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Voorwoord 

 

Ja hoor er zijn eindelijk weer betere tijden aangebroken. Geen mondkapjes meer, geen 

anderhalve meter afstand meer en we kunnen weer volop wedstrijden organiseren. Daar 

hebben we lang op gewacht! Eindelijk! 

 

In het weekend van 19 en 20 februari waren er weer dressuurwedstrijden zonder al te veel 

beperkingen i.v.m. met Covid en Omikron maar nu weer de storm Eunice met heel veel wind. 

Dit was de aanleiding voor veel afzeggingen op de zaterdagavond. Uiteindelijk waren er 

zaterdag maar 6 deelnemers. Zondag was de wind duidelijk minder en waren er beduidend 

meer deelnemers met goede resultaten. 

 

Met ingang van 1 april aanstaande (geen grap) zijn er veranderingen in een aantal 

dressuurproeven en bij het springen. Verderop in deze nieuwsbrief meer hier over. 

 

Ik wens iedereen veel plezier bij de komende wedstrijden, met sportieve groet, 

 

John van Campenhout 

Voorzitter WVR 

 

Ps de WVR heeft dringend hulp nodig bij het organiseren van de wedstrijden, zie de oproep in 

deze nieuwsbrief en meld je alsjeblieft aan!  

 



 

HULP GEZOCHT - Wie o wie helpt? 

 

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend: Zonder hulp geen wedstrijden!  

 

Graag wil ik via deze weg vragen of er leden of ouders van leden ingewerkt willen worden in 

de wedstrijdorganisatie en het concoursprogramma van de KNHS. Het is fijn als ik op de 

wedstrijddag meer hulp krijg en ook makkelijker vervangen kan worden als ik een keer niet 

kan. Ik heb gemerkt de afgelopen 2 wedstrijden, waarbij Dominique door omstandigheden 

niet kon helpen, dat het teveel is voor 1 persoon. 

 

Op de wedstrijddag komt veel meer kijken dan deelnemers ontvangen, punten invoeren en 

prijzen uitreiken. Vooraf de juryhokken controleren, staan de tafels goed, indien nodig tafels 

schoon maken en vloer vegen, soms ramen zemen, kachels aandoen, prijzen en rozetten 

pakken, parkeerborden klaar zetten, controleren of de deuren rond de (oude) rijhal dicht zijn. 

Tijdens de wedstrijd protocollen halen, de jury en ringmeester voorzien van drinken en eten. 

En ik kan dan wel met het concoursprogramma over weg, maar ben geen echt computermens 

en loop daarom soms tegen verrassingen op (bij wijzigingen in het programma) die op de 

wedstrijddag mijn aandacht nodig hebben en ook dan is het fijn als er extra hulp is. Als ik dan 

zelf ook door drukte (bijv een verhuizing) veel aan mijn hoofd heb, loopt niet alles zoals ik zou 

willen (en dan merk ik dat ik niet zo jong meer ben). Dominique wil mij nog steeds vervangen, 

indien nodig en mogelijk. Maar ook dan is het fijn als zij hulp krijgt. Ook zij wil haar wedstrijd 

rijden. 

 

Ook zou het heel fijn zijn als er meer hulp komt bij ring opbouwen en afbreken. Daar zijn we 

ook teveel afhankelijk van 2 personen (Dominique en Chris), als die er niet zijn dan moet ik me 

daar ook mee bemoeien, terwijl ik dan ook de deelnemers en jury moet ontvangen en alles 

moet klaarmaken voor de wedstrijd. Het is fijn als er 1 of 2 mensen zijn die ook weten hoe de 

ring moet worden opgebouwd en daar leiding over kunnen geven. 

 

“Vele handen maken licht werk” is heel duidelijk van toepassing bij het afbreken van de ring, 

dit is met veel man/vrouw kracht echt zo gedaan! Als leden die aan het eind van het 

programma starten en nog aanwezig zijn en/of nog even blijven daarbij helpen is het echt zo 

gedaan! 

