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 Reglementswijzigingen voor de discipline dressuur  per 1 april 2015: 

 Promotie pony’s cat. A en B gelijk 

 Baan verkennen 

 Kür voor viertallen moeten worden beoordeeld door een jurylid met de 

bevoegdheid Kür op muziek 

 Noa van Nee en Stephanie de Waal Z dressuur startgerechtigd 

 Fietsen voor euro’s  31 mei 

Ruud van Driesten, Stephanie de Waal, Miriam van der Laan, Annelies Brunnmayer, 

Roos en Anja Spring in ‘t Veld, Gerrit en Yvonne Wagenaar, Barbara en Casper 

Weststeijn hebben €175 voor de kas bij elkaar getrapt. Het was erg winderig maar 

heel gezellig, volgend jaar zeker weer voor herhaling vatbaar! 

 Verenigingspringen zaterdag 11 april Hulshorst 

Karst van der Laan, Noa van Nee, Julia Sloots en Stephanie de Waal behaalden bij 

de Manege de Bullenenk in Hulshorst de 3e plaats voor de best springende 

rijvereniging van de kring NOV. 

 Buitenrit Ermelo 16 mei 

Het Hippisch Platform Ermelo organiseerde een buitenrit door de Ermelose bossen 

compleet met lunchpakket. Claudia Haver, Wijnand en Roos Spring in ‘t Veld deden 

hier aan mee en waren erg enthousiast. Een tip voor de volgende keer! 

(7 mei 2016, zie www.hippishplatformermelo.nl). 

 Aanbieding E-rijbewijs achter B bij Erik Kemp voor Lelyruiters tot 1 januari 2016 

Een aantal mensen hebben hier gebruik van gemaakt. 

 Prachtige crossmiddag 20 juni  

Met veel deelnemers vond op de mooie crossweide van Ekopensionstal & 

Crosscountry Bronsveld de Lelyruiters crosstraining plaats. Onder leiding van Roxana 

Graman konden leden en niet-leden van onze vereniging (opnieuw) kennis maken 

met crosscountry. We zijn blij met alle enthousiaste reacties en kijken terug op een 

zeer geslaagd evenement! De unanieme reactie was dat de crosstraining zeker voor 

herhaling vatbaar is. 

 Lyzanne de Jong startte in de Gelderse kampioenschappen met haar pony 

Sundance in de klasse B categorie C 

Lyzanne rijdt pas sinds januari officiële wedstrijden en haar instructrice Diane Stuart is 

super trots op de vooruitgang die ze maakt met rijden.  
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 Clubkampioenschappen 

Even leek het er op dat het kampioenschap door de vele regenval dit jaar niet door 

zou kunnen gaan. Gelukkig werd het op tijd droog en hebben we met een enigszins 

aangepast programma weer een fantastische dag mogen beleven. Vanwege het 

vele water zijn dit jaar alle dressuurproeven, pony’s en paarden na elkaar, in de 

overdekte buitenbak verreden. Gelukkig kon de springwedstrijd wel gewoon op het 

zandje doorgaan. 

Paarden: 

Clubkampioen en springkampioen: Stephanie de Waal 

Dressuurkampioen: Petra van Wijk 

Pony’s 

Clubkampioen en dressuurkampioen: Roos Spring in ‘t Veld 

Springkampioen: Maaike Sidler  

 

 Geslaagde Oliebollenavond 

Het was weer een topavond met veel gezelligheid en mooie paardensport.  

 Bestuur 

Simone Wisse heeft ons na jaren trouwe dienst verlaten en is vervangen door 

Stephanie de Waal. Tevens is Ruud van Driesten toegetreden als algemeen 

bestuurslid evenementen. 

 Voorzitter – John Kreijns 

 Penningmeester – Anja Spring in ’t Veld 

 Wedstrijdsecretariaat – Stephanie de Waal 

 Secretariaat – Monique van Garderen 

 Algemeen bestuurslid met hoofdtaak evenementen – Maria Bron en Ruud van 

Driesten 
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 Leden 

 

Leden die in 2015 hun lidmaatschap als 

lid of donateur hebben opgezegd: 

 

Nieuwe leden in 2015: 

Petra Bekke-Beerbaum 

Martine van Drumpt 

Mandy Ribbens-Meulenbroek 

Raymond Wisse 

Rebecca Rooze 

Simone Wisse-Deijs 

Ashley Azer 

Anouschka Ester 

Elianne Baltus 

Jominy van den Burg 

Patricia van Raaphorst 

Janneke Lise 

Lisa Wisse 

Nienke Meskes 

Isabelle de Jong-Derivaux 

Demi Wielenga 

Ghiselain Hermus 

Vera Rodenhuis 

Sanne Poelhekke 

Claudia Haver-van Schaik 

Myrthe Groenewoud 

Tristan Lubbers 

Melanie Bal 

Kathleen Dörr 

Liesbeth Metz-Borgers 

Charissa Veerman 

Lyzanne de Jong 

Sharon Bruggink 

Mariska Hagedorn 

Bernard Voorburg 

Kelly Schuuring 

Noella de Ruiter 

Chanel Spies 

Benthe de Vries 

Fleur van Haagen 

Anne van der Wereld 

Mariska Hagedorn 

Celine Hellevoort 

Elize Timmerman 

 

 

Tot slot willen wij iedereen weer ENORM bedanken voor alle hulp in welke vorm dan 

ook: sponsoring, wedstrijden, activiteiten. Zonder jullie hulp was de organisatie van 

alles heel erg lastig geweest, dus nogmaals BEDANKT! 

 


