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Voorwoord

?er gelegenheid van het 5O-jariq bestaan van de llamela*dsa Ruiters wi1'ik
a1s vooreitter met U geachte leser een praaLje *aken bij deze mlJlpaa!. van
onze vereniging.
De Jublleu&*eo*missie heeft in deae uitgave reeds een uitstekend verslag
van 50 jaar verenÍgingsleven ges*hreven.
VeeS- dlepteplmten zult u niet tegenkomen, uel veel successën, ile noem u
10x vereni-gingsÏ<ampisen van Gelderland, 5x sationaal verenigLngskamploen
varr de Koninklijke Nederlandse Federatie van ï"aldeLijke &ijvereniginge*.
tuk cp organisatorlssh gebied zijn ruij niet achtergeb}even, ?x organiseerden
wiJ een Éoncotrrs hippique t.g.v. Gelderse Karnpieensehagrpe:r, 3x een sa16en-
gestelde wedstrijd voor de Gelderse Kanpioenschappen en 1 x een Nederlands
Raryioenschap samengesteS.d.

Opgeri'cht ia de crisis van de dertiger jaren heeft. de Bijvereoigtng diep
wcrtel geschoten j.n Geesterse grond.
Sorculo, Ëeasteren en angeving zljn a}Èijd een gebl"ed geueest uaar veLe
en gaede paarden gefokl werden.
De lnnloed van de f'KoninkLijke Faardenstoeterl.j', die in ée 19e eeu* ia
Bere*}.o gevestl.gd was is daar niet vreemd aan.
tande3-iik bekende fokkers, juryleden, bestuurders en ruiÈers !{onen ën
werken (}p een steeff,tor§ afstand van de kerktoren van Geesteren, zíj allen
hraren of zijn 1id van onze vereni.ging.
rn de Acbterhoek is "naoberschap" eèa instituut geieorden, het elkaar herpen
in voor eI1 te]gen§pced, sasenrrerken, §a*]€r sterk zijn, zÍJn grote waarden
in onze gemeenscl:ap.

vaadaar ook onze §ucces§en in de verenigingska*rpi.oenschaplren, daaro.m een
Jubilewrvieringr met een re\rue verzorgd door eigen reden.
Ëet" is niet beLangriJk hoe oud wa zíJn, het kont er o$ aan hoe r+e oud zíjtt"
§u, dat hoe heef,t ons acllttaÏ" laten zierr. Gelders en Natlonaal Ka$pioëD
klasse L vaa de KoninkliJke lriederlandse Federatie in het gouden Jubilermjaar.
Ëen prestatie t'raar bestuur, Leden en donateurs trots otrr zrJn.
Geachte leeer. ik r+ens [I een genoegliJk uurtJe met het lee*n van deze
jubileun-uitgave en hoop u hartelijk we}kom te heten op de 2oe oktober lgg4
in Geesteren.

F-dsrr Hart*S

Ye:*reàtt*r Ëïar,**ï*n*se suitsrs
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#*estexen * sëSt"*r,r&sr ËS#4

Op verzoek $an rt huidige beshrur der Easelandse Buit€ïs volgt hier een
uiteenzetting ho,e deee rrërenigirq, door ondergetekenden a1s opriehters.
tat §Èö.nd ie gekmen.

Sar aanleàding va$ ëefi demonstratie die door de riJvereniglng van
lrlarkelo in sarchem r*erd gegeven, vroëgen wij ons op $reg naar huis af of
het niet moger,i.]lc zou alJn om ook in Geester.€n een riJvereniglng op te
richten- $tet dlt ideë tëgen wij naar de instr.rkteuï van ï,arenf dhr,llhate.
De heer Tlrate r*as direct bereíc r:ns te helpea en hij sou zorgen voor sen
lnstn:kteur daar htJ zelf geen tijd over had.
D€ ëërste sauenkorst eou ziJa op ee* eaterdaE osr z uur biJ de Kerk 1n
Geesteren- 9 Ruiters met paarden r.iaren aanrozig.
De heer Íhate had er reeds voor geeörgd dat de heer tulofs thbgrove ons
zou begreleiden a1s i.nstruktetrr. Eïr dit qetreel belaageloos. Dat ras dus een
prachtíg b*gin.
De $er zeet srooLë nàa& "§amel-andse Ruiters., hebben uij Èe danken aan
diezelf,de tseneer tr*:fof* {I*bErove.
§1 $€t al" kunnen rrlj met p3.eeier èerugkijkën trp one initiatief tot
cprichting.

ËS " *ï*umís:k srr # * *ï - 3{g jh*:.f, _

#ls**srn*dfisrs.
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§*=: àr:strt:kàexr

&à* qlud*àrus*ra:kt*ur ve& Se ffieam*l*nds* &uàt*rs
vere**k Hffir'& 4* #ïlhà3*ï.àr$**et*ruà*ffà* v{}:-***§? r g3§:

p*r;L*:#* *§) t* * *hrÍ jer*;r _

wà3 i_k graeg &a:t h*t
*e *ffir*'r:àxrg*rt :rëE? di*

. bordat ik vanl*qe rugklachter de actieve paard,esport aoest, opgeveÍI,
?{eerae de gedachte om via de inqtmktie de qrer*eldige betrokkenheiddie ik had bij de sport,.niet Èe verliegen.
Àidus beEon in de beglnjaren ,60 het werk als instrukteur.
Een r*at aarzelende aanloopSreriode vanltege de -ieugidig" i""ftrjd cllend.ecërst overtrcnnen te r+orden.
*uíters ën annàllones waar eerder veel nee opgetrokken Hèrd, satsen tneenaar co*eour§er-:. r*eia gegSan, diezelfde rse$sli rroest Je nu r-es geven.Iret. qebj.ed eàhter te zetgen dat deze peri"ode van af,taeten niet lang
:ï:: iiiÏ"13;-':: ;:::.:ïï:ï:'.**' iu'' *""=ru*i;;i""kÏIi Iï'Ï..'
§én van de al-lerbeLangrijkste dingen die ëen vereRiging naàr sucsessendrÍjft is een gnede onderLinge sfeer." vcoral waarbij ,; ;;;;J;;::=.'rrerband oB de vaorgrond sÈaat.
ïtanneer &eïr van erkaar de zwakheden, maar ook de sÈerke punten kente', sen i.s bereid zich voor een.and.er in te zetten, i;'-;*'*d-rr.",succes yr+i.
Probëren het geloof i* eigen kunnen versterken en aangerren r*aar ëémogeliikheden voor ruiter en paard ziin grensl vinden Jr:i--e""al*ïa.a"zaken j-n de africhtingsfaze
vanuit deae basis kan men dan naar een rÍjkunstiE hogar ni.veau. toer*er.ken.§iet claver*eld mag blijven dar de ptatLerirree*"níurit*it--roJil ui" ,r,het oosten bekend staat een goede voedingsfoode, i§ on mèt er-kaarhoogÈepunten te bereiken-
rn eeR dergelíjk serkkLitnaat het lnstrukÈiemateriaal'Raar dà leden doortë geverr is latuurlijk optinraaL. j
De &ö&ent,en dat Je ziet dat een paard en r*iter door aanwiJzingen hetjuíste gevoel te pakken hsbben en in hanr*nie *n lichtheid o*derdelenzuiver uitvoeren, zijrt vr:ö;' ëen instrukteur gro*t§e mmenten.Een plezíeriqe biikomstigheid in die tiid r*ai de orbegrensde humar dieblj veel leden aanr*ezig was. §e praktÍ.jk in die tiJd bracht met zichnee dat mea veel uteer nog dan lu op eliaar ..rg****n was.Ilet gesegds sa§IÉn uitn sa$ën thuis stond rroog ir, ,t vaandel.Ïk ben ervan overtul"gd dat die keren dat spoitief succes uitbl.eef dedag roch seslaasd uas, ar.r^een ar ?an+reEe al u**i-plj"iIjn.'i]ii*er*"*r,.Àl deze dinEen e*als sp en neer gaande successen, de onvern,oestbaregei*' :*aken de Hamelandse Ruiter§ tst een veleniging lraarvan m€n mÈtÈrots lÍd kan zijn.

