
meegemaakt, dat we
9,e specialisatie kregen in tuigpaarden, íeelzijdigrreià en rijpaàrden en dat
g.o.9d gegaan. Wat de voor- of nadélen zijn Ë'niet aftijd te vóàrËfàrÈn.
oo[.
§
Toen ik bij de mensport actief was, waren de Friezen en deiuigpaardenJàvoriet
bij de
menners, al gauw overgenomen door de rijpaarden. Nu zijn de-iuigpaarden weer favoriet.
Fokken was altijd, moeilijk te voorspellen, maar met de te§enwooróige computerberekeningen
s-'
kan je veel meer berekenen en voorspellen, het gezegde rïokken iiöà[riént,
krijg steedi
minder betekenis.
U heeft zelf ook biigedragen aan de veranderÍng van het fokdoel, omdat u
een hete tijd ats
veterinair bri de «wpN iengstenkeurings gebeíren betrokken bent geweest.
Hoetang

heeft die
periode geduurd en hoe intensief was dah
ln 1970 ben ik benoemd tot veterinairadviseur, door het toenmalige W.p.N.[Warmbloed
Paardenstamboek Nederland,] dat in dat jaar ontstaan was uit de fusie tussen
het
VL.N.[Vereniging van Landbou-w-tuigpaarb Nederland] en het N.W.p.[poàiO-weOertand
Warmbloed-Paardenstamboekl lk bèn dat gebleven toi en met 1993 èn heb dus
Zslààrgangen
-hengstenkeuringen als veterinàir meegemaàt<t. tt< heb dus wel wat invloed gehad,
mrarËà
veterinair was altijd adviseur,.de jury.6eslist uiteindelijk attijd. Toen het vLirichtings-ondeiioek
van sleen naar Ermelo verhuisde, heb ik het ook begöleld.Ook mede het röntgenonderzoek voor.de hengsten ópgezet, dat in de eerste twee jaar
(1988) nog niet een
gevolg t<on hËbben àË ous'orlÉàrii[
proet was, want de
,afkeuring tot
"ÀÀ
De maats-chap Dierenartsen Borculo. Ngedg heeÍt mij in de gelegenheid gesteld
dit werk
te doen' De veterinairadviseur bezocht de.afstammelíngen réuriígen, bé§eleide
het
verrichtingsonderzoek.en met de jury werden ook nog 6uitenland;; ri"rs,Ë,i"nkeuringen
bezocht. lk werd daar tien dagen voór vrij gemaakt, riaar dat was tang ËÉt g"no"g.
Nog
minstens het dubbele aantal was nodig, óo--k voor mijn werk bij de Nederlandse
Hippische
Sportbond, zodat er nog.vele vrije dagèn en vakantiédagen opgeofferd werden
om al dit werk
te d.o.en. Gelukkig had mijn vrouw ook veel interesse in àe paàrïen.óort, Éet ,,thuisfront,,
werkte goed mee. Maar er was één voorwaarde: de krokusvakantie met de
kinderen en later
ook met de kleinkinderen erbij naar de wintersport moest altijd Ooorjaàn. Íoen
ik 6s jaaiwËrO
was ook bij het stamboek de tijd gekomen om afscheid nemén en wérd mij
als dank voor al
mijn inzet de goudenspeld van hei KWPN uitgereikt.
Da1, be.nt y
9ok nog Teamveterinair geweest br1 de Vierspanwedstrijden, de tak van paardensporÍ
yelke in de iaren 70 enorm begon té ontwikketen. Hoe kwam u at1 Aie'ctua iàrzeiUZ
ln 1979 ben ik als team veterinair van de. vierspannen gevraagd om mee te gaan naar
de
yygr.eldkampioenschappen in het Haras du Pin (Franrijk) en da"t ging zo; de voo rzifier van
de
It'H.'S, belde mij op, om dat te vragen, met de vorgeóo'e woordén:-Velstra vind, dat ze voor de
Nederlandse deelnemers een teamveterinair nodig"hadden, de springruiters
die met 5 paarden
naar een kampioenschap. gingen kregen wel een óierenarts mee, wij
als
menners
gaan met 30
paarden en krijgen er niet één mee. Velstra noemde toen mijn naam. Voorzitter Steehouwer zei: "wij hebben graag
dat je het doet,
je krij.gt er geen cent voor, maar je mag je vrouw op onze kosten
meenemen,, en dat was het
dan. lk heb de job met veel plezier geààan,10 jaar lang.