 

Louke Volder 

weespervechtruiters@hotmail.com 

 

 

 



 

Nieuws vanuit de KNHS 

 

Nieuwe dressuurproeven vanaf 1 april 

Vanaf 1 april gaan de nieuwe dressuurproeven in en is er dus ook een 

nieuw proevenboekje. 

 

Hierbij enkele wijzigingen: 

 

-Wijziging in de nummering van de proeven. De F proeven (nu achterin 

het boekje) zijn naar voren gehaald, hierdoor wordt proef 3 in de B klasse proef 18. 

-Voor de Eventing worden de oneven proeven gereden. 

-Er worden per maand steeds 2 proeven vermeld. Het staat de wedstrijdorganisatie vrij welke 

proeven uit te schrijven. 

 

De puntentelling 

In de punten telling zijn er enkele wijzigingen gebracht. Zo zijn de gangen samengevoegd tot 1 

cijfer. En is het “effect van de hulpen“ toegevoegd aan “houding en zit”. Het bestaande totaal 

punten is niet gewijzigd. In de proeven vanaf de klasse L zijn er onderdelen die 2 x tellen, 

hiermee zijn meteen de accenten per klasse aangebracht. 

 

Veranderingen in de proeven BB t/m M2 

-In de klasse BB en B zijn enkele proeven herschreven. 

-In de klasse L2 zijn 2 nieuwe proeven ontwikkeld waarin het wijken vanaf de (binnen) 

hoefslag wordt gevraagd. 

-In de M2 wordt geen uitgestrekte galop meer gevraagd. 

  

Veranderingen in de proeven Z1 t/m ZZ-Zwaar 

-Enkele proeven zijn herschreven. 

-Het puntentotaal is in de Z1 en Z2 is ook 350 geworden ( dus bij 210 winstpunt). 

Uitgebreide informatie over de nieuwe proeven op de KNHS site 

 

 

 

 

 

https://weespervechtruiters.us3.list-manage.com/track/click?u=b2a0415ac584b284c49a5188e&id=268e34e141&e=498cd4287a


 

Even voorstellen: Louke Volder 

Wedstrijdsecretaris WVR 

Voor onze wedstrijdruiters ben ik natuurlijk meer zichtbaar 

dan andere bestuursleden en de meeste leden kennen mij 

dan ook wel van achter de tafel bij het wedstrijdsecretariaat. 

Velen kennen mij ook via Manege Bleijenberg, maar er zijn 

zoveel nieuwe leden die mij nog niet kennen en daarom is 

het wel leuk om iets meer over mezelf te vertellen. 

 

Mijn naam is Louke Volder, 71 jaar oud en woon sinds half 

december 2021 in Weesp. Daarvoor heb ik met veel plezier 

39 jaar in Nigtevecht gewoond. Ik ben 44 jaar getrouwd met 

Sven en we hebben 1 dochter Annika. Ik ben begonnen met 

paardrijden toen ik 19 jaar oud was bij Manege Santhorst in 

Wassenaar. Daar heb ik ca 10 jaar met heel veel plezier 

wekelijks gereden met regelmatig op zondagmorgen een 

heerlijke buitenrit door duinen en strand. Nadat ik getrouwd 

was en naar Amsterdam en later Nigtevecht verhuisde, heb ik 10 jaar niet meer gereden. 

 

Dochter Annika (toen 6 jr oud) ging vaak met een vriendinnetje mee naar Manege Bleijenberg 

en al gauw wilde zij ook op ponyles. En toen begonnen bij mij ook weer de kriebels te komen 

en ben ik weer gestart met rijden. En ondertussen heb ik, met veel plezier, ca 30 jaar bij 

Manege Bleijenberg gereden, eerst op woensdagavond in de “gewone“ les en daarna 18 jaar 

op maandagavond in de Weesper Carrousel Groep (WCG) en de laatste paar jaren in de 

gezellige dinsdagochtend – “stofdoeken “– club. Helaas laat een knie mij in de steek en heb ik 

het zelf paardrijden vaarwel moeten zeggen. 