§en bel"angriJk nevëna§pëlrt varr de'r-uitersport is de positieve vcrmingdoor het rncasseren van teleurctelrinsen en oat het winnen van grotewedstrijden.
Àfsluit;nd hcop ik dat men.'niet te veel naar de individuel-e kant aËglijdten dat men in GeesterËrr probeert *e ranaeiijr*;g*c.chte. zoars die daorde jaren heen is verankerd, in ere zal hsudL. .'

.'il

Henk Fii jhi:f .



Hamelandse Ruiters, opgericht 17 oktober 1934.

Deze foto is gemaakt tiidens de eeÍ§te riiles.
v.l.n.r. G. J, Kethott, H. Hiddink, W. Bteumink, G. J. Niihof, G. W. froossink,

H. J. Hutstein, G. Wiegers, H. v' Woudenberg.

Kampioens-achttal der K.N.F.v.L.R. 1951.

Vooiop instructeur H. Broekhot en v.l.n.r. G. J. Bannink, H' Hungerink,

tvtei.H.Lutkewillink, A.Krukerink, R.Kreunen, D.Krukerink, H.J'Reurink, H.terAgter'
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Kampioens-achttal der K.N. F.v.L.R. l g5S.
Voorop instructeur H. Broekhof en v.l.n.r.
fr. Kreunen, H. Hungerink, F. H. Dijkman,

H. ter Agter, H. J. Reurink, A. Krukerink,
Mei. H. Lutke Willink, H. te LuggenhorsÍ.

Een van de vele haogtepunten tÍidens een demons tratie.
Uitgebeeld wordt hier d€ ,,Levende Brug". Springruiter : W. Bleumink.

:...S§ .r
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17 oktoher 1 934 É zo *ktobËr tr gB4 -

5 0 j aar L " R, "De Harne landse RuÍt,ers u'

Döor ae heÍen'w.efeirmink en J,NiJhof werd het plan geopperd om een L.R. op te
richten - z4 konden dÍt echter niet all-een en riepen de hulp in van d.e heer
E.H.Klomp.

' Daarna werd er contact gezocht met een goed ínstrukteur. Dit $ra-s de heer Thate,
een instrukteur uit de buurt, ,L

Na een voorvergadering met de rre"er gfrate en enige belangstellend.en, werd op
17 oktober 1934 de oprichtÍngsvergadering gehouden, rraarbij ook vertegenwoordigd
Ë,as de heer Lulofs tlnbgrove uit, tochem.

op deze vergradering gaven.zich I leden op. Er werd venrolgens een bestuur gekozen
als volgt samengesteld : de heer E.H.Klomp voorzitter,.6.J.Kelholt secretaris en
H.van Woudenberg penningrmeester.

De heer v.Lulofs umbgrove uit toehem stelde zich geheel bel-angeloos beschÍkbaar
. als instrukteur- Àls naam voor de vereniging werd gekozen de L.R. ,' de l{amelandse

Ruiters"
De contri}uLie werd vastgesteld op f 0,10 per jaar.
De eerste rijlggs*, waren niet altijd even prettig doch het.resultaat was niet
slecht vrant het volgende iaar werd er een achttal uiÈgeeonden naar het c.H.te Làrení
en er werd een 2e prijs behaald. 

.

1936 werd er in Geesteren een cïoss Country gehouden,

1937 werd er in de weide van de heer Reurslag een concours HÍppÍque georganiseerd"
Voor dit c.H. was veel belangstelling zowel van de zijde van de rul.ters als
van het publiek zodat dÍt een flÍnke versterking betekende voor de kas.

1938 werd de eerste dqnonstratie gegeven bij café Nieuwenhuis. De opbrengst kwam

ten goede van de kas.

1939 werd er van instrukteur veranderd. De heer Lulofs thbgrove trok ei-ch terug en
de heer Schofaerts uit Borculo rtam de teugels over.
Er werd dat jaar nog een demonstraÈie gegeven in Neede.

llierrrede eou voorlopig een einde kornen aan onze sport want de oorlog dreigde
eh op de 29e augustus rarerd de algetrele lnobil-lsatie afgekondÍgd en moesten
'enkele leden de blauwe kiel ruilen voor het militaíre uniform.

' Paarden wèrden gevorderd zod.at het van dat ogenblik af was afgelopen met de
ruitersport.

rNa aflàop van de oorlog was er d,oor vërschÍtlende omstandigheden nog geen kans
om weer geregeld te oefenen.

194ï werd er tteer bé§onnen met de rijles doch van wedstrijden was nog een sprake.

r,*7È
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1942 werd geen aangenaam .jaar voor de meeste leden daar er toen een verschir
van mening ontstond tussen de voorzitter en de instrukteur waarbij de
Leden voor de keus werden gesteld. wie de teLding zou blijven geven,
Na zeer veel besprekingen werd tenslotte door de meerderheid van 1 .stern de
heer schofaerts ar-s brijvend instrukteur benoemd

1943 was vöor de vereniging een succesvol jaar, speciaal voor de kas, daar de
' vereniging toen eën C.H. had georganiseert het welk door t g000, bezoekers

werd bezocht wat een bruto bedrag opleverde van ruim f 6s00,-
van het geld werdën o.a. Lwee jonge hengsten aangekocht wat eqhter. op een
fiasco uítIiep.
rn verband met de paardevordering en andere'oorlogsoustandigheden werd
de rijvereniging daarna slapend.

1946 werd er hreer regelmatigr geoefend o.1.v. de heef Broekhof.
op de jaarvergadering 1946 werd door het aftreden van dé heer,H.van lrloudenberg

. een geheel nieuw bestuur gekozen als volgt samengesteld. : H.Broekhof .

' voorzitter, G.J.Nijhof secretaris en G.J.Bannink penning&eester.
De demonstratl-es werden ïIeer opgëpakt en opgevoerd in tlaarlo, Gelselaar
en Respelhoek.

1.947'opdejaarvergaderingiwerdmeta1gemene§temenbes1otenomdeheer
E'H'Klomp te vragen of hij bereid was wederom het voorzitterschap te.,:.
aanvaarden.

Eet bestuur dat' zich met de heer Klomp in verbinding stelde vond hen bereÍd
deze taak ureer op zích Èe nemen.

i..; :." ,,,ï:",?s werd in dit jaar besloten om zaders voor de. reden te kopen, en uit de

, vflenisingiskas te beta}en. De zadels werd.en onder de leden verdeeld maar
mgEsten weJ- terugbetaard worden aan de penningmeester.
Er werd wederom een C.H. georganiseerd echter met mÍnder succes dan het
vorige.