Wat waren uit die tijd mooie momenten?
Eén van de mooiste momenten uit die tijd waren de Wereldkampioenschappen
in Apeldoorn
op de domeinen van paleis "Het Loo" in 1982 en 1988. lk was daar voorzitier van oe
veterinaire commissie en zaÍ. zodoende in het organisatiecomité. Wat eàn piachtige
locatie
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was dat daar. Bovendien werden eerst Tjeerd Velstra in 1982 en Ysbrand Chardon in 1988
wereldkampioen. Maar ook de Wereldkampioenschappen in Ascot (Engeland) in 1986 waar
Velstra kampioen werd en Chardon tweede, waren schitterende evenementen om van dichtbij
mee te maken.
Nadat ik geen teamdierenarts meer was voor de Nederlandse equipe, ben ik nog tot aan mijn
70 ste jaar op vele nationale en internationale wedstrijden wedstrijddierenarts of voor de F.E.l.
naar het buitenland afgevaardigd geweest.
Naast het gebeuren met de vierspannen, ben ik ongeveer 10 jaar hoofd veterinair geweest op
de Military in Boekelo. Dat heb ik ook tot mijn 70 ste gedaan en help daar nu nog altijd bij het
controleren van de paspoorten en ben reserve als er een dierenarts uitvalt.

zat toch in de commissie "Breekboom"?
Oh, ja ook nog. Dat kwam zo. Door ongelukken met 2 dode paarden als gevolg, moest er een
commissie komen, die dat onderzocht. Daar was ik de voorzitter van en met die commissie
heb ik samen met Jacob Melissen de breekboom-commissie opgericht. Met de leden van
deze commissie hebben wij veranderingen in de eventing-spoft gepropageerd om deze veiliger
voor ruiter en paard te maken en daar was de ontwikkeling van de breekboom een onderdeel
van. Nu na ongeveer 13jaar wordt deze "boom" ook internatonaal gebruikt en de Amerikanen
spreken over de Dutch Pole.
U

U bent mede schrijver van het boek " E.H.B.O.voor paarden". Hoe is dat boek ontstaan?

lk gaf altijd al les aan de Orun opleiding voor instructeurs in Ermelo over beengebreken en wat
daarbij kwam. Ook hadden wij toen een cursus E.H.B.O.paaard opgezet en daaruit is toen de
gedachte ontstaan een nieuw cursusboek te schrijven en dat als boek door de K.N.H.S. uit te
laten geven. Samen met mijn helaas gestorven vriend Evert Offereins, Peter Stolk en enkele
anderen hebben wij dit boek geschreven.
Ongetwijfeld is er nog veel meer opschrijven uit het leven van de heer Piet den Hartog,
dierenarts en allround paardenman, maar hier wil ik het eerst bijlaten. Hartelijk dank voor het
interview.

Johan Klein Braskamp.
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NasChrift uit PaardenSport mei 2007:
Tijdens de KNHS- jaarhuldiging in het auditorium van Rabo Bank Nederland is veterÍnair Piet
den HarÍog onderscheiden met de Gouden KNHS speld. De 79- jarige Den Hartog ontving de
hoogste onderscheiding van de KNHS voor zijn vele verdÍensten op natíonaal en internationaal
niveau. Den Hartog is sinds zijn veterinaire studie in een groot aantal bestuurtijke en uitvoerende
functies nauw betrokken ba de paardensport. Zo hanteerde hij de voorzittershamer van de
Utrechtse Studentenvereniging Pegasus en de Hamelandse RuÍters in Geesteren, waar hq dat
met veel toewijding heeft gedaan, 23 jaar lang. Den Hartog, die van oktober 1955 tot januari
1994 als praktiserend dierenarts, werkzaam was in Borculo, behoorde tot een van de oprichters
en bestuursleden van de bekende Veulenveiling in het Gelderse. Den Hartog vervulde een aantal
jaren de functie van veterinair adviseur van het KWPN en de KNHS en maakte deel uÍt van divers
nationale en internationale commissies. Hij was als team en wedstrijdveterinair zeer betrokken bij
de internationale twee en vierspan sport. Den Hartog is nog altijd actÍef in de paardensport als
organisator van de Slipjacht van de KNJV ín Geesteren/Borculo en als mede auteur van het door
de KNHS uÍtgegeven boek" EHBO voor het paard". Den Hartog ontvÍng de Gouden KNHS speld
uit handen van de KNHS voorzitter Martien van den Heuvel.

