Jaarverslag RV&PC Lelyruiters 2014
Het jaar waarin:
Merel Barreveld debuteerde in de klasse B dressuur met haar 5-jarige paard El
Fuego Aganto (alias Edje);
 Charlotte Groenewoud met Sisi, Stephanie de Waal met Cylia en Noa van Nee
met Amarant debuteerden in de M2;
 Nathalie Heredia haar eerste puntjes in de Z behaalde;
 Claudia Haver Z2 en Dominique Bohle ZZ-licht mochten starten;
 Noa van Nee met Amarant mocht springen in Gorssel voor de Gelderse
Kampioenschappen en zich selecteerde voor de dressuur in Ziewent-Harreveld;
 Diane Stuart met het paard Ella Elle L’a SSS bij de Gelderse Kampioenschappen in
Wezep reserve-kampioen dressuur werd voor (jonge) paarden in de klasse B, zich
selecteerde voor de Gelderse Kampioenschappen dressuur in Ziewent-Harreveld,
maar ook in oktober een monsterscore behaalde met Ella van 217 en 220 punten
dus 6 winstpunten;
 ook Suzanne de Maa en haar pony Rasputin zich selecteerden voor de Gelderse
Kampioenschappen in Ziewent-Harreveld;
 Sinds 1 februari Lelyruiter Daniëlle Somer de 7-jarige, bij het NRPS goedgekeurde
dekhengst, Baron Cambaron een aantal keer uitbracht in M1 en telkens in de
prijzen viel;
 op het terrein van de Familie Vogelaar de Flevoruiters vrijdag 30 mei en zaterdag
31 mei een concours organiseerden met winstpuntjes voor Lelyruiter Titine Ruiter
met Zafire, Maaike Sidler met Tiko, Suzan de Maa met Rasputin, Eldrid de Boer
met Rasputin, Diana Stuart met Elle L’a, Anke Drent met Adina, Fiona Velner met
Wigand en Noa van Nee met Amarant, en dit zoals altijd weer gezellige, goed
georganiseerde dagen waren met prachtig weer;
 Wendy Meijers met Conquistador Sent een tweede plaats bij de vereniging
Flevoruiters te Dronten behaalde voor de 1e selectie in de B-klasse kring
NOV/Flevoland;
 Lelyruiters Roos en Jochem Spring in ’t Veld, Suzan de Maa en Demi Wielenga
door mochten naar de 2e selectiewedstrijd door goede punten te halen bij 1e
selectie pony’s in Hulshorst;
 Roos Spring in ’t Veld uiteindelijk door mocht naar de Gelderse
Kampioenschappen;
 Charlotte Groenewoud en Noa van Nee te horen kregen dat ze zijn geselecteerd
voor de KNHS Jonge Beloftetrainingen;
 dierenarts Bas Steltenpool DAP Flevoland verliet om zelfstandig verder te gaan;
 RV & PC Lelyruiters weer diverse dressuurwedstrijden organiseerden bij de
Manege Lelystad, met op 15 juni zelfs met onze eigen nieuwe dressuurringen die
in een mum van tijd opgezet waren en er super uitzagen! Een aanwinst dus voor
de vereniging;
 zij ook in samenwerking met Stichting Het Paniekvrije Paard een schriktraining op
de Manege Lelystad organiseerde die goed bezocht werd;
 vanaf 20 juli 2014 wij een nieuwe website hebben waarover iedereen heel
enthousiast is!
MIS JE JEZELF IN HET BOVENSTAANDE VERHAAL? LAAT HET ONS WETEN VIA DE WEBSITE
OF DE MAIL, DAN ZIE JE HET VOLGEND JAAR TERUG IN HET JAARVERSLAG!




…er natuurlijk weer de jaarlijkse CLUBKAMPIOENSCHAPPEN gehouden werden:

Het was een heerlijke zonnige 14e september die weer heel gezellig was met aardig
wat toeschouwers. Er waren twee marktkraampjes met leuke ruiterspulletjes.
Het springparcours stond ook dit jaar weer mooi opgesteld, niet te moeilijk maar
toch had bijna iedereen een weigering op de oranje oxer. Misschien de
weerkaatsing van het zonlicht?
Paarden:
Springkampioen en Clubkampioen: Demi Wielenga met Utilitario SSS
Dressuurkampioen: Diane Stuart met Ella Elle l’a
Pony’s:
Springkampioen: Madison van Gelder met Keessie
Dressuurkampioen en Clubkampioen: Jochem Spring in ‘t Veld met Anika



….en de traditiegetrouwe OLIEBOLLENAVOND:

De vele enthousiaste bezoekers hebben genoten van een weergaloze avond met
een gevarieerd programma van uiteenlopende activiteiten en vaak spectaculaire
demonstraties op het gebied van de paardensport (stoelendans, demonstratie
‘Onze Club’, demonstratie zitcompetitie, Pas de deux, mennen demonstratie en
ringsteken vanaf de wagen, kür op muziek van Corien Yspeerd, de spectaculaire
Future Guys, sponsorspringen op geleide van spijkerbroekhangen).
De altijd aanwezige oliebollen, glühwein en chocolademelk waren gesponsord door
Banketbakkerij Prins, Albert Heijn Voorhof en de Lelyruiters.
Deze avond van onze vereniging, in samenwerking met manege Lelystad, was ook
dit keer weer een groot succes! Jong en oud hebben zich prima vermaakt.



….het BESTUUR ongewijzigd bleef:

Voorzitter – John Kreijns
Penningmeester – Anja Spring in ’t Veld
Wedstrijdsecretariaat – Simone Wisse
Secretariaat – Monique van Garderen
Algemeen bestuurslid met hoofdtaak evenementen – Maria Bron


….er weer enige LEDEN kwamen en gingen:

Leden die in 2014 hun lidmaatschap als lid of donateur hebben opgezegd:
Eldrid de Boer
Jennifer van den Bosch
Amal Bourass
Mandy van den Busken
Marieke van Dijk
Anke Drent
Anouschka Ester
Daisy van Garderen
Femke Karper
Anna Lieben
Lisa Lootens
Rachel Maenhout-Meeuwisse
Melissa Riecker
Mariëlle Riep-Keijzer
Quinty Straathof
Nieuwe leden in 2015:
Dominique Abels
Petra Bekke-Beerbaum
Britt Bouma
Ruud van Driesten
Jane Egthuijsen
Lyzanne de Jong
Femke Karper
Wendy Meijers
Liesbeth Metz-Borgers
Mariëlle Riep-Keijzer
Danielle Stam
Charissa Veerman
Petra van Wijk


….wij iedereen weer willen BEDANKEN voor alle hulp in welke vorm dan ook:
sponsoring, wedstrijden, activiteiten. Zonder al deze hulp is het bijna onmogelijk
om alles voor elkaar te kunnen krijgen, hiermee zijn wij dus heel erg blij!