Denonstraties werden gegeven in Dijkhoek, r.ochuiaen en Gelselaar met
nieuwe, nurnmers o-a. vrijheidsdressuur. Àcrobatiek en carousser.

1949 stond geheer in het teken van de dernonstraties. overaL weid er ln de

. 
buurt opgetreden onder grote belangstelling. Er werden wi.tte tulgen
aanqeschaft en het ledental groeid.e sterk. §egen nj-euwe reden bracht het
ledental op 28.

: .. Door. de toename van het ledenaantal, werd besloten het.bestuur uit te breiden
met mej. H.tutke Willink en de heer W.K1uaper.
vlnaf dat jaar werd er een kleine vergoeding gegreven aan de instrukteur;

I
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1950 In dit jaar werden de concoursen talrijkèr en er werd besloten om met het
achttal op de Gelderse Kampioenschappen tè starten, het weLk resulteerde
in het eèrste Kampioenschap van Gelderland.
De National.e Karnpioenschappen waren in de Wierlnqerrneerpolder en er werd

veel geoefend. 's Fiorgens in alle vroegte en rs avonds laat moest er
geoefend worden en er werd geoefend.

. Ondanks drie invallers werd. het reserve kampioenschap behaald.
Vele demonstrati-es rarerden er in dit seizoën gegeven en de bekendheid van onze

verenÍging werd steeds groter.
ï951 get actlttat-rijden nàm een grote vLucht bij onze vereniging.

Op het C.ÍI. te Buurse vrerd door onze verenigingr met twee achttallen deel-
gènomen, resultaat no. 1 en no. 5.

Op de Gelderse KampJ-oenschappen te Brummen werd het achttal 2e, doch op

11 september Ín UÈrechL klonk het uit d.e tuidspreker : Kampioen 1951

L.R. de Hameland.se Ruiters uit Geesterer.
Grote vreugde bij de leden en voorzitter. !{ekenlang oefenen was beloond.
In het Jaarverslag staat het volgende vermeld: "Zoqel 's morgëns vroeg als
rs avonds laat kan men de IÍamelandse Ruj.ters langs de weg zien rijden. Veel
steun ontvingen r.rÍJ hierbij van onze leden Bannink en Boonk waar we de
paarden ts nachts konden stallen en fietsen beschikbaar werden gesteld, een
genot voor paard en ruiter. " :

Door de ingezetenen van Geesteren werd een niern*e stand.aard aangeboden.

Door het succes met het achttal werden de individuele prestati.es ook steeds
beter en verscheidene prijzen r*erden er door de leden behaald.
De demonstr:aties volgden elkaar zeer snel op en er v{as een derpnstratie
bij kunstlicht in Vorden met ca- 5000 toeschouwers.

1952 rijàens de algemene JaarvergaderÍng van de Federatie ontvinq tï.J.Reurink
als eerste tlamel"andse Ruiter de hoogste Federatie ondegscheidÍng op fui.ter- 

|gebied, n.I. de ruitersier.
iEen zeer mooie prestatie. Wie volgt ? 
iop het'C.H. te Eibergen werd gestart met drie achttallen, met buitengewoon f

isuccës, n.I. een le, 2e en 3e prljs. 
j

Op het Gelderse ltampÍoenschap te Barneveld werd met twee achttallen deel- 
i' genoruen en het èerste achttal werd kampioen. )

De Nationale Kaurpioenschappen te Utrecht r*erden minder succesvol dan ae l

:vorige keer doch de 6e prijs was nog een mooi resuLtaat
Als de deupnstraties goed lopen wordt Je veel gevraagd. Zo ook moesten de
Ilarnelandse'Ruitets een dernonstratÍe geven in HuLst I

49&
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J 
gSE In het bestuur ían de vereniging komt verandering. De heer G,J.Nijhof

geeft te kennen dat hij het secretarisschap wil neerleEgën en de voorzÍtter
. bedankt hem voor het vele werk'dat hij gedaan heeft in het vereniging.vanaf
de oprichtíng,
G. J.Griemelink wordt zÍjn opvolger.
op de Àlgemene r,edenvergaderlng van de Federatie kriJgt als tweede llarnelandse
Ruiter de heer E.te Luggenhorst de Ruitenster uitgereikt.
op 1.6 juli werd het Provinciaal Kampioenschap verreden aan de Meisteeg te
Geesteren- Het achttal legde besl-ag op de 2e plaats en financieel viel het
C.H, tegen.

Door de goede prestaties van H.ter Agter ltuaà frii l-n de Federatie Springequipe.
De utrechtse paardedagen wàren op 13 en L4 septernber
Wederom gingen de Hamelandse RuÍters met het achttal" meed,oen aan het- Nat.Kamp.
De reserve titel gingr mee naar Geesteren en Índividueel Èehaalde H.ter Agter
met, Krilly het reserve kampioenschap springen en veerzijdigheid.
Demon§traties werden het afgelopen seizoen gegeven in Usse]"o, Lochem en
!{arnsveld- De beLangstelJ-inS bij publlek en leden bevind zich in dalende lijn.
Een samengestelde wedstrÍjd werd georganiseerd op I oktober bij erve Braakman
in de Boschheurne.

Tengevolge van een motorongeluk overleed op 30 november Il.ter Agter in het
qi?kenhuis te zutphen in de J-eeftijd van 23 jaar.

. Het was altijd. een lust voor het oög grelreest orn ter Àqteï mèt Krilly de
gersehillende 'onderdelen te zien afwerken. Een groot aantal eerste en tweede
prijzen vielen hem ten deel.

. .14 aprii a.§. op d.e'Jaarvergadering van de K.N.F. in Utrecht wachtte hem d.e

., .grgotste onderscheiding die een landelijke ruiter ten deeL kan vallen, n.l.
de ruiterster. Deze is hem posthuum verleend.

1 956 op de jaarvergaderÍng werd de heer Menningh in het bestuur gekozen in de ,

vagature r*elke is ontstaan door het overlijdeí van fi.tër Agter.
. ,A-.Krukerink mocht op de jaarvergadering van de K.N.F. de ruiterster in

ontvangst nemen.
,. i

Op de Geld. en Nat, Kampioenschappen had het achttal
De S.G..W. komen opzetten en 1eden van de Ilamelandse
vele prijzen.

niet, u oveel succes o

RuÍters behal-en hierin

957 TÍjdené de jaarvergadering trad af ars penningnneester G.J.Eannink en als
opvolger werd benoend H.te Luggenhorst.
Er werd besl-oten om op 18 maart een s.G.!f. te organiseren in het Kooibos
b1j de Fam, Schutte.
op de Geld. Kampioenschappen te TieI werd niet Íneer met. een achttar. deelgenofiten.
De afdeLingsprestaties gaan in schrikbarende rijn naar beneden. ;

§ 11



1958 De heer Menningh zag -aich door omstandigheden genoodzaa't<t te bedanken dls
' bestuurslid. G.J.Esselink wcrdt als níeur,r bestuurslid gekozen.

Ir{evr. ÍI.Florijn-Lutke Willink r,.;ilde bedanken a1s bestuursLid daas zij geen

"werkënd" lid meer was. Voor haar werd gekozen in het bestuur F.H.Dijkman.
Vanaf dit jaarverslag worden er aantekeningen genaakt van de klasse B, L, M

of Z en leden van de Hamelandse Ruiters behaalden overal hun piiJzen, doch op

de achttal kampioenschappen zLjn ze niet meer aanliezig.
1959 Geen wijzígingen in het bestuur en vele concoursen werden bezocht. Het. achttal

behaald heÈ reserve kàmploenschap te Zutphen.