Op
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foto is de uitreiking van de gouden KNHS speld vastgelegd.
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Op de foto staan de speelsters en spelers
De revue werd opgevoerd tiidens het 5C e'
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maor schoeven" afgedrukt,
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Bovenstaande foto is in 19BB van Hans Koerselman met zijn paard Windsor gemaakt. Hii werd toen
Nationaal Kampioen Samengestelde Wedstriiden.
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Op bovenstaande foto is afgebeeld Gerrit Lourens met Wiebe. Zij werden
Kampioen Samengestelde Wedstijden.

in 1991, ígg2 en lgg4 Nationaat

G*t'*
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Rouwstoet met lijkkoets van Gert Jan Griemelink en ere-escorte van de leden van de Hamelandse Ruiters
op weg naar zijn laatste rustplaats.
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Meer dan 45 iaar Hamelandse Ruiters in galop.
Aan mij is gevraagd "iets"op papier te zetten over de rijvereniging.
ln 1962 mocht ik van mijn ouders lid worden van de Hamelandse Ruiters, want ja, je moest wel
eerst met een paard naast de fiets, welke zwaar beladen was, naar de wedstrijden kunnen. Op
zondagmorgen was er om tien uur les. Begonnen werd met het dressuurrijden en na een uurtje
werd dit vervolg met de springles.
De rijbaan was op de Sprakelberg op het weiland van Bart Florijn naast het gebouw van de
padvinderij. De rijbaan moest wijken voor de aanleg van de nieuwe begraafplaats voor Borculo
en werd dus naar achteren verplaatst. Beide keren iets te dicht bij de padvinderij. Deze vonden
nog wel eens wat van ons op hun pad en wel konden gebruiken voor hun kampvuur.
Elk lid reed dressuur en sprong en als het paard geschikt was om voor het achttal, deed men
hier ook aan mee. Na augustus waren er geen concoursen meer, maar werden er tot half
november Samengestelde Wedstrijden gehouden. De paarden van toen werden ook allemaal
in die tijd ingezet voor het werk op de boerderij (landbouwrijpaarden) en hierdoor, denk ik nog
wel beter getraind dan nu.
Concoursen waren er in de zestiger jaren niet meer dan 5 of 6 per jaar. De B klasse, zowel
dressuur als springen werden niet verreden op deze concoursen. Daarvoor moest men naar
de Kringwedstriijden, het zogenaamde punten rijden. Eerst moest men 2 keer een voldoende
halen in de B dressuur en dan een voldoende halen in de Caprillieproef (half dressuur, half
springen, draven, stappen en galopperen in de verlichte zit).Dit vond men nodig om aan
te tonen dat men voldoende controle had over het paard en in een nette houding over de
hindernissen te overwinnen.
ln de winterperiode waren er alleen lessen als de grond niet bevroren was. Om toch met de
paarden bezig te zijn en om de kas te spekken werd er ook geoefend voor demonstraties.
Er werd geoefend op tandumrijden, Hongaarse post, doodliggen, paard aan een tafel laten
zitten, met een motor over het liggende paard rijden, door een brandende hoepel springen,
clownnummer, etc. De opbrengst van zo'n demonstratiemiddag was vijfhonderd gulden.
Achttal rijden was vanzelfsprekend, want als je in het achttal meereed en men ging eens naar
een concours per vrachtauto, dan mocht je mee. Wanneer het achttal een prijs won, werd
dit geldbedrag eerst in mindering gebracht op de kosten van de vrachtauto en wat er dan
nog overbleef moesten de deelnemers zelf betalen. De meeste concoursen (van Bathmen tot
Winterswijk) werden per fiets bezocht. Concoursen in Groessen en Bemmel werden jaarlijks
met de vrachtauto aangedaan, evenals de Gelderse en Nationale Kampioenschappen. Dan
was het s'morgens rond zes inladen bij Donkelaar (Geestersebinnenweg) en sàvonds rond
een uur of zeven terug. Later waren er drie inlaadplaatsen waar vrachtrijder Donkelaar ons
ophaalde en weer loste. Rond 1977 kwamen de eerste paardentrailers op de concoursen
en ook bij de Hamelandse Ruiters. Dit gaf minder verbondenheid voor de ruiters en zo
langzamerhand kwamen er steeds meer individuele ruiters. ln de jaren 60 gingen wij met de
hele club tegelijk op pad en ook weer naar huis. Je was de hele dag op concours en deed ook
het liefst overal aan mee- Groepspringen en tally ho waren s'middags springrubrieken die de
toeschouwers mooi vonden. De ruiters eveneens. Er werd snoeihard gereden om de eerste
prijs.

