
Nieuwsbrief juli 2019 
PSV St. Steffenrijders  
 
 
***************************************************************** 
 
Instructiegesprekken 
Onlangs is er een mail rond gegaan met daarin de mededeling dat er 
binnenkort weer instructiegesprekken plaats gaan vinden. De 
instructiegesprekken zijn nog niet gepland, maar zullen op kort termijn 
gerealiseerd worden. Wil je nog wat kwijt over de instructie, mail dan naar 
info@ststeffenrijders.nl.  
 
***************************************************************** 
 
Bloembollenactie  
Begin dit jaar zijn de leden weer langs de deuren 
geweest om bloembollen te verkopen. De 
opbrengsten waren +/- €1300,-. Een bedrag dat in 
één ochtendje bij elkaar gehaald is.  
 
 
***************************************************************** 
 
Beaudine Dellink  
Vanaf december 2018 heef Beaudine Dellink om de week op donderdagavond 
les gegeven. Onlangs heeft zij aangegeven te moeten stoppen. Helaas hebben 
we afscheid moeten nemen van haar. Donderdag 18 juli en 1 augustus komt 
Marian Nijen Es proeflessen geven. Nadien zal in overleg besloten worden of 
Marian de opvolgster van Beaudine zal zijn.   
 
 
***************************************************************** 
 
Sponsorcommissie 
Achter de schermen is de sponsorcommissie in de weer om de sponsoring in 
een nieuw jasje te steken. De sponsorcommissie wil graag alle spandoeken van 
de sponsoren in eigen beheer en zijn dus druk bezig met het laten maken van 

mailto:info@ststeffenrijders.nl


nieuwe spandoeken. Deze doeken blijven 
gedurende het hele jaar zichtbaar in of rondom 
de manege. Tijdens de evenementen zijn deze 
makkelijk te verplaatsen en dienen tevens als 
aankleding van het terrein. Sponsoren die een 
kleiner bedrag sponsoren zijn tijdens de evenementen zichtbaar door middel 
van naamsvermelding.  Ken je nog bedrijven en/of personen die wel zouden 
willen sponsoren, maar nog niet benaderd zijn? De sponsorcommissie staat 
open voor suggesties. Suggesties kunnen gemaild worden naar 
info@ststeffenrijders.nl of doorgegeven worden aan een van de leden van de 
sponsorcommissie: Dominique van der Duin, Annie Braakman, Henk Eggink en 
Gerrit Wilgenhof.  
 
Daarnaast heeft de sponsorcommissie de vereniging weer aangemeld voor  
‘Hart voor de Achterhoek’. Tijdens de clubkasactie ‘Hart voor de Achterhoek’ 
kunnen leden van Rabobank Noord- en Oost-
Achterhoek hun stemmen uitbrengen op de 
verenigingen of stichtingen die zij een warm hart 
toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe 
meer stemmen er op een vereniging of stichting 
uitgebracht worden, des te meer geld deze 
vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar heeft 
Rabobank weer € 400.000,- te verdelen! Stemmen 
kan vanaf 5 tot en met 19 september. Noteren in de agenda’s dus!!  
 
***************************************************************** 
 
Vier- en zestal 
Het outdoorseizoen is alweer even bezig en dat 
betekent dat er ook weer een vier- en zestal is 
samengesteld. Bij de pony’s is er een viertal 
samengesteld. In dit viertal rijden Sanne 
Vermeulen, Eva Koetschruiter, Danique Jansen, 
Froukje Stegeman en Twan Eggink. Zij worden 
begeleid door Dominique van der Duin. 
Afgelopen weekend wonnen zij zelfs beide 
proeven in Markelo.  
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Bij de paarden is er een zestal 
samengesteld. In dit zestal rijden Bo 
Oudenampsen, Wilma Fraas, Ina Beumer, 
Ingrid Oudenampsen, Manon Beumer, 
Marije Hammers en Jantine Haijtink. Ook zij 
zijn al gestart en hebben al prijzen mee 
naar huis genomen. Zaterdag 3 augustus 
zullen beide teams starten op de Gelderse 
Kampioenschappen in Zieuwent.  
 
Helaas heeft de organisatie van de Hippische Week de afdelingsdressuur 
moeten aflassen in verband met het weer. Er waren veel vier- en zestallen die 
zouden gaan deelnemen. De wedstrijd is verplaatst naar woensdag 17 juli. 
Rond 17.00 zal de wedstrijd al van start gaan, want er zijn al rond de 20 vier- en 
zestallen die willen gaan deelnemen. Ook onze teams starten die avond. Heb je 
nog zin om te helpen die avond? Geef dit dan door aan Danielle Bosch of stuur 
een mail naar info@ststeffenrijders.nl.  
 
***************************************************************** 
 
Nieuwe juryhokjes  
De meeste leden hebben ze al gezien, de nieuwe 
juryhokjes. Een wens vanuit de 
concourscommissie was een degelijk, maar 
verplaatsbaar juryhok. Jan Schoolderman en 
Bennie Kapper kregen de wens door en zijn 
samen aan de slag gegaan om dit te realiseren. 
Laat dit maar aan hen over, want wat zijn ze 
prachtig geworden! Twee juryhokjes in een hele 
mooie uitvoering. Ook zijn ze tijdens de 
wedstrijden al in gebruik genomen en ze 
bevallen prima. De hokjes zijn gedoopt tot ‘Jans 
Hokkie’ en ‘Bennies Hokkie’.  
 
