
Zondag 02 oktober 2011 

 

We zijn alweer een aantal dagen verder als ik terug denk aan afgelopen zondag. Wat was 

het mooi weer, een stralende dag! Het was een feestelijke dag waarop alle ruiters 

mochten laten zien wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben en dat deden ze allemaal 

met veel plezier. 

De dag begon voor de vrijwilligers zeer vroeg, zeker voor een zondagmorgen. Om 9.00 

uur waren de eerste mensen al aan de slag met de opbouw van de tent, het ophangen 

van slingers, het in elkaar zetten van de tribune, enz. Met verenigde krachten gaat het 

dan ook snel. Dat moet ook, want de eerste ruiters kwamen al om 10.00 uur aan op de 

manege.  

Om 10.55 uur is de voorzitter begonnen met zijn welkomstwoord en stipt om 11.00 uur 

reden de eerste ruiters de bak in; de lichtblauwe groep. Een hindernisparcours werd 

afgelegd waarbij elke ruiter om de pionnen slingerde en tussen de balken doorreed. Niet 

elk paard vindt dit even leuk, maar gelukkig waren er vrijwilligers genoeg die wel een 

beetje konden bijsturen, zodat de proef goed geslaagd was. De jury (Daniel van 

Harmelen) kijkt dan ook tevreden naar de rijkunsten van deze groep. 

De gele groep begon om 11.20 uur en werd netjes aangekondigd door onze omroepster 

Syta Hammink. Ook voor deze groep stond er een hindernisbaan klaar met her en der 

aanpassingen, zodat ook elke ruiter van deze groep op zijn/haar eigen niveau mee kon 

doen. 

De paarden waren erg braaf, ook de nieuwe paarden en pony’s die voor het eerst een 

tribune vol met mensen zien. Ze liepen allemaal zonder blikken of blozen hun proefje. 

Vervolgens haalden de vrijwilligers het parcours uit de binnenbak voor de groene groep, 

die een dressuurproef heeft laten zien. Voor deze dressuurproef hadden de ruiters meer 

ruimte nodig, omdat ze de galop lieten zien. De ruiters hadden geluk (of pech, het is 

maar net hoe je het bekijkt) ze moesten namelijk hun dressuurkunsten laten zien o.l.v. 

Anja de Ruiter en wanneer Anja daarmee klaar was, wilde Pieter ook nog graag het een 

en ander laten zien van deze groep. Dus de zweetdruppels liepen bij sommige ruiters 

over het gezicht ;) 

Na het bekijken van de eerste drie groepen was het dan ook even tijd geworden voor een 

rustmoment. We konden zien hoe Signe haar paard Blizz bijzondere kunsten kon laten 

doen. Blizz is een tinker en ja…. dat lijkt een beetje op een koe door al die vlekken, maar 

dat kun je absoluut niet zeggen tegen de eigenaren van zulke paarden! Blizz liet onder 

andere zien dat hij kon stappen zonder hoofdstel, maar ook draf en galop gingen hem 

goed af! Na afloop was er ook nog tijd om dit bijzondere paard te aaien en te knuffelen, 

wat veel van onze ruiters dan ook deden. Ook kregen zij nog een kleurplaat van Blizz 

mee en een plukje haar. En voor wie dacht .... ik heb dat paard ergens eerder gezien.. . 

dat klopt, want een aantal jaren terug was Signe met Blizz te gast op de wedstrijden in 

Amersfoort. 

 

 



 

In de middag steeg de spanning onder de ruiters, want zouden ze hun diploma behaald 

hebben? De voorzitter van het Monuta Charityfund, mevrouw J. Heldhuis bijgestaan door 

de heer H. Aalbers, ook van het Monuta Charityfund, geven dan het verlossende woord 

en reiken aan alle ruiters, die in de ochtend hebben gereden, de diploma’s uit. Mevrouw 

Veldhuis en de heer Aalbers hebben ook nog een mooie cheque meegenomen met een 

bedrag van € 1.977,-! Deze gaat SPG gebruiken voor de aanschaf van een nieuw zadel 

en een nieuw winterdeken voor ons paard: Universe Devon. 