Op de Gelderse Veelzijdigheídskampioenschappen werd kampioen H-te Luggenhorst
met pedro. Deze prestatie bracht hen in het i'ederatie equipe.
G.J.Griemelink rret RonÈtta behaalde de reserrre tite]..
17 oktober was de vereniging 25 jaar oud. Dit feit werd,met een receptÍe en
een feestavond met het ft*ents theater bureau herdacht.

l960Uithet bestuur traden f'.H.Dijkman en G.J.Esselink-
' Nieuue gekozenbestuursledenheten R.Lutke l{ill"ink en H.Hungerink.

Aan het eind van het jaarverslag staat vermeld : "!{aaï blijven onze demonstratigq,
ze staan nÍet meer vermeld.

Vo1gensdesecretarishebbende1edenhettegoedgehad.RiJkI.ed1ng,zade1s
en reiskosten werden betaald uit de verenigl_ngskas. .;

Als alles te mooi gaat, gaat de moed eruit maar Laten wij geeameli5X proberen
de vereniging op een hoger n_iveau te brergen. "

1961 De prestaties ziin nog niet, in stÍJgende lijn en er sordt ook niet met. een
achttal deelgenomen op de GeLd.Kamploënschappen.

Wel- individueel Gelders Kampioen mennen r,rerd G.J.Griemeï.ink met Ronetta.
Op de Geld.Kamp. VeelzijdÍgheÍd te Lunteren werd tot Kamploen uitgéÍoepen
tI.te tugrgenhorst met Pedro

1962 Een instrukteursurisseling heeft plaatsgevonden. H.Broekhof heeft de leidÍng
van de lessen overgegeven aaÍt R;Lutke Wil-link, en ziedaar het éerste succes
is er op de Gèld"Karnpioenschappen te Zutphen. Hamelandse Ruiters opnieuw

1963 Dit jaarverslag, is op verzoék van de toenmaLige burgiemeester .in het kort

. opge§tel-d. De vereniging kreeg enkeLe jonge leden in haar ge1ederen.
Tevens werd een ponyclub opgerÍ.cht

. H.§Íjhof werd als aspiranb kernploeglid opgenomen in de K.N.F.-eduípe.
1964 Tijdens de jaarvergadering was aftredend en niet herkiesbaar H;Itrungérink.

In.zijn plaats werd benoemd .f .W.Temmink. i

op de Gelderse KampÍoenschappen werden de llamelandse Ruiters kalnpioen met het
.achttal. De tevade was toen aI Eeweest. :

Het ledental bedraagt thans 30 lèden.
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.19.65 Bestuursverandering door het, niet herkiesbaar stellen van R.Lutke !{illlnk.
.. :. , .. H;.Ligtenbarg komt zijn plaats innemen

op Hemelvaartsdag zal eën C"lI. georganiseerd worden aan de Meisteeg te
Geesteren. Dit werd zowel financieel a1s sportief een zèer geslaagde dag.

' 1 966 op 14 januari. moesten wij plotseling van onze voorzitter afscheld nemen.
'Vpnaf de oprichting heeft hij vriJwel onafgebroken leiding gegeven.
zí)n stuvrende kracht met de inzet van zijn persoonlijtrreii i*"ra .t
ongetwijfeld toe bÍjgedragen tot het tweemaal behaïen van het Nationaal
Kampioenschap AfdeJ.ingsdressuur.

De heer P.den tlartog vo1gt. de heer E.IÍ.KIomp op a1s voorzitter.
Tijdens de jaarvergadering van de K.N.F- wordt aan H.Nijhof de ruiterster
uitgereikt.

.' 19§7 Er werd op Hemelvaartsdag ëeil mamoet c.H. georganiseerd in samenwerking met
de Dijkhoekse KermÍs. Er starten 320 ruiters es 150 ponyruiters. ïn dit jaar
werden voor het eerst clubkarnpioenschappen georganiseerd door de Gelderse Bond.

' Deze vonden p)-aats in Nijkerk. vooralsnog geen succes voor oflze verenigring.
J.w-Temmink stopt met ziin bestuursfunctie en J.Hietland neemt zijn plaats in.

1 968 Jaarverslag geheel uit het archief vërdwenen.
volgiens de notur-en geen wijzigingen in het bestu*r

' 1 969 oe indoonredstrÍjden komen in het jaarverslag naar voren.
'verscheidene.cötlcoursen bezocht met en eonder succes. op 10 november bereikt.
de vereniging het bericht dat ons .l.id tr.Eq§ink overleden is. Zijn persoonlijk-
heid en behulpzaamheíd,za1 steeds bíj ons in herinnerl-ng blÍ-jven.
Door moeilijkheden ontstaan op het C.H. te Laren zag R.Lutke witLink zich

, Senoodzaakt het ínstrukteursschap over te geven.
I{a voortgeholpen te zijn door ll.J.Reurink en À.Krukerink werd a1s nieuwe
.J.flBtrukteur per l.l.T0 benoemd H.Nijhof

197A rr.dit jaar werd er een s.G.!f. georganiseert in d.e Boscheurne, r*elke goed
' .verIíep. Ïn de z-kf,asse werdgestredenom de Menninghbeker, gewonnen door

B.§arink met a1s goede 2e ,J.Lutke Willink
Tevens werd in dit jaar voor het eerst gestreden om de Mr.KIorp wisselpriJs,

. të verrijden in een orÍenteringsrit waaïaan iedere ruiter kan deelnemen per
. paard of per pony uit de gemeentè Bqrculo of 1id van de llamelandse Ruiters

1!..: of Ponyclub.

197]. op.de'Gelcl.Kampioenschappen in Nijkerk behaalde het achttal de Gelderse
titef in de klasse Licht, terxijL R.Lutke ïiliIlínk het reserve kampioenschap

. Z,-springen Ereenam naar Geesteïen.

,, op de §glderse'veeLaijdigheidskampioenschappen behaafde tl.Ligtenbarg het
. reselíve kampioenschap met Anette.
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1972 Bestuurswisseling en we1 H.te Luggenhörst, E.Ligtënbarg en G.J..Grienelink
stelden zj-ch niet herkiesbaar. Nieuw in het bestuur trSden toe meJ.D.Griemeli4f,

' : H.'J.te velthuis en J.Klein Braskamp. 
t - - --

De Geld.Kampioenschappen waren.in ZuLphen en de EarneLandse Ruiters red.en met
tweeachtta11enmeeom.hetverenigingskalhpioenschap
Achttal één r,rerd kampioen , an öp de Levada ,"rd 

'h*Lt 
reserve kampioenschap

. behaald- 
:i.,

GëLd.Kanpioen Jeugddressuur werd H.Rhebergen met Gaml-n.
rr rr L- dressuur ,, J.KIeÍn Braskamp rnet Eíorid,o.

1973 §en succesvol jaar
Na een 2e plaats op de Getd"Kampioenschappen werd de Nationale titel klasse
zwaar naar Geesteren gebracht. Groot onthaal- ln Borculo en Geesteren.
op 3 november uerden in liaarlo door de verenj-gÍng de GeJ-derse veelzijdigheids-
kampioenschappen georganiseerd .