***************************************************************** 
 
Afgevaardigden Gelderse Kampioenschappen 
Vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus zijn de Gelderse Kampioenschappen in 
Zieuwent. Dit jaar starten zowel de pony’s als paarden in hetzelfde weekend. 
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Onze vereniging wordt vertegenwoordigt door een aantal leden die zich 
hebben weten te plaatsen voor deze kampioenschappen: 
 
Pony’s: 
Sara van Lenthe – B springen  
Sanne Vermeulen – L springen 
Sara Koerselman – L springen 
Maike Woestenenk – L springen & L1 dressuur  
Danique Jansen – B dressuur 
 
Paarden:  
Wilma Fraas – M1 dressuur 
Anne-Wil Renskers – M2 dressuur 
Bert Apeldoorn – L springen 
Ben-Jan Renskers – B springen 
 
Reserves: 
Froukje Stegeman – L1 dressuur (1e) 
Niels Beumer – B dressuur (2e) 
 
Zodra de starttijden bekend zijn, zullen deze worden gedeeld. Alvast heel veel 
succes allen. 
 
***************************************************************** 
  
Verenigingskampioenschappen  
Naast het individuele dressuur en springen zullen er ook leden zijn die voor de 
vereniging gaan starten in Zieuwent. Voor zowel de pony’s als de paarden is er 
een team samengesteld die gaan strijden om als beste vereniging naar voren te 
komen. Hieronder de samenstelling van de teams: 
 
Pony’s:  
Dressuur: Maike Woestenenk, Sara van Lenthe, Froukje Stegeman en Danique 
Jansen.  
Springen: Maike Woestenenk, Sara van Lenthe, Sanne Vermeulen en Sara 
Koerselman.  
 
Paarden: 
Dressuur: Marieke Jeronimus, Bo Oudenampsen, Ina Beumer, Mireille Jansen 
en reserve Wilma Eggink. 



Springen: Lynn Eggink, Bert Apeldoorn, Ester Schoneveld, Ben-Jan Renskers en 
reserve Hennie Hoffman.  
 
Ook voor deze start geldt wanneer de tijden bekend zijn, zullen deze met de 
leden worden gedeeld. Alvast heel veel succes allen. 
 
***************************************************************** 
 
Huishoudelijke mededelingen  
Veel leden maken gebruik van de accommodatie. Het is erg 
fijn dat de vereniging zo een mooie accommodatie heeft. 
Zowel de binnen- als buitenbak is onlangs van een nieuwe 
bodem voorzien, dus is het belangrijk dat wij deze samen 
ook goed onderhouden. Daarom wordt iedereen er nog 
weer op geattendeerd dat mest uit de bak gehaald moet 

worden. Let hier met elkaar op.  
 
Honden zijn op het terrein van St. Steffenrijders toegestaan. 
Graag wel aangelijnd, zodat de rijdende leden ongestoord 
van hun les kunnen genieten.  
 
Het komt nog vaak voor dat leden hun paard en/of pony los 

laten lopen in de binnenbak. In verband met het behoud van de bodem is dit 
niet toegestaan. De binnenbak kan gebruikt worden om een paard/pony te 
longeren of te rijden.  
 
Graag bij het verlaten van de manege controleren of alle 
deuren op slot zijn. Het komt vaak voor dat de grote (groene) 
buitendeur niet op slot zit.  
 
Binnenkort zal er een camera geplaatst worden in de manege, 
gericht op de binnenbak/kantine. Het is voor iedereen 
eenvoudig om binnen te komen en op die manier zorgt de 
vereniging voor een stukje veiligheid en controle wanneer er 
zich situaties voordoen die daar om vragen.  
 
***************************************************************** 
 
 
 



Koninklijke onderscheiding Conny Renskers  
Conny Renskers was van 1996 tot 1999 bestuurslid van stichting Koninginnedag 
Zutphen. Zij was betrokken bij de organisatie van een ballonfestijn op 
Koninginnedag 1999. Ook heeft zij samen met Mr. Pieter van Vollenhoven een 
concert georganiseerd op 5 mei 1999 in de Walburgkerk ten bate van Stichting 
Slachtofferhulp. Van 1996 tot 2004 was Conny voorzitter van Rijvereniging & 
Ponyclub Gorssel-Zutphen waar zij mede een nieuw bestuur heeft opgezet. 
 
Verder was zij van 2006 tot 2012 bestuurslid 
van Laren & Oranje waar zij onder andere 
actief was bij de organisatie van evenementen. 
Dalton Basisschool De Branink heeft van 2008 
tot 2015 haar vrijwillige inzet als luizenmoeder, 
overblijfmoeder en groepsondersteuner erg 
gewaardeerd. Voor de paardensport was en is 
Conny van onschatbare waarde. Van 2009 tot 
2014 was zij voorzitter Jachtcommissie bij 
comité Slipjacht Almen. 
 
Vanaf 2010 is zij actief in het bestuur