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Voorwoord
Eindelijk! De grootste beperkingen voor Corona zijn weer ingetrokken en we
zijn gelukkig weer volop bezig met het organiseren van wedstrijden in onze
mooie sport. Naast het rijden van de reguliere proeven organiseren we op 14
november weer een Teamwedstrijd en op 20 november een Kür op muziek.
Leuk om aan mee te doen, dus houd de mededelingen hierover in de gaten!
Omdat het alweer enige jaren geleden is dat wij ons als bestuur hebben
voorgesteld, en er intussen heel wat mutaties in het ledenbestand zijn geweest,
hebben wij besloten om de komende tijd telkens een bestuurslid zich te laten
voorstellen in de Nieuwsbrief. Aan mij de eer om mij verderop in deze
Nieuwsbrief als voorzitter als eerste nog eens voor te stellen.
Met vriendelijke en sportieve groet,
John van Campenhout
Voorzitter WVR

NRPS Kampioen: Anne Griffioen
Op 18 augustus 2021 vonden in Lunteren de
NRPS keuringen plaats.
Hierbij is in de zadelrubriek met 77 punten Isala’s
Naturelle met Anne Griffioen Nationaal Kampioen
2021 geworden.
Van harte gefeliciteerd!

Van het Wedstrijdsecretariaat
Inschrijven via MIJN KNHS.
Voor onze wedstrijden schrijven de meeste leden zich al in via Mijn KNHS, een
klein aantal is nog gewend dat ik de aanmelding invoer, maar ik wil vragen of
voortaan iedereen gebruik wil maken van het aanmelden via “Mijn KNHS “. Dit
maakt de invoer van alle aanmeldingen veel gemakkelijker.
Wedstrijden
We zijn weer vol enthousiasme gestart met onze wedstrijden, zowel de
dressuur- als de springwedstrijden en hopen dat er dit seizoen geen roet in het
eten komt door het Covid virus. In oktober hebben we in Weesp voor het
wedstrijdweekend van 23 en 24 oktober nog de extra mogelijkheid om op
zaterdag ook in de B t/m M te starten. De zaterdagmiddag/avond is in
1e instantie voor het Z/ZZL, maar is er plaats over dan kan ook in de ander
klasse worden gestart.
13 en 14 november organiseren wij weer een Teamwedstrijd met mooie
geldprijzen voor de winnende teams. Deze wordt financieel ondersteund door
de Regio Utrecht (deze kon vorig jaar door de pandemie geen doorgang
vinden). Dus vorm een Team met je stalgenoten, vrienden of wvr leden! Dit

jaar moeten de teamleden wel lid zijn van een vereniging uit de Regio Utrecht.
Zie de informatie in de poster in deze Nieuwsbrief. Wil je meedoen maar kun je
geen team vormen, meld dit dan (via mail of app), dan kunnen we misschien
leden aan elkaar koppelen.
En dan hebben we 20 november weer de Kür om de Weespermop, een kür op
muziek voor de Klasse L t/m ZZL. Doe mee met deze gezellige avond! Wij zijn
nog op zoek naar sponsors die een prijs beschikbaar willen stellen. Namen van
de sponsors worden dan genoemd in de aankondiging, start- en uitslagen
lijsten. Ook zullen we op FB de namen van de sponsor noemen.
We wensen jullie een succesvol nieuw wedstrijd seizoen met vooral veel
rijplezier!

Hippiade
Op 21 augustus vond de Hippiade in Ermelo plaats
voor de Pony’s. Daarvoor had zich, via de
Regiokampioenschappen, geplaatst Zoë Decowski
met Muriël in de klasse B (D/E). Een prachtige
prestatie omdat Zoë nog niet zo lang een combinatie
vormde met Muriël. Ze behaalde op dit NK een
keurige score van 61,278% en werd hiermee helaas
laatste. Dat de dressuur een echte jurysport is, kwam
bij haar beoordeling duidelijk naar voren met een
verschil van 22 punten tussen 2 juryleden
(174/181,5/196). Op dit kampioenschap word je door
3 juryleden beoordeeld die de proef elk van een andere plaats zien, maar zo’n
verschil is wel heel groot. Maar op het Nederlands kampioenschap mogen
rijden en deze score rijden is een prestatie om trots op te zijn en een felicitatie
waard! Een prachtige afsluiting van haar pony carrière, want Zoë maakt een
overstap naar een paard.