': ' Hans Rhebergen werd uitgenodigd voor de jeugdeguipe Military maar werd niet
uitgezonden door kreupelheid van zijn Sraard.
Ïn het seizoen '73-'74 v.rerd voor het eerst gebruik gemaakt van de maneqe

van de fam. KelhoLt-Ieerlnk.
1g74 ttet jaar waarin de vereniging 40 jaar bestaat

Dit feit werd Eevierd met de organisatie van een §lipjacht o.I.v. de Kon..
Ned.Jacht Vereniging. Tevens eerl druk bezocht receptie en feestavond.
I'{ederom werd de vereniging Gelders Karàpioen kLasse zwaat in zutplen, maar

' op de Levade te Àpeldoorn viel de Hamelandse Buiters de 5e prijs ten deel.
: ' óp de jaarvergadering van d.e K.hI.F. werd de ruiterster opnieuw aan eqn

Hamelandse Ruiter uitgereikt. Deze keer nrerd de ster bij líenk Ligtenbarg t
opgespeld

Hans RhebËrgën sta:rtte met d.e jeugdequipe op de Military t,e Rcxne maar werd
echter onderwegr in de crö§s door de chef.de equipe uit de wedstrijd gehaald
rn de cross. stond.n.1. een zeer gevaarlijke hindernis en er gebeurden nogal

'wat ongelukken op- De Nederlandse chef. de equÍpe nam geen risico en trok zijn
ruiteis terug.

1975 Borculo herdacht daÈ de stad 600 jaar geleden het stadsrecht verkreeg-
Een hele roeek r*erd er feest gevierd en op de slotdag werden de Gelderse

' Kampioenschappen in Geesteren georganiseerd.. Een prachtig.Eezicht, het vele
publiek in oude klederdracht op het concoursterrein aan de Meisteeg. AIs
shownununer trad op het ïrompetterkorps der Caval"erie uit.Àmersfoort.

1g76 IIet ledental per I januari 1976 stijgt naar 59.
'Daar wij nog steeds geen verlichting op ons oefenterrein hebben heeft de fam.
Bakhuis aangeboden om bij hen in het weiland bij kunstlicht te oefenen in de
naaàaen september en oktober, daarna gingren de ruiters naar de bÍnnenmanege.



De Gelderse Kampioenschappen VeelzijiligheirS werden op 30 oktober georganiseert
1..

aoor ae gapelandse Ruiters op het landgoed Beekvliet nabij Erve "Elcaakman".

Het rëserve kagrpioens-cfrap werd Ïrehaald door J.Lutke vÍíttink.
197"1 op de jaarvergadering vond er een bestuurswlsseling plaats. Mevr.D,Eggink-

Griemelinkstelt zich nj-et meer herkíesbaar en mej.D.RènEerlnk volgt haar op.

E.Rirebergen behaalde in het Zwitserse Porruntry een goudennedail}e m.et de

equipe van Nederland in de Europese Vqelzijdigheidskampioenschappen.

ïn het individuele klassement hezette hij de 3e plaats
1978 In 1978 treedt in dienst van de verenÍging als 2e instrukteur mej.L.Grijzen.

H.HÍetland treedt uj^t het bestuur en J.Lutke gdillink voLgt hem op als
penningureestet. In een buitengewone ledenvergadering wörden de nieu're statuten
van de verenÍging hehand,eld , i.v.m. nieuwe aansprakelijkheids!,ret. 

.

tl"Rhebergren wordt Nederlands ïeserve kampioen i{iLiEary in Boekelo.

De 5e St-ipjacht in successÍe vindt plaats. 's Avonds rías er eën gezellige
avond met de grondeigenaren.

'197 9 fer gelegenheid van het 45-jarige bestaan van de vereniging werd op.9 en tO
november de NaÈional-e Kampioenschappen Veelzijdigheid in de Boschheurne

georganiseerd. Eet werd een prachtige wedstrijd en in het vakblad. "de Hoefslag"

schreef men lovend over "Klein Boekelo"

Mej.L.Grijeen kon geen instruktie meer bij ons verzorgen door verhuizing en

mej,Th.Ederveen en de heer E"Rutten volgden haar op door het steeds grroeiende

aantaL Leden.

IIet ledenaantal op 1.1..79 bedraagt 68

1 980 ïn dit jaar w.erd de verenÍging Gelders en Federatie Kamploen klasse Licht.
Het achttaL oefende o"1.v. mej.§h.Ederveen"

Mej.D.Rengerink maakt plaats voor mej.tl,Rengerink in het bestuur.
op 24 noveniber is overleden ons zeer geachte lid J.Leerink. In hem heeft de

vereniging een zeer ger4raardeerd l-íd verloren.
ïn samenwerking met de buurtverenÍging "De Dijkfroek" werd op I Juni een 

]

;springwedstrijd'greorganiseert. i

,l198ï op 25 oktober werd na een langdurige eiekte nog vrij onverwacht uit ons midden 
i
I

weggenomen ons geacht lid f Bràam. Zijn grote toewijding voor oÍIze sport zal in i

:onze herinnering bewaard blijven.
Wederom werd samen met de buurtvereniging "Dijkhoek" een C.ÍI. georganiseerd Ín
de Dijkhoek.

1982 J.Klëin Braskamp en E.J.te Velthuis treden uit het bestuuï en in hun plaats

. wor,ilen benoemd mej.A.Dibbel"ink en E.Bakhuis. Instrukteur E.líÍjhof kan hregiens

drukke werkzaamheden green t-es meer geven. IIij wordt door de voorzitter bedankt

voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan. .

Op 16 augustus stierf onverwacht ons lid A.J.Smalen.

Hoewel geen aktief lid was Arend Jan toch r,uel een begrip binnen onze vereniging.

& È5 È
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Op 18 èn lg september werd er in samenwerkÍng: met de ponyclub een S:G.lÍ.,
gehouden ín de Biel te Geesteren ,.. , .i :1983 rn de winter t8?-'83 werd er geoefend in de manege,s van de fam.Kelholt-
Leerink en dè fam.Nijhof.

''.:Een ctomnissie gaat zíc]n bezíg'houden met het reariseren van een nieuwe oefen*
accommodatie'' Dcor de ruilverkaveling en het recreatieschap oosÈ G€lderland' zijn hier mísschien rnogelíjkheden voor.
Een §-G-w. vrordt i,ceer samen met de Fonyclub gehouden in de Bier.
De 10e sripjacht kreeg een feesteliJk tintie door een aangeklede borrer bij.,,,,
café Baan

oe puzzelrit, rvaaraan verbonden de mr.Klompprijs werd vanaf 1970 elk jaar
verreden- Dit jaar op 2e Kerstdag.

1984 1 januarÍ tot g Eeptember
J'Lutke willink geeft zijn functie van penningmeester over aan.E.Bakhuis en
stapt uÍt het bestuur.

' Il'Griemerink is'eíjn opvol-ger zodat thans in het Jubiteumjaar het bestuur als
volgt ís sarnengesteld:

P" den Hartog voorzittèr
Mevr.H.Wubben-RengerÍ-nk secretaresse
MeJ. A.Dibbelink wedstriJdsecretariaat
E.Bakhuis pennÍnqrneester
H.Griemelink lid
op de Gelderse Karapioenschappen i* ?erschuur werd na een aeer korte periode
van voorbereÍding o'1.v- inst::rrkteur E.Rutten aan het crubkampioenschap klasse
Licht deelEenomen.