Door de onafhankelijkheid werd het gespecialiseerd rijden de volgende jaren alleen maar
meer. De Fokkerij van rijpaarden is hier in mee gegaan. Rijpaardfokkerij specialisatie dressuur,
springen of tuigpaard.
Waren er in de beginjaren van mijn lidmaatschap alleen maar ruiters, die de paardensport
beoefenden, nu zijn er nog maar een paar "olde kearl's"en een heleboel mooi vrouwenvolk die
lid zijn en zeer gespecialiseerd de sport beoefenen. Zo heeft elke tijd zijn charme.
De lessen zijn nu ook specialistisch door de specialisatie die ook doorgevoerd is bij de
instructeuropleiding. Bij onze vereniging nu op de dinsdagavond dressuurles en op de
donderdagavond de springlessen. ln de zomertijd op onze eigen mooie accommodatie D'n
Spraokelbarg, welke in 1988 middels tussenkomst van de ruilverkaveling tot onze beschikking
kwam en in de winterperiode in een van de maneges rond Geesteren. De laatste jaren voor
beide lessen in manege 't Assinck van de familie Lourens.
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Persoonlijk vind ik het mooi dat er bij onze vereniging nog enkele leden zijn die zowel
dressuur rijden, springen en in het vier of achttal willen rijden. Het mooist voor mij was om
in 2008 nog mee te kunnen en mogen meerijden voor de vereniging in het viertal en voor
het verenigingskampioenschap op provinciaal en nationaal niveau. Voor de vereniging rijden
betekend : s'morgens vroeg gezamenlijk vertrekken, de hele dag met elkaar optrekken, elkaar
helpen en aanmoedigen. Daarna met zijn allen in spanning de uitslag afwachten. Natuurlijk ook
even de consumptietent met een bezoekje vereren en dan weer naar huis.
ls dit alles nostalgie? Neen, integendeel, dit geeft aan dat de verenigingsgeest binnen de
Hamelandse Ruiters na 75 jaar nog steeds leeft. Bestuur en leden , ga zo door.

Jullie oudste en langst rijdend medelid Jan Lutke Willink
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Jan LutkeWillink met Dorine

