
 

 

NIEUWSBRIEF 
Beste leden, 

In juni voor de vakantie is de laatste nieuwsbrief de deur uit gedaan. 

Iedereen heeft lekker van de vakantie genoten en het mooie weer. 

Ondertusen is er weer veel vergaderd binnen het bestuur en zijn er 

weer leuke dingen gepasseerd. Zoals het clubkampioenschap    

springen en Mennen op  zondag 23 September.  Ondanks het slechte 

weer, hebben 5 menners in de regen gestreden voor het clubkampi-

oenschap. Ook bij de springers was er een groep van 8 leden die heb-

ben meegedaan in verschillende klasses. Uiteindelijk mocht bij de 

menners Martin Wijntjes zijn kampioenslint ophalen. Bij het springen 

paarden was het Paula Hettema met haar paard Eclaire die de titel 

binnen sleepte en bij 

de pony’s was het Ve-

ra van de Kooij met 

haar pony Minea. 

Naast de titel club-

kampioen springen 

pony’s 2018 wist Vera 

ook de titel allround 

clubkampioen pony’s 

2018 binnen te slepen 

met Minea waar zij 

ook clubkampioen 

dressuur bij de pony’s 

werd.  

 

LRV De Eemruiters oktober 2018 

AGENDA: 

• 18 november dressuurclinic Jill 

Huijbregts 

• 1 december Sinterklaasviering 

pony leden 

• 20 december Kerstspringen 

• 19 januari 1e  laddercompetitie 

• 16 februari 2e laddercompetitie 

• 23 maart 3e laddercompetitie  

 Het weg brengen van de mest: 

• Week 41 Jolien van de Fijnegeer 

• Week 46 Priscilla en Kevin Si-

monsma  

• Week 51 Kelly Bos  

• Week 4 (2019 )Cees Wijntjes  

Wij bevinden ons momenteel in 

week 41 

Vragen hier over? mail naar                    

info@eemruiters.nl 
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Leden in de spotlight: 
Vera van de Kooij is met haar pony’s Sammy en Minea 
naar het Nederlanse kampioenschap op het KNHS cen-
trum in ermelo geweest. Hierbij wist ze met Minea een 
9e plaats te behalen in de L2 en met Sammy een 16e 
plaats in het M2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Telleman en Excel waren on the top of their 
game op het nederlandse kampioenschap op het KNHS 
centrum in Ermelo.  In de finale van de klasse Z1 wis-
ten zij een 5e plaats te behalen. 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je ook een leuke nieuwtje of een goede prestatie 
die wij in de spotlight mogen zetten? Mail naar:       
website@eemruiters.nl  

 

 

 

! De laddercompetitie is weer terug van weggeweest ! 

Terug van weggeweest is de laddercompetitie dressuur: ben jij een rui-

ter die heel graag een keer wil meemaken wat het is om voor een offici-

ële jury te rijden en heb je geen KNHS startpas, dan is dit het perfecte 

moment om jezelf en je familie en / of vrienden te laten zien wat je in 

je mars hebt. We organiseren 3 keer een zgn. laddercompetitie binnen 

clubverband. Uiteraard mogen de doorgewinterde starters ook mee-

doen en wellicht wagen jullie je een keer aan een proef in een hogere 

klasse of doe je mee met het paard van iemand anders. Bijna alles is 

mogelijk! De kosten bedragen slechts 5€ per persoon. We starten met 

de jeugd, vervolgens zal er een prijsuitreiking zijn en daarna gaan de 

paarden van start. Kom ook gezellig een frietje eten, een bord stamp-

pot of een kop soep, allemaal huisgemaakt dus heel lekker. De data van 

de laddercompetitie zijn te vinden in de agenda op de website en in de 

nieuwsbrief.         
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Afscheid bestuurslid  

Dagmar Stam 

 
Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren mijn steentje bijgedragen in 
het bestuur van L.R. De Eemruiters.  
Onder andere het organiseren van het pony kamp afgelopen jaar, bij-
dragen aan de organisatie van grote concoursen en het persoonlijk 
contact met de leden zijn voor mij hoogte punten geweest.  
Per komende algemene ledenvergadering wil ik 
het stokje graag overdragen aan een enthou-
siast lid. Afgelopen periode ben ik er achter 
gekomen dat ik het lastig vind om alle ballen 
hoog te houden. Fulltime aan het werk als leer-
kracht in het basisonderwijs, een bestuursfunc-
tie, de paardensport en sporten heeft mij laten 
inzien dat het goed is om een stapje terug te 
gaan doen. Ik heb besloten de focus te leggen 
op mijn werk en paard.  
Dit betekent dat mijn plek in het bestuur vrij 
komt.  
Op dit moment hou ik mij bezig met het op-
zetten van een sponsorplan en het invoeren 
hiervan. Lijkt het je leuk om je steentje bij te 
dragen in het bestuur, bijvoorbeeld om de sponsoring op je te nemen 
of te helpen met evenementen en/of het opstellen van een begroting 
en visie van L.R. De Eemruiters? Neem dan contact op met Siobhan. Dit 
kan je doen door te mailen naar voorzitter@eemruiters.nl.  
 



Clinic van Jill Huijbregts 

Op 18 November zal er een 

dressuurclinic plaats vinden van 

Grand Prix amazon Jill 

Huijbregts.  Er zullen steeds 2 

ruiters voor 45 min  samen les 

krijgen van  haar en het com-

mentaar is ook goed te horen in 

de kantine en de rijbaan. Ook als 

publiek is het dus erg leerzaam 

en gezellig om te komen kijken. 