De Gèlderse Èitel viel dit team ten deel en aansLuitend op.de Levade (Nat.
Kampioenschappen) te Àpeldoorn werden teden van de Hamerandse Ruitefs voor d.e
vijf-de maar i.n het bestaan van deze verdniging Nationaar .Kampioen
Dit heuglijk feit meent het bestuur en de JubiLeumcorunissie tegerijk te. vieren
met de recepti-e ,,roor het SO_jarÍg bestaan.

: 50 ,faar Hamelandse Buiters is hier in het kort samenqevat.

. wii ' de Jubileumcornmissie wensen de vereniqing nog een bestaan in een lengte. van jaren..

de Jubileurncommissie o .
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Verenigingskampioen klasse zwaar 1973 der K.N. F.v.L,R.

v.l.n.r. J. Lutke Wiltink, J. Ktein Braskaffip, Harry Ligtenbarg, G. Niiland,

H. J. Ktein Braskamp, Mei.D. Griemelink, H. Rhebergen, H. Ligtenbarg'
Op de foto ontbreken instructeur H. Niihof en reserve B. Mengerink.

Demons tratie ,,Over een paard springen". Springruiter : H. ter Agter.
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Verenigingskampioen k/asse licht 1980 der K.N.F.v.L.R.
voorop instructrice Mei. Th. Ederveen en v.l.n.r. eerste gelid J. Markink, E. Bakhuis,
J. Lutke Willink, Mei. A. te Luggenhorst, tweede gelid Mej. J. Kaasjager, J. Nijhof,
Mej. D. Rengerink, H. J. Klein Braskamp. op de toto ontbreekt J. Klein Braskamp.

Een aantal van de 45 riidende teden van de L.R.,,De Hamelandse FuiÍers,,
uit Geestere n in 1984.

18



De pearden d.c*r de j aren he*n "

Al-Ë fokkers en oud leden is ons gevraagd een bijdrage te leveren aan deze
jubileum-uïtgave.
Onze gedachten gaan natuurlijk in de eerste plaats uit naar de tijd, toen
wÍj nog tot de rijdende leden behoorden
De Ilamelandse Ruiters kunnerr aich geluiJcig prÍjzen, dat men al-ti.jd de
beschikking heeft gehad over goede paarden. VroeEer was dÍt het zuivere

. Gelderse paard itegenwöoidig basispaard genoemd) eonder toevoeging van
rijpaardentrloed.
fn de vijftiger jaren warën er al leden, die door toevoeging van buiten-
lardsriJpaardenbloed" de.paardèn ;rrobeerden om te vormen tot een landbo'uw-
rijpaard. Eovendien waren er'leden, die paarden gingen aankopen met een
andere bloedvoering"
I{et het afdelingsrijden was de uniforrniteit in die ,lagen wel eëns eoek,
doch gel-ukkig werd er niet naar de paarden alleen gekeken"
Een grelukkig verschijnseL is, dat Geesteren en omgeving aLt.ijd een beetje
zichzelf bLeef.
E}ders in het land werd tn de fokkerij veel gebruik gemaakt van de volbloed,
met het grevolg dat zo'n paard vaak te heftig was.
Voor ïret recreatlerijden vroeq dÍt paard te veel tijdr en miste men ook de
rijervarinq die voor eÉn bloedpaard gevraagd vrordt.
tsij de Earnelandse Ruiters ís alt.ijd het zwaardere paard rnet een goed karakter
in de belarasste1ling gebleven.
Dit is ook:.';oïa1 te danken aan de hengstenhouderiJ In onze omgeving.
Gelukkig kunnen we vaststel3-en, dat r're duidelÍjk niet achter zijn gebleven
met de rest van Nederland,
De prestaties zijn opgevoerd en de fokkerij heeft. zich duidelíjk aangepast.
Bij het W.F.N" st'aai. tegenwoordig hooE in heÈ vaandel de prestatie. Wij
rlenken als foki<el:s graag met de ïsI.p.§I. mee" De ptaatJesfokkerij van enkele
jaren geleden is voorbij.
Prestatie moet duidelijk bovenaan staan, maar daarnaast mogen wij het uooie
paard &et een goed exterieur niet vergeten. De buitenlantlse fokkerijen
hebben dit. níet gedaen,,. daar vinden ze het exterie ;r r,rÍnder belangrijk.
Dat is één van d.e redene:r d.at cnu ï.ïederlands ï{"P.i'I. paard i-nte.rnationaal zo
in de belangstelling Ëtaat"
Als nÍj het karopioens achttal anro 1984 va'. de HameLandse Ruiters bekijken'
dan doet het ons ats Fi.P"§. fokkers een bijzonder grenoeqen, dat het hele
achttal bestaat uit W.F.N. paarden.
Hierdoor wordt opnleu'*r een duidelijl< i:er.rijs geleverd dat spart en fokkerij
elkaar nodig hehi:en

Zonder spori- geer: fokkerij - Sonder fckkerij geen sport.

G " J * GriernelÍnk en Eï. te Luggenhc:rst.

FOto linkS onder voorste rij v"1.n"r" : P.den Ilartog, mej.J.{en lÍarÈog,
mevr.It.FluhbÈn, I{-Gríe,re1ínJi, nej.J.Beltman, mej.},'Raat, mej.J-Geels,
mej,A.Dibbelink, J.Lulkc ?Jillinh, J"Il*::l;ink, rrevr.À.Senn-e1ínk, mevr.W.te
VeLthuis, E.B*J<huís, FI.Velthuis 3 I*..T-te VeL'thui-s, nej .Th"Ederveen,
nej "A.v.d.Lustgraaf

tweede rij v.l.n.r. : ,J"Klein B:askarap., G.louren§, mt j.H.Iourr:ns,
mej.I.Siersema, mej"A"LS.gtenbarq, i{.J.ïil.Èin Braskanp, nej.J.Kaasjager,
nej.A.Flamma, M"Geerdink, B.Schreibelt, Élenk Jan l(lein Braskamp,
H.Reurink, H.te H.orsche, H.F1a:ïï4"
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dat. eI e § heurt dat. §

wiltem van voortman en Jan van Zandman un rieverani-giÍng hebtop errícht?
ze bie ut begin van de rieressen der zeuven andere mansreu biekreg'n

. .. GaÍt J'an van de Busker hier ok bie was... de eerste rieLessen lange Ein plezeerritjes warrn... disse mansleu hars (gin has3) an de UoksË smsr,n
zodat ze bett,er in ut riezadel blev'n zitt'n... zo kreg,n ae ok un,keer nie'je rÍekboksen