in 1966 een hindernis in de klasse M op het Concours

tu,
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lnstructie door de jaren heen.
Gaarne voldoe ik aan de vraag om wat te schrijven over de instructie in de 40 jaar dat ik dat
doe. Toen ik in 1962 bij de rijvereniging kwam was Roelof Lutke Willink instructeur.
Er was 1 keer in de week les, vooral het springen was dan aan de orde.
Hij leerde ons om een goede afstand te zoeken, op drie galop passen voor de sprong riep hij
"en nu"en dan moest je voorwaarts rijden. Op de wedstrijden stond vooral de dubbelsprong
er ook naar om voorwaarts te rijden. De oxers waren bijna allemaal gevuld met stro, groen
oÍ olievaten, dus de paarden moesten wel met veel druk gereden worden. Ook stond er heel
vaak een grote tripelbar in, met dikke balken in diepe lepels, en een grote brede muur.
Tegenwoordig zijn de parcoursen veel technischer gebouwd, met moeilijke afstanden en ook
moeilijke lijnen, lichte balken en vlakke lepels, vaak zonder grondlijnen en zeer kleurrijk.
Dus hier worden de lessen ook op aangepast (leren afstand rijden en oefen parcoursen
pakken). Oefenen op de wedstrijd is er nu echt niet meer bij.
Je moet jouw paard redelijk voor elkaar hebben anders kom je niet meer mee.
Later werd onze instructeur Henk Nijhof. Het was voor mij een openbaring in het dressuur
rijden, ik heb van hem (Henk van Zandman) veel geleerd. Hij had zelf veel les gehad van J.M.
ffitie) Ruiterkamp (van het federatie centrum).
We begonnen elke les met zit oefeningen, de beugels af en gymnastiekoefeningen doen.
Soms liet hij je ook de teugels nog afdoen en moest je slangenvoltes rijden.
Het had wel effect, doorzitten was dan ook niet zo moeilijk, want je kwam dan onafhankelijk
te zitten. Tijdens de springles reden wij met een knoop in de teugel, voor de sprong moest je
alles los laten en de handen op de rug doen.
Achttal rijden en later verenigingkampioenschappen, dat was waar de Hamelanders goed
in waren. En dan niet te vergeten de samengestelde wedstrijden en de vele demonstraties
geven, daar kijk ik altijd nog met veel plezier op terug.
Al deze onderdelen werd door de zelfde instructeur geven. En er werd door alle rijdende leden
aan meegedaan, het was een eer als je in het achttal zat. Oefenen s'morgens om 5 uur en als
je te laat kwam was daar de toenmalig voorzitter Meester Klomp niet blij mee en stond je de
volgende keer als reserve, dan zorgde je wel voor om op tijd aanwezig te zijn (hij zelf was er
ook altijd).
Er is wat dat betreft heel wat veranderd. De meeste jonge instructie heeft zich gespecialiseerd
in of springen of dressuur en een heel enkele keer viertal, laat staan het begeleiden in de
samengestelde wedstrijden, dat kan bijna niemand meer. Ook is in het les geven op zich veel
veranderd. Het paard en pony materiaal is sterk verbeterd, maar niet altijd even makkelijk te
rijden.
Een heleboel ruiters en amazones hebben minder paardenbloed in hun genen dan vroeger.
De instructeur moet ze meer bij brengen om op de juiste wijze met een paard of pony om te
gaan. Men kan of wil er minder tijd in steken en alles moet zo snel mogelijk over naar hogere
klasse. Mijn visie is: neem de tijd, daar heb je later je voordeel van vooral met jonge paarden
en pony's. Tegenwoordig ís 1 keer in de week les in de club niet genoeg en iedereen heeft
bijna een privé instructeur. Ook krijgen de paarden veel meer wedstrijden te lopen.Er zijn
ruiters of amazones die bijna elke week 1 of meer wedstrijden rijden.
Dat is een verschil met vroeger, toen had je in november de laatste cross en in april pas
weer het eerste concours. Het springen is technischer geworden, maar ook de dressuur
proeven zijn veel moeilijker en zwaarder geworden. lk weet nog goed dat er rond 1970 nieuwe
dressuurproeven kwamen en daar werd in de Z proet contragalop gevraagd.
Er stond een rij ruiters langs de kant te kijken of je dat wel lukte. Nu moet je als je L2 rijd, je
paard er al klaar voor hebben, omdat het in de M1 al gevraagd wordt.
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Dus laten we niet altijd zeggen dat vroeger alles beter was, het niveau is met sprongen vooruit
gegaan. Wat wel jammer is dat er steeds minder inzet is voor de club, dat alles zo iódividueet
is geworden. Vooral ook voor het viertal rijden of verenigingskampioenschap. Dat de beste
combinaties voor deze onderdelen zich niet geroepen voelen om voor de ciub te rijden, omdat
ze zelf denken dat hun paard. daar slechter van wordt, daar erger ik me soms aan.Vaak is er
ook kritiek op de clubinstructie, omdat de privé instructeur anders les geeft, met als gevolg
dat men dan maar niet meer op de verenigingsles komt.
Maar wat is er nog mooier of gezelliger om na de les even gezamenlijk na te praten of
gezamenlijk naar een kampioenschap toe te werken. En op het concours is het ook niet zo
meer als vroeger. Men komt en gaat weer weg, weet vaak helemaal niet meer wie er allemaal
gestart zijn van hun eigen club. Vroeger was het gezamenlijk met de vrachtwagen naar de
wedstrijd, dan hielp je elkaar en moedigde je elkaar ook aan. Het is nu vaak: gèen winstpunt
dan maar weer wegwezen.
!! heb me al die jaren dat ik les geef, altijd het club belang vooropgesteld.
Zo breed en veelzijdig mogelijk bezig te zijn dan heb je kans om oók zo breed nrogelijk te
genieten. lk zie nu zo vaak ruiters en amazones die helemaal van de kook zijn ats 7e
leen
winstpunt hebben.
Een tip voor de jonge ruiter: probeer overal aan mee te doen, rij dressuur, pak een cross
hindernisje, maak een buitenrit, rij viertal en probeer zelf uit wat jouw paard en jij zelf leuk
vinden, en zeg niet bij voorbaat dit is slecht voor een paard of hij kan het niet, Àíet geprobeerd
is niet geweten.
Tot slot wens ik de Hamelandse Ruiters nog vele sportieve jaren toe. En dat de saamhorigheid
in de club goed blijft. Tevens zou ik het mooi vinden dat er nog veel kampioenschappen
worden behaald. Want "Hameland" is nog altijd mijn cluppie
Groeten Henk Ligtenbarg