Even (opnieuw) voorstellen:
John van Campenhout, voorzitter WVR
Ik ben intussen 73 jaar maar gelukkig nog steeds voldoende
gezond om mij nog in te zetten voor de hippische sport. Ik ben
getrouwd met Wil, heb een zoon en dochter en 3 kleinkinderen
waarvan de oudste kleindochter Kelly Timmerman zich ook
bezighoudt met de paardensport. Met haar paard Diva, ooit
gekocht van Bianca Bleijenberg, rijdt zij ZZLicht. Verder heeft
zij nog 4 paardjes “voor de handel” die zij traint en uiteindelijk
doorverkoopt.
Zelf heb ik samen met mijn dochter een prachtig paard gehad genaamd
Landheer. Wij hebben veel plezier gehad van Landheer die uiteindelijk helaas
een blessure kreeg. Na nog 2 jaar, samen met een groep andere paarden, in
het natuurgebied De Stille Kern bij Zeewolde te hebben gestaan, hebben wij
hem in moeten laten slapen.
Zelf ben ik al ongeveer 35 jaar verbonden met manege Bleijenberg waar ik heb
gereden, 30 jaar Sinterklaas ben geweest, en nu nog actief ben als voorzitter
van de WVR. Ook ben ik jurylid FNRS t/m F20, springen en KNHS jurylid tot en
met L2 wat ik, samen met mijn vrouw als schrijfster, met veel plezier doe. Ook
als toezichthouder ben ik voor de KNHS actief. Om het geheel nog
herkenbaarder te maken bijgevoegd een fotootje van mij.
Ik hoop jullie regelmatig tegen te komen als voorzitter of jurylid.

Eindelijk weer springen!

Na 1,5 jaar !! ( 2x ½ jaar zomerstop, half jaar pandemie/lockdown) werd er op 3
oktober weer een springwedstrijd georganiseerd bij Manege Bleijenberg.
Het was weer even wennen voor Sandra Bleijenberg die de wedstrijden
organiseert, het concoursprogramma dat toch wat gewijzigd is, wat moet er
allemaal ook al weer geregeld worden enz. Maar met veel vrijwilligers liep het
programma keurig op tijd op deze regenachtige dag. Ook voor de combinaties
was het weer wennen om binnen te springen, bij de een ging het beter dan bij
de ander. In de BB kregen de ruiters de gelegenheid als ze bij 3 weigeringen
officieel uitgesloten waren toch het parcours af te maken met 1 poging bij elke
sprong.
De volgende springwedstrijd is 31 oktober. Wil je een keer laagdrempelig
springen, dan kan dat! Maar natuurlijk ook in de B t/m Z.

Even voorstellen:
Frederique Pronk & Kennedy

Hallo! Ik ben Frederique en mijn topper van een pony is Kennedy.
Hij is een 7 jarige NRPS E pony.
Ik heb Kennedy gekocht omdat toen ik hem voor het eerst
zag, hij mijn hart al had gestolen. Ook was hij tijdens het
rijden echt een schatje, maar had zeker ook ondeugende
trekjes! Bij de oude eigenaren heeft hij M bij de paarden
gelopen en 1 keer gesprongen. Bij het kopen wisten we
ook niet of hij wel verkeersmak, was maar ons gevoel zat
helemaal goed! Wat was hij braaf op de weg! Inmiddels
doen we mee in de springles, gaan we op buitenritten,
gaan we in het donker met lichtjes over de weg en starten we in de L1.
Kennedy vindt het heerlijk om door het
weiland te rennen. Hij is heel erg
leergierig maar soms moet je hem wel
even bij de les houden. Tijdens de les kan
hij ook echt een boefje zijn maar dat
maakt het gelukkig nooit saai met hem!
Hij wordt ook door het springen super
enthousiast! Kennedy heeft ook echt een super karakter. Hij is nieuwsgierig,
gek en hij tovert meteen een lach op je gezicht.
Ik ga nu starten in de L1 en probeer zo ver mogelijk te
komen. In zowel de dressuur als in het springen moeten
we nog veel leren maar ik denk dat we door veel te
trainen en met de hulp van Dominique Droog die altijd
voor ons klaar staat, wij heel veel gaan beleven. Ook wil ik
nog aan veel clinics deelnemen.
Ik hoop dat we nog heel veel van en met elkaar gaan
leren en nog veel gaan beleven!

Bloemen voor Jolanda Griffioen

Jolanda Griffioen heeft met haar paard Imago afgelopen zomer haar 1e
winspunt in het Z gehaald en dat verdient natuurlijk een bloemetje!

Selectie Indoorkampioenschappen Dressuur
KNHS Regio Utrecht 2022
Voor de Indoorkampioenschappen KNHS Regio Utrecht worden geen aparte
selectiewedstijden meer georganiseerd. Je kunt zelf bepalen op welke
wedstrijden, binnen Regio Utrecht, je start. Dit moeten wel twee verschillende
locaties zijn en alleen de 1e proef per wedstrijd gedurende de selectieperiode
komt in aanmerking voor selectie.

Voor meer informatie kijk op www.paardensportutrecht.nl
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Welkom nieuwe leden
Jente Bruinsma

Eline van den Houten

Lisa Van Rijn
Hannah van Oevelen

Rosanna Boom
Donna van Asselt (Welkom terug!)

Wedstrijdkalender
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