Momenteel is de clinic vol maar 

je kan je opgeven voor de re-

servelijst via:  

wedstrijden@eemruiters.nl 
Foto: Jill Huijbregts 

Besproken in bestuursvergadering: 

Bestuursvergadering d.d.29 augustus 2018  

Aan het einde van de zomervakantie zijn wij bijeen gekomen om te evalueren, 

te reflecteren maar ook om nieuwe plannen te maken. 

Jullie hebben ongetwijfeld gemerkt dat de lampen in de rijbak vervangen zijn. 

Dit is bekostigt door de Club van 100 en wij willen ze hier hartelijk voor bedan-

ken! 

Tijdens de lessen wordt door zowel Gerieke als Stacey bijgehouden wie er ab-

sent is. Wij willen alle leden nogmaals vriendelijk verzoeken om je (tijdig) af te 

melden. Wellicht ten overvloede maar iedere ruiter heeft recht op 1 dressuur-

les en 1 springles! 

Wist-je-dat: 

• Verschillende vrijwilligers bezig zijn 

geweest voor herstelwerkzaamhe-

den van het dak van de bak? 

• De Club van 100 nieuwe lampen 

hebben gesponsord voor in de rij-

hal die ook nog eens energie zuini-

ger zijn? 

• De dressuurclinic van Jill Huijbregts 

binnen 2 dagen vol zat ? 

• Het clubkampioenschap mennen 

en springen ondanks het slechte 

weer erg gezellig was? 

• Wij op 1 december met de jeugd-

leden graag Sinterklaas willen vie-

ren en dat je je kan opgeven vie 

evenementen@eemruiters.nl ? 

• Ons pony-lid Tara Wiemers van 

plan is om dit jaar nog internatio-

naal te gaan starten? 
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Sinterklaasviering jeugdleden 

Op zaterdag 1 december willen wij graag met de jeugdleden samen Sinter-

klaas vieren. Lijkt het jou ook leuk? Geef je samen met je clubvriendinnen op 

via evenementen@eemruiters.nl of op de intekenlijst in de kantine.  Wij willen 

er graag een gezellige middag van maken met pepernoten, warme chocomel 

en natuurlijk een gezellig dobbelspel ! Hopelijk tot 1 december  



 

 

Regiokampioenschappen 

In het weekend van 30 juni -1 juli werden de kampioenschappen Dressuur klasse B t/m M2 Regio Utrecht gehou-

den in het Stadspark Schothorst. Het beloofde een droog en warm weekend te worden. Maar met een extra wa-

terpunt voor de paarden en het schrappen van de parade te paard, waren we klaar voor paardensport in Neder-

landse hitte!  

De organisatie (Regiobestuur en Eemruiters) kan terug kijken op een mooi evenement. Ondanks deze weersom-

standigheden lag het terrein er mooi bij en is de wedstrijd zonder incidenten verlopen. Er is door alle betrokken 

vrijwilligers keihard gewerkt. Doordat we dit jaar geen eigen concoursen hebben georganiseerd, was het Regio-

kampioenschap voor onze vereniging een extra 

belangrijke bron van inkomsten. Gelukkig had-

den de ruiters, supporters en bezoekers vol-

doende dorst. De drankjes zijn namelijk goed 

verkocht en hebben voor ons een kantineop-

brengst van € 2.738,20 opgeleverd. Daar ko-

men nog meer opbrengsten bij, zoals het start-

geld, maar met deze kantineopbrengst mogen 

we al heel trots op zijn. Petje af voor alle vrij-

willigers die zich het hele weekend hiervoor 

hebben ingezet!  

Eemruiters krijgen hulp van SRO 

 

Het besturen van een sportvereniging vraagt veel. 

Strengere regelgeving en hogere kosten maken het er 

niet gemakkelijker op. Besturen is soms een fulltime 

klus. Daarbij moeten verenigingen ook steeds meer 

zelf doen in het kader van de participatiesamenleving. 

Om dit zo goed mogelijk te doen krijgt het bestuur van 

de Eemruiters sinds kort hulp van de SRO. Arend Neu-

teboom, Buurtsportcoach en Verenigingsadviseur, 

gaat het bestuur van de Eemruiters helpen om haar 

dromen te verwezelijken. Hij zal helpen met het bege-

leiden en uitvoeren van verschillende taken. Waar 

staan we nu en waar zouden we in 2023 graag willen 

staan? Wij houden u graag op de hoogte, wordt ver-

volgt! 

Succesvolle evenementen  

 

Inmiddels zitten we al een aardig eind in 2018 en hebben 

we alweer wat leuke en succesvolle evenementen achter 

de rug. Denk aan de eerste 2 KNHS wedstrijden, in april 

en juni, maar ook aan koningsdag en de regiokampioen-

schappen. Uiteraard helpen deze evenementen ons om 

financiëel gezond te blijven. Wist je dat er op koningsdag 

maar liefst 1.069 oranje munten en 407 witte munten 

zijn verkocht? En dat de wedstrijd in juni meer dan 70 

proeven zijn gereden? Wij kijken uit naar de volgende 

evenementen en hopen dat deze net zo leuk verlopen 

als voorgaande keren!   
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