op de foto Henk Ligtenbarg met Gravin tijdens de Levade
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Namen van bedriiven en personen die de verenlging-ook dit iaar weer
het organiseren van hèt Pinksterconcours,
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Mechanisatiebedrijf
Veehandelaarbed rijf
Stal de Geerke
Caravantechniek
Cafë Restaurant
Loonbedrijf
Stoelenfabriek
Notarissen
Aannemersbedrijf
Paardenkliniek
Autoschade
Rabobank
Ag rarisch bedrijf
Veulenveiling
Friesland
Woninginrichting
Hoveniersbedrijf
Autobedrijf
Versland
Diergeneesk.Centrum
lJsboerderij
Mengvoeders
Trimsalon D.V.M.D
Regio Bank
Ruitersport
Pan nen koeken

hu

is

Hoefsmid
Café Restaurant
Timmerfabriek
Bouwbedrijf
Supermarkt
Supermarkt
Meubelfabriek
Camping Manege
Pins and More
Ruitersport
Melkstallen
Reinigingsprod.
Boeringer
Boomkwekerij
Slagerij
Buitencentrum
Administratiekantoor
Houthandel
Mechanisatiebedrijf
Dierenspeciaalzaak
Vee en varkenshandel
Vee en varkenshandel
Rietdekker
TDC
Konstr. bedr.

Belastingadviseu r

Almat
Aaftink V.OF.
Annet Geerdink

B&B

Baan
Baks
Bannink
Berkelstede
Beltman
Beekvliet
Beerten
Berkelland
Bleumink &Zn
Borculo
Domo
Bosman
Bource
Braam
Daalwijk
Bekenland
Dommerholt
de Heus Brokken
Davids
Borculo
Cavaletti
Erve Brooks
Emaus
Florijn
Florijn
Florijn
Geesink
Spar
Groot Landeweer
Heksenlaak
Hofman
Horse Power
lnfarming
Geerdink
Ingelheim
Joh.Schutte
Kastelein V.O.F.
Kerkemeijer
Koeslag
Kruize
Lochem B.V.
Marcel Kruyt
Memelink
Memelink & Zonen
Molema
de Mors
Neco
Niessink
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Laren
Laren

Neede
Borculo
Geesteren
Borculo
Borculo
Borculo
Geesteren
Borculo
Borculo
Borculo
Beltrum
Borculo
Borculo
Borculo
Ruurlo
Borculo
Geesteren
Gelsel aar
Borculo
Ede
Markvelde
Borculo
Ruurlo
Gelsel aar
Geesteren
Gelsel aar
Geesteren
Geesteren
Geesteren
Diepenheim
Geesteren
Barchem
Borculo
Heino
Zelhem
Diepenheim
Alkmaar
Geesteren
Diepenheim
Borculo
Gelsel aar
Borculo
Lochem
Borculo
Laren
Laren
Borculo
Borculo
Neede
Neede

Groothandel
Tuigenmakerij
Verzekeringen
Verzekeringen
Café Restaurant
Hoefsmid
Bouwmarkt
Electrotechniek
Kapsalon
Ruiterparadijs
Trimsalon Sundance
Rietdekkersbed rijf
Bloemenboerderij
Kwekerij Gero Groen
Sch ildersbed rijf
J.W. Slijpservice
Mechanisatiebedrijf
Rijwielhandel
Stokkinkservice
Paardenvoer
Vleesboerderij
Aannemersbedrijf
Koeriersbedrijf
Tradeway
Rijtuigen
Groothandel
Varkenshandel
Winkelbedrijf
Trimsalon de Bitte
Sierbestrating
Aanhangerland
Landbouwmechanisatie

