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WEDSTRIJDEN 

Ook dit jaar organiseerde de Lelyruiters weer een aantal wedstrijden bij thuisbasis 

Manege Lelystad waar enorm veel eigen leden aan meegedaan hebben. De 

meesten mochten zich prijzen met een aantal winstpunten. Fijn dat de wedstrijdsport 

zo blijft leven onder de leden! 

 

Voor een aantal Lelyruiters was 2013 extra bijzonder: 

 

Voor de Gelderse Kampioenschappen voor pony’s classificeerden zich: 

 Myrthe Groenewoud 

 Suzan de Maa 

 Charlotte Groenewoud  als 2e reserve 

 Fabienne Kempers als 2de reserve  

 

En voor de paarden springen: 

 Stephanie de Waal 

 
 

 

Ronald Otten werd winterkampioen veteranen springen in de klasse L. 

 
..en mocht door naar de finale op 16 maart en werd 

Nederlands kampioen springen voor veteranen!  
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Verder reden een aantal Lelyruiters super op de eerste selectiewedstrijden van Kring 

Noord Oost Veluwe en Flevoland: 

Demi Wielenga met Isala’s Solene - 1e prijs 

Fabiënne Kempers won met Rasputin - 1e prijs  

Bo vd Winkel met Hendi’s Borias - 4e prijs  

Wendy Meijers met Don Silver - 2x de 4e prijs 

Robert Bal met Remco - 3e prijs 

Fiona Velner met Zeemeermin - 3e prijs 

 

Kringkampioenschap L1-DE (pony’s), en geselecteerd voor de 

Gelderse Kampioenschappen Pony’s op 3 augustus in Ruurlo: 

Suzan de Maa met Rasputin - kampioen  

Demi Wielenga  - reservekampioen 

Bo van de Winkel met Hendi’s Borias  - eerste reserve voor het Kringkampioenschap 

 
  

Rebecca Rooze reed de finale van de Gelderse kampioenschappen en 

kwalificeerde zich voor de Hippiade/Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo. Zij 

behaalde een 22e plek (van de 60!) met 60,49%, een meisjesdroom voor Rebecca!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandy Ribbens-Meulenbroek mocht op 25 oktober met haar 

paard Wiseguy aantreden voor de 1/8 finale van de Macrider 

Cup en mocht door naar de kwart finale. In de kwart finale op 

zaterdag kwamen ze helaas net te kort om door te mogen 

naar de halve finale.. 

.  

 

 

Voor de KNHS beloften training werd Sanne Poelhekke uit 100 combinaties 

geselecteerd, 1 tot 2 x per maand begon zij eind 2013 met de trainingen die in 2014 

vervolgd zullen worden. 
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 Nog enkele leuke foto’s van winnaars dit jaar: 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

Een geslaagde, zeer warme en zonnige dag met een supersnelle uitslag: 

Kampioenen pony’s: 

Maaike Sidler met Tiko: kampioen springen 

Demi Wielenga met Isala’s Solene: kampioen dressuur 

Suzan de Maa met Rasputin: CLUBKAMPIOEN 

 

Kampioenen paarden: 

Noa van Nee met Amarant: kampioen dressuur 

Dominique Bohle met Ritacaza: kampioen springen en CLUBKAMPIOEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESMIDDAG CROSSCOUNTRY 

Bij Eko pensionstal Bronsveld  werd er een middag georganiseerd voor iedereen die 

een les had gewonnen tijdens de oliebollenavond 2012. Er waren nog extra 

deelnemers bijgekomen en Roxana Graman gaf een crossdemonstratie. Een 

leerzame dag met veel Lelyruiters die kwamen aanmoedigen! 

 

LELYRUITERS IN DE FLEVOPOST 

In de Flevopost stond dit jaar een leuk stukje over onze pony-clubkampioenen.
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OLIEBOLLENAVOND 

Traditiegetrouw was er natuurlijk weer aan het einde van het jaar onze 

‘oliebollenavond’ met het volgende programma:  

17.00 Stoelendans 

17.30 Demonstratie van de jongste lessers ‘Guppenclub’ 

18.00 Hindernisbaan estafette 

18.35 Pas de deux door Kirsten Heyligers en Sanne Poelhekke 

18.50 Demonstratie Carroussel door Manege Zeewolde 

19.15 Demonstratie Western door Linda Polak van Natural Western Riding Center 

19.45 Nalanta demonstratie vrijheidsdressuur, bitloos rijden en natural dressage 

20.30 Clinic schriktraining door Stichting Het Paniekvrije Paard 

21.10 Loterij met dit jaar super mooie prijzen!!! 

21.35 Sponsorspringen en aansluitend prijsuitreiking sponsorspringen 

 
Het was weer een supergezellige en megadrukke avond! 

 

BESTUUR 

Het bestuur is dit jaar gewijzigd, één bestuurslid is afgetreden (Metteke Ester) en één 

nieuw lid (Maria Bron) is aangetreden. 

Sinds november is de samenstelling van het bestuur: 

Voorzitter – John Kreijns 

Penningmeester – Anja Spring in ’t Veld 

Wedstrijdsecretariaat – Simone Wisse 

Secretariaat – Monique van Garderen 

Algemeen bestuurslid met hoofdtaak evenementen – Maria Bron 

 

LEDENLIJST PER 31-12-2013 

Leden die in 2013 hun lidmaatschap als lid of donateur hebben opgezegd: 

Deborah de Boer 

Marloes Bogaers 

Kelly Bogaers 

Irene van Dijk 

Evelyne Does 

Wanda Eikens 

Metteke Ester 

Abigail van Geel 

Mariette Hagen 

Mirjam Hoogendoorn  

Fabiënne Kempers 
Kelsey Lens 

 

Marjolein Ligthart 

Jannie Munnik 

Shelly van der Plas 

Leanne van Schijndel 

Dominique Schut 

Edith Sidler 

Anna Stam 

Joy van der Valk 

Bernard Voorburg 

Emma van der Weijde 
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Nieuwe leden in 2013: 

Melanie Bal 

Deborah de Boer 

Irene van Dijk 

Kathleen Dörr 

Wanda Eikens 

Metteke Ester 

Charlotte Groenewoud 

Myrthe Groenewoud 

Claudia Haver-van Schaik 

Nathalie Heredia 

Kirsten Heyligers  

Anna Lieben 

Marjolein Ligthart 

Tristan Lubbers 

Patricia van Raaphorst 

Titine Ruiter 

Edith Sidler 

Anna Stam 

Richelle Steenhuis 

Joy van der Valk 

Iris Vinke 

Naomie Waal 

 

 

 

Tot slot: totaal 40 leden van de 106 rijdende leden hebben in 2013 op wat voor 

manier dan ook geholpen in het bestuur, dmv sponsoring en/of bij onze 

wedstrijden/activiteiten.  

Vijf personen die geen lid zijn van de vereniging (2 ervan zijn donateur) hebben 

geholpen tijdens wedstrijden en de oliebollenavond. 

Iedereen ENORM BEDANKT hiervoor. 

Ook alle externe sponsoren willen wij heel erg bedanken voor alle bijdrages. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