Toen de meeste ruiters naar buiten liepen om verheugd hun behaalde papiertje te laten 

zien aan hun ouders/begeleiders werden ze onthaald door een clownstrio. Deze clowns 

vertoonden hun vreemde kunsten en werd er vanuit de aanwezigen hulp geboden,want 

touwtje trekken vonden de clowns wel zo moeilijk! 

In de middag begon de grijze groep met hun dressuurproef. Ze deden hun uiterste best 

om de paarden zo mooi mogelijk te laten lopen en er zelf natuurlijk ook zo goed mogelijk 

op te zitten en zo af en toe zag je een ruiter een blik in het juryhok werpen. 

De witte groep moest een hindernisparcours afleggen. Het hindernisparcours is in de 

weken voorafgaand aan deze dag wel geoefend, maar de vraag is natuurlijk of dat ook 

altijd lukt op de dag van de uitvoering zelf!? De ruiters keken allemaal trots en op de 

tribune zagen we nog meer trotse gezichten van ouders/verzorgers. 

De laatste ruiters van de dag waren de ruiters van de bruine groep. Ze zaten allemaal op 

hun favoriete paard wat de ruiters zelf erg aardig vonden van instructeur Anja, die 

daarvoor gezorgd heeft. Wat is er nou leuker dan op je favoriete paard te rijden en dan 

ook nog voor een grote groep mensen?  

Er waren een aantal ruiters die voor deze speciale gelegenheid mochten galloperen, zoals 

Wesley Snel die het eigenlijk rustig aan moest doen van de dokter, maar de dokter was 

er toch niet bij. En Jessica Beridze die pas sinds kort de galop rijdt. Zij kreeg hierbij nog 

wat ondersteuning van de vrijwilligers Yesni Bloemendal en Kimberley Mussé, die heeeeel 

hard meerenden (complimenten voor de dames!). 

Nadat alle ruiters gereden hadden, werd de middag vervolgd met een demonstratie van 

het mennen, ook een onderdeel van SPG. De demonstratie werd gegeven door een van 

onze rolstoelgebonden menners, Marion Steehouwer, o.l.v. instructeur Arend-Jan 

Hammink. Er werd in het kort verteld hoe het mennen in zijn werk gaat: hoe krijg je nou 

die rolstoel op de menwagen en hoe wordt die veilig vastgezet. Vervolgens liet Marion 

zien wat mennen is en hoe je met de wagen om de pionnen heen stuurt. Ook liet ze zien  

hoe je de paarden netjes laat lopen en welke kant ze op moeten kijken enz. Aan het 

einde van de demonstratie was er nog gelegenheid voor de aanwezigen om op de koets 

te zitten en een rondje te rijden.  

 

 

 



Na de demonstratie verzamelden alle ruiters zich in de binnenbak voor de diploma-

uitreiking. Ditmaal werden de diploma’s uitgereikt door Wethouder Prinsen. Hij nam voor 

elke ruiter even de tijd om het diploma uit te reiken, wat het natuurlijk wel erg speciaal 

maakte!  

De president van de Lionsclub Marco Kranenbroek reikte vervolgens de wisselbeker uit. 

Deze is dit jaar gegaan naar Matthijs Rust, omdat hij meest opvallende ruiter van het 

afgelopen jaar is geweest. Hij mag de troffee een jaar lang thuis naast zijn bed hebben 

staan. 

We mogen spreken van een geslaagde dag! Alle ruiters hebben hun diploma en medailles 

behaald en er is niemand van zijn paard gevallen, geweldig!!!  

Na afloop ruimden we gezamenlijk de boel op en ploften we moe maar voldaan neer bij 

de BBQ, waar wij als bestuur en vrijwilligers nog gezellig hebben nagekletst en genoten 

van een zomerse dag in oktober. 

Vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet! 

Groetjes  

Sandra , coördinator paardrijden SPG 

 

 