Konstructiebedrijf
Zadelmakerij

Nijland
Oonk
de Onderlinge
Paardenfonds
Peters
Philip Tijdink
Praxis
Reith
Riet
Ruiterparadijs
Scharenberg
Schepers
de Scholte

fam.Tijink
te SIaa
Borculo
Slootsmid
Slotboom
Stokkink
Subli
Schelfer
Teunissen-Boers
Thuinte
Tiadeway
v. Boven
Vihamij
Voortman
Welkoop
Westendorp
Willems
Witte Smid
Wolterink
Wolter Tijdink
Wentink

Ruurlo
Ruurlo
Geesteren
Geesteren
Borculo
Goor
Lochem
Neede
Borculo
Hengevelde
Noordijk
Borculo
Geesteren
Neede
Geesteren
Borculo
Geesteren
Hengelo
Borculo
Lochem
Geesteren
Haarlo
Neede
Borculo
Diepenheim
Arnhem
Neede
Borculo
Haaksbergen
Borculo
Warnsveld
Beltrum
Borculo
Winterswijk

I

Het Pinkste,rconcours 2009 is weer bijzonder geslaagd te noemen. Mooi weer, veel publiek en heel veel
starts. Op zaterdag gingen er 160 combinaties in de B dressuurvan starl en g0 combinaties in het B
springen. Op Pt:nkstermaandag waren er 470 starts bij de paarden en 310 bij de pony's. Daarnaast waren er
ook nog ongeveer een 60 staris bij de aangespannen wedstrijden
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Programma clinicmiddag en feestdag.
13.30 uur

Opening

13.35 uur

Demonstratie dressuurproef tweespan pony's door Henk Ligtenbarg
Henk werd in'2008 met dit tweespan pony's Kampioen van Nederland in
de klasse M op de Aangespannen Hippiade te Ermelo

14.00 uur

Dressuur clinic van Hans Peter Minderhoud
Hans Peter behaalde met het Nederlandse dressuurteam de zilveren medaille tijdens
de Olympische Spelen 2008 in Hongkong. ln het individuele klassement behaalde
hij een vijfde plaats. Hans Peter is erg bekend als opleider van ionge
paarden en is tweemaal wereldkampioen geweest met Rubels en éénmaal
met Florencio bij de Wereldkampioenschappen Jonge dressuurpaarden

14.40 uur

Vaardigheidsproeven door het Surprice Team

15.00 uur

Gelegenheid om het bestuur te feliciteren

5.30 uur

Spring clinic door ruiters van Team Nijhof

Twee vierspannen rijden tegen elkaar om het snelst het parcours af te leggen

Het bestuur bevindt zich in de consumptietent
í

Hanno Ellerman en Peter Geerink en andere ruiters zullen ons laten zien hoe de
opbouw van een talentvol springpaard in zijn werk gaat richting Grand Prix-paard

16.00 uur

Spectaculaire Overval- Show van het Surprice Team
Een optreden dat verzorgd wordt door wederom het Surprice Team uit Putten. Het
team bestaat uit drie aanspanningen met een zeer enthousiaste bemanning, die
puur uit hobby en liefde voor depaardensport deze show opvoeren, die u zich nog
lang zult herinneren

í

6.30 uur

Demonstratie Kon.Ned.Jacht Vereniging en afsluiting
De Jachtverening heeft at 35 jaar achter elkaar hun stipjacht rond Geesteren kunnen
houden. Het huntsteam zal een demonstratie verzorgen hoe de honden het werk in

het veld leren

Alleen voor leden en genodigden:

18.00 uur

Gezamenliik koud en warmbuffet voor leden en "oud leden"
Deelname alleen mogelijk middels opgave

20.00 uur

Aanvang feestavond, voor leden, oud leden, donateurs en andere
genodigden

Vanaf 14.00 uur is tevens de fototentoonstelling over 75 iaar Hamelandse Ruiters te bekijken.

Actie foto van het Surprice Team

TEAM NUHOF

www.pavo.net
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