.; . de mansl-eu vïoagien zich of of de kleure goot r+as... to'n zeq der ene, de kleure hef niks um,t líef.., wat der in zÍt daor kumt op an
--. de rieverenigingen vroqger vörre sigar'n ars prres vot gaven-.. in 1943 het concours an de mèistegre z.o al_lemachtig vötle vol.kop de bene brag
É E c de p§nËÍn9lreister ton Gnder pelitàe escorte naör

gëLd had hee bàe eÍch
I ó s ton de rieuerenigj*ng vdl-Le clemanst,ratíes gaf rler

h'ës
..- de jonge ruiters van ton un zader van de rievereniging kreg'n.... disse zadels wal terugge betaald mossen word'nlater bÍe de deruonstratíes witte tuuge word'n gebruukt... disse witte tuuge bíe de eerste demonstratie deur de regen weerkats broen war.n

ze ín de vieftiger jaoren twee keer kampiaen beunt e'rares
". disse ruÍters en anauone dan twee dage van huus wazzen-.. dat een heer spektaker erwest.mot werr,n goat maor bie oe zelf nao-.- dan van arres met u'nomnen mos vtord.rn maor van slaopen kwam haosteneet
.. - disse ruiters vake met ut peert tegen de fietse naor ut concoursging'n
... dan.onderweg ok wa1 uitgerust mos ralord,n
... ae peerde dan vast.erzet word'n an un.boom of an putdeksel Eink ok
' . ' ton dat peert der met un putdekser- an ut har-ster vand.eur ginkr.. der ok wa1 Ís erschuult mos wordrn veur un schoer
. - - een peert in een stal gink waor rater un zaagie an te passe kwam umut peëlit weer uet naor huus te nemon
'.- het zinqen onderrueg rraor zörn concours ok nog wal es goot waoLlukken

neet iedereene dat èven mooi vond
met de vrachtwagën naor heÈ concours ok mooi gink
behalve dee keer ton ae kampioen r,var'n
der ene ton de raadbruggre r6s leet en d.e veurzitter ton dit dÍnkop zien heufd kreeg
de peerde later met kaorrn naör het concours ging,ndisse peerde doar neet altijd Ín raroll'n
dat veural vervelend was arj op ut concours war,ndeur to'n enë bieno un helen nacht bie de kaorre hef erzettenut peert wol drr neet in
met dÍsse kaorr'n ok wat met un kampioenschap is gebuurt,:ze ton ok gauw un peert ut r.,rol1rn 1ad,nto'n vergetten was ut peert 16s te maken
de kleppe achter rós gink en ut peert zich lös trok màor war dehele kappe met. nom

huus gink r Ëovölle

gCI$t geld §"n kas

r\n
-./Utu



De pearden d"*r:r de i aren heen "

al"s fokkers en oud leden is ons gevraagd een bijdrage te leveren aan deze
jubileum*uitgave.
Onze gedachten graan natuurlijk in de eerste plaats uit naar de tijd, toen
wij nog tot cle rijdende leden behoorden
Dè Hametandse Ruiters kunnen zich g:eluldtig prÍjzen. dat men aj-ti.jd de
beschikking heefL Eehad over goede paarden. VroeEer was dit het zuivere

. Gelderse paard (tegenltroordig basispaard Eenoemd) aonder toevoeging van
rijpaardenbloed.
In de vijftiger jaren waren er al ledeno die door toevoeging van buiten-
landsrijpaardenbloed, de.paarden probeerden om te vormen tot een landbo'uw-
rÍjpaard. Bovendien vi'aren er'Ledeno die paarden gingen aankopen met een
andere bloedvoering.
Met het afdelingsrijden was de uníforrniteit in die 'lagen wel eens zoek,
doch gelukkig werd er niet naar'de paarden alleen gekeken-
Een geLukÈig'verschijnseL is, dat Geesteren en omgeving altiid een beetje
zichzelf hleef"
E1ders j-n het land werd in de fokkerij veel gehruik ger,aakb van de volbloed,
met het gevolg dat zorn paard vaak te heftig was.
Voor het recreatierijden vroeg dit paard te veel tijd, en miste men ook de
rijervaring die voor eerr bloedpaard gevraagd nordt.
Bij de ilarnelandse Ruiters Ís altiJd het zwaardere paard ntet een goed karakter
in de belarrsstelling gebleven.
Dit is ook -o';oïal te danken aan de hengstenhouderij in onze orngeving.
Getukkig kunnen trë vasistellen, dat r+e duidelÍjk niet achter zijn gebleven
met de rest van NederS-and,
De prestaties zijn opgevoerd en de fokkerij heeft zlch duidelijk aangepast.
Bij het !'I"B.N" staat'Legeriwöördig hooE in het vaandeÏ- de prestatie, WiJ
denken a1s fokke;:s graag met de InI.P-t'tr. mee. De plaatjesfokkerii van enkele
jaren geleden is vocrbiJ "
Prestatie moet duidelijk bovenaan stàan, maar daarnaast mogen wij het, mool-e
paard. met een groed exteríeur nlet vergeten. De buÍtenlandse fokkerijen
hebben dit niet gedaan,.. daar vinden ze het eNterie ;r r,l{nder }:elangrijk.
Dat ís één van d.e redener rlat ons Nederlands I{"P.}I. paard inte.rnationaal zo
in de belangstellinq s'uaat"
AIs wij het kampioens achttal anro 1984 vaE de Hamtlandse Ruiters bekijken,
dan doet het ons als W-P.N. fnkke::s een bJ"izond,er genoegen, dat het hele
achttal bestaat uit W"F-N. paarden"
Hierdoor wordt opnieuw een duidelijk bewíjs geleverd ciat sËört en fokkerij
elkaar nodig hehben

Zonder sport- gee* fokkerij * Eonder fekl<erij geen spórt.

G. J * Grier**link en Bl , te Lugi"qrenhor§t '

Foto links onder vor:rste rij v.L.n"r. : F.den Hartog, mej.J.qeT lÍartog,
mevr.lI.tlubbër:, H.Grie'*relínlt, :nej.J.Beltnran, mej.],.Raat, mej.J.Geels,
mej.A.Dibbe1ink, J-tutka Willink, J"I1*rllinll , rnevr.À.§ers.-elink, mevr.W.te
Velthuis. E.Bal<huÍs, H.Velthuis, H"J-te VeL'thuis, nej .Th"Ederveen,
mej.A.v"d.Lustgraaf

tweede rij v.l.n.r. : J"Klein B:askarnp,, G.Lourens, mcj.H.Lourcrrse
mej.I.Siersene, mej "A"Li.gtenbarg, 1{.J.Id.ein tsraskampr rrej-'J.Kaasjager,
mej.A.FlamÍm, M"Geerdink, B.§chreihelt, Ëlenk Jan I(l"ein Braska4p,
H.Reurink, Il.te l4orsche, ïI"Fle,rr:na"
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willerr van voortmar en Jan van zandman un rievereniglng hebtop e'richt?
ze bie ut begín van de rieressen der zeuven andere mansleu biekreg I n

.... Gait Jan van de Busker hier ok bie was.... de eerste rielessen J-ange gin plezeerritjes war,n.... disse mansleu hars (gin hasj) an de bokse smër,nzodat ze better in ut riezadel bl"ev;n zitt,n.... zo kregrrn ze ok un,keer nierje riekboksen
-.. . de mansleu vroag'ian zich of of de kletrre goot r+as.... to'n zeg der ene, de kLeure hef niks um',í tief.. .. r,rat der in zÍt daor kumt op an
---. de rieverenÍgingen vrogrger vörr-e sigar,n ars pries vot Eaven. - . . in 1943 het concours an de meistege z.o aLlemachtig völle vol"kop de bene Lrrag
"" de pennÍngi:neister ton onder peÏ-itie escoïte naor huus gink, aovöllegeld had hee bie zich
. -.. ton de rievereniging'vdrre dsnonstratles gaf der goot geld in kas