 

Bij manege Bleijenberg en namens de WVR was ik ondertussen actief 

in de, toen bestaande, activiteiten commissie (ik heb o.a. jaren 

geholpen bij de lesuurkampioenschappen) en organiseerde ik ook 

samen met Carla Koopmans de onderlinge wedstrijden (wat nu de 

FNRS wedstrijden zijn) op de manege. Toen werden die nog door de 

WVR georganiseerd. Ook waren we ondertussen gezwicht voor de 

wens van Annika om haar verzorgpaard Ernie (Elstara) te kopen en 

door haar wedstrijden raakte ik ook steeds meer bekend met het 

KNHS gebeuren. 

 

Toen in september 2003 de vorige wedstrijdsecretaris van de WVR 

vrij plotseling naar Zeeland verhuisde en er op korte termijn een 

vervanger werd gezocht, vroeg Joke Bleijenberg mij of ik daar niet 

iets voor voelde. Eigenlijk had ik mij juist wat rust voorgenomen (ik 



 

zat ook al in ander verenigingswerk). En ik had mijn werk als indicatiesteller bij het CIZ 

(Centrum Indicatiestelling Zorg). Maar oké, als de nood aan de man /vrouw is……. En ja, als je 

een dochter hebt die ook graag wedstrijden wil rijden, moeten er toch mensen zijn die dat 

willen organiseren. In het begin was het best pittig , maar na enige tijd werd het makkelijker. 

Gelukkig kreeg ik (en krijg nog steeds) veel hulp van Dominique Droog, die ook tegelijk in het 

bestuur was gekomen en die al veel hielp bij de onderlinge wedstrijden. Ondertussen ben ik 

ook al jaren met pensioen, waardoor ik over meer vrije tijd beschik. Er is veel gewijzigd in de 

afgelopen 18,5 jaar in de organisatie van de wedstrijden, van analoog naar digitaal. Daarvoor 

hebben Dominique en ik enkele door de KNHS georganiseerde cursussen gevolgd. 

  

Mij is regelmatig de vraag gesteld, wil je niet een eigen paard? Nee, 

ik vind paardrijden leuk, maar ik zou niet elke dag willen rijden en 

dagelijks de zorg willen dragen. Ook heb ik geen ambities in de 

wedstrijdsport. Maar naast het paardrijden op de manege, reed ik 1 x 

per week op Ernie, waarmee ik lekker een buitenritje maakte. En 

tegen de tijd dat we het Carrousel kampioenschap hadden, nam ik 

haar mee naar de manege om in de Weesper Carrousel Groep te 

rijden. Op 27 jarige leeftijd hebben we haar moeten laten inslapen 

i.v.m. de ziekte van Cushing. Ondertussen was Quick (Quick Sir Z) is 

ons leven gekomen. Een paard wat zijn naam eer aan deed. Schrok 

veel en kon zich dan razendsnel omdraaien. Ik heb hem niet durven 

rijden. Maar wel heel lief bij de verzorging. 

 

Annika heeft hem t/m het ZZL gereden. Door en met Quick 

heeft Annika de Eventing sport ontdekt en is daar nu 

helemaal enthousiast van.  Hij is nu 25 jaar en vindt het 

heerlijk om buitenritjes te maken in bos, op hei en strand. 

Annika ging toen op zoek naar een veelzijdig paard en dat 

werd Gaudi. Met Gaudi rijdt Annika dressuur (Z2 

momenteel), springt, crosst en heeft zelfs gemend. Tijdens 

vakanties van Annika heb ik enkele keren op Gaudi gereden totdat mijn knie roet in het eten 

gooide. Ik vind het leuk om met Annika mee te gaan naar de crosstrainingen en wedstrijden 

als groom, fotograaf en toeschouwer.  Ook gaan we graag naar paarden evenementen zoals 

Jumping Amsterdam, Aken, EK’s, Wereldruiterspelen en zelfs 2x de Olympische Spelen (indien 

niet te ver weg) om van de paardensport te genieten. Deze zomer gaan we dan ook naar het 

EK in Herning in Denemarken. 

 

Na 18,5 jaar doe ik het wedstrijdsecretariaat nog steeds met plezier, maar om dit nog enkele 

jaren met plezier te blijven doen, moet er wel wat meer hulp komen. Zie hiervoor de oproep 

in deze Nieuwsbrief. 

 



 

Even voorstellen: Gigi Philipsen & Magic Mike 

Hallo, ik ben Gigi ik ben 14 jaar oud, en heb een super leuke, lieve en 

knappe pony van 4 jaar oud genaamd: Magic Mike Emelwerth. Ik heb 

mike nu al meer dan een jaar, en ik heb in dit jaar zoveel van hem 

geleerd, en hij van mij, en zo een goede band, en vertrouwen 

opgebouwd met mikey, we hebben zoveel van elkaar geleerd… In het 

begin was het echt een boefje ;) maar daar is hij ook jong voor 

natuurlijk. Ik rijd zelf al een lange tijd paard, en met mikey ben ik 

echt in de wedstrijden gekomen, heb nu les van Mandy Gessel, en 

ben haar zo dankbaar, want zonder haar was ik hier niet gekomen!  

 

Mike en ik zijn elke dag super hard 

aan het trainen om verder te komen, wij mogen nu naar het 

L2, en tot nu toe gaan we er als een speer doorheen! Wij 

hebben de REGIOKAMPIOENSCHAPPEN gereden, en wauw 

wat was dit een mega dag, niet te geloven maar mikey en ik 

zijn dus REGIOKAMPIOEN geworden!!!! Wauw wat was ik 

trots, ik kon het gewoon niet geloven. Het inrijden ging mega 

goed, ondanks al de borden, boompjes, vele paarden was mikey enorm braaf, en heel 

ontspannen. De proef zelf ging best goed, wel paar netheid foutjes, maar daar kunnen we aan 

werken, en dus mogen wij naar het NK! Nu super hard trainen voor het NK, en heb er mega 

veel zin in!!! 

 

 

Dankjewel iedereen van de WeesperVechtRuiters dat ik bij jullie in de nieuwsbrief mag 

komen! Ook voor iedereen die onze vlogs wil zien, en post van ons volg dan zeker mijn 

instagram account: gigidressage 



 

 

Heel veel succes op het NK Gigi!! 

 

 

Indoor Kampioenschappen Regio Utrecht 

 

Enigszins aangepast hebben de Indoor Regio Kampioenschappen toch plaats kunnen vinden 

op verschillende data en plaatsen in de maand februari. Voor het springen hebben zich geen 

WVR leden aangemeld. Bij de dressuur hadden zich geplaatst via de selectie Gigi Philipsen met 

Magic Mike in de klasse Po L1 (D/E) en Anne Griffioen met Isala’s  Naturelle en Lindsey 

Bleijenberg met Decherings’s Quattro in de klasse pony’s M2 (D/E).  En bij de paarden Emma 

Gijzen met Cameron (klasse B).  Zij is echter niet gestart. Deze plaatsing is natuurlijk al een 

felicitatie waard! 

  

Zaterdag 26 februari gingen bij Stal Groenendaal in Bunschoten de pony’s van start. Anne 

behaalde een 6e plaats  (180/189,5) en Lindsey werd 7e  (169,5/183,5 ). Anne liet veel mooie 

onderdelen zien, maar er ontstonden helaas wat fouten bij de galoponderdelen, waardoor 

een hogere klassering er dit keer niet in zat. Lindsey reed een nette proef, maar had jammer 

genoeg ook wat foutjes, helaas was er een groot verschil in de punten telling van de 2 jury’s.  

 

Regio Kampioen Pony’s Klasse L1 ( D/E):  Gigi Philipsen met 

Magic Mike Emelwerth 

 

Gigi reed met Magic Mike een prachtige proef op haar 

mooie pony (in deze nieuwsbrief stelt ze zich voor) en beide 

juryleden zetten haar op een 1e plaats met 195 en 201 

punten! Zij heeft zich met dit prachtige resultaat geplaatst 

voor het NK op 2 april in Ermelo. Geweldig gedaan Gigi! Van 

harte gefeliciteerd!   

 

  

 