ïrIaS

".- de jonge ruiters van ton un zadel van de rievereniging kreg,n.... disse zadels wal terugge betaald mossen vrord,n."-. Later bie de denoonstraties witte tuuge word,n gebruukt.,.. Í:::u_:1:au ruuge bie de eèrsre demonstratie dÀur de regen weerP,ats broen war,n
' " ' ze ín de vieftiger jaoren tr,ree i<eer kampÍoen beunt ë'!des
- ". - disse rulters en asazone dan twee dage van huus wazzen.'.. dat een heer spektakel errrrest.mot wen'n goat maor bie oe zerf nao.-'.- dan van arres met urnommen mos word.,n maor van slaopen kwam haosteneet
- -. - disse ruiters vake met ut peert tegen de fietse naor ut coneoursgLng'n
..". dan onderweg ok wal uitgerust mos wordrn.... de peerde dan vast,e'zet word,n an un.hoom of an putdekser gink ok" ., ton crat peert der meL un putdekser an ut har-ster iranaeur gtnr.... der ok wal is erschuult mos word'n veur un schoer

een peert in een stal qink waor later un zaagie an t,e pa§se kwam r:rnut pee:rt vreer met naor huus te nemon--.- het zingen onderrreg naör zöin concours ok nog wal es goot waollukken
,... neet íedereene dat èven mooi vond.... met de vrachtwaqën naor het concours ok mooi gink.... behalve dee keer ton ze kampioen war,n
" " der ene ton de laadbrugge 16s Leet en d.e veurzitter ton dit dÍnkop eÍen heufd kreeg
-... de peerde later met kaorrrn naor het. concours gingrn
. ".. dlsse peerde doar neet altijd. in wolL,n.... dat veural vervelend was a.'1 op ut cöncours wali,n-.-' deur to'n ene bieno un helen nacht bie de kaorre hef erzetten.... ut peërt wol drr neet in

.- met disse kaorr'n ok urat met un kampíoenschap is grebuurt
"'itze ton ok gauw un peert ut r,.roll ,n ladrn.. torn vergetter vras ut peert I6s te maken
. - de k.leppe achtef tös gink en ut peert zích rös trok maorhele kappe met. nom

wa1 de

r\^éd4U.*



onze v,efenig*ngr aI..völle wedstrijden hef etholln :

noe met disse vieftig jaor gin concours hóIt
all"e krachten bewaart ïíord.t, veur ut achttal en de revue
het achttal kampioen van Gelderland e tl,rorden is
de rievereniging nog stilte hoppe hef op un nie,j oefen*
terrein
ut'oL1e gp dern Sprakelbarg stuf zo da'j der ts zomers neeL vraen
kr:nt van lt stof en 's winters neÉt'ummë de-raegen of de vorst
ut vaandel van Ce vereniging neet ut niej,ste meer is
het Bestuur daor ok achter Ís en un nieJren besteld hef, maoï
zorn dink is duur
dissen nie' jen stand,aard, eo heet dat vaand,el teganswoordig,
an e'baoden wordt
vrogger de instrukteurs meestal olLe keerls vlarrn
dat tegenswoordig heel- anders .is.
de rieverbnigiàg uut Geestern daor ok met veur op löp
un deerne en un jonge rieles geeft
ie begriept neet waor ze de kennis vaudan hebt
disse deerne al un keer met ut achttal Kampioen van Nederland
is e twest
den jonge dat oi< geerne wil, misschien lukt um dat dit jaoi
dit ok nog erlukt is ok
an allen flauwekul. un ende kr:m5r
zo ok an dit relaas
vólle hef zich in de vereniging of e'spölt
ut meeste is neet op etschreven
tien keer bunt ze kampioen van Gelderl-and e rwes
vLef keer Kampioen van Nederland
ruitersteïr'n en v61le prieze bunt naor Geesteren met ernomrien
wat mien betreft laot ze nog maor un tiedje zo deur gaon

Joh " Hlein tsraska$itr)

"(;.','r, lu'ilur kun r-(dru (,{,}t r,,llgeiiltr,r-r,§.}íiÉ,Jdt ÍeyrliliSE icrs tltttk.,tI"
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Programma van de feestdag op zatèrdag za oktober 1gg4

14.00 - 17.00 uur offl-ciële receptie voor het Jubilerxn en huldíging
van de reden die het Nat.ver.Kampioenschap klasse

wordt uitgenodigd_

Ievens zal er een fotogalerie opgestetd staan, waarop foto,s en
krante-artikelen te zien zLjn.
veel toto's zijn overgenomen van beschikbaar pateriaar bij oud reden
èr verzamel-d door J.Lutke Willink

17-3a * rc.00 uur Gelegreriheid tot het nuttigëfl van een kqffietafel
voor leden en oud leden van önze vereniqrinE
(deelname hieraan moet opgegreven ztjn).

19-45 uur Aanvang revue "Laot opa maor schoeven,, o.r.v. en geschreven
door H.tI.Varenhorst, [Ieede m.m.v. :
R.Baarssen_Streppel _ dansleidingr
Enkel_e Leden zangver. ,,Zang en VrÍendschap,, * z,aflg
L'Karens - muzihal.e begreleidÍng
G.Schreibelt; _ geluid en bel_ÍchtÍng
Spelers - Ieden Hamelandse RuLters
H.GriemelÍnk * algehele organisatie

Aansluitend na de revue g'ïoot tral- m,m.v. het dansorkest ,,The Möodchers,,.

De feestav«rnd is uitsluLtend toegankelijk voor,reden, oud reden en donateurs.
(Eehtgenote, {noot} of verr-oof,de worden hierbij mede uitgenodigd) 

"

,r
zaterdagrniddag 27 oi<tober extra opvoering van de revue voor de bejaarden

. en andere belangstellenden
Aanvang 15.00 uur.

w 22 É
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Vereniging ska rnpiaen
Voorop ins tructeur E.
H. J. Klein Braska ffip,

k/asse ticht 1g84 der K' N' F 'v 'L'R'

;;ïi"ï àii'o.t.n'r' r' Lutke wittink' loh'
À, ---!^1, A

Ktein BraskamP'
litcnanbarg, W' Weenk'

i.";;;;;;, H. Lartrens' H' Reurink' A'

H. Wubbers-Re ngerink, H. Flamma.
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Van links naar rechts boVen : Eef Bakhuis,.lan Marl(nK' Alrer Í\ao!'r rv.''- 
chrijver),Wim KruKeÍtnx'ru"o

Jolanda Be:ltman,Gerrit Lourens,Henk ReurinkBroer Varenhorst 't 
regisseur en s

[ïË'ii=ï:l*ïïiuï"Ï".uÏ#m'r4:'F.,[:Ëffiili;;?il";?r#[5lansK'erseman'HenkranKreinBraskam p. Riek weenk Jeanet Nij'[o{,Riek Krukenn

Liggend : Henk Griemelink en Wally Flilischeuer
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De Hamelardse, Ruiters
Hiermee verïsierven 7.e

pïesenrereil.
in de d.ertig-

zich aac het begin van een demonstratie '
err veerf iger jareu nati-onale bekendheid'

I



, HÀtsïH.IÈ ENSCHÀPF§N §E

's§*
B^='§

.* -$r.*'- §'-
l'§r.§ s

H.te l-uggenhorst met Pedro

E.K. landelijke ruiters 1957

H.Rhebergen met Hunter Lady

E.K. landelijke ruiters L977



Ham.ruiters bij openlng van de

Rondweg.

Escorte bij huwelijken.

En ere escorte bij het begeleiden
naar een laatste rustplaats.
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Bernice Esselink met Sandra

E.K. Pony ruiters L98g

G.Lourens met Wiebe en Gletcher

E.K.landelijke ruiters lg8g

H.Koerselman rnet Windsor

E.K.landelijke ruiters Lg8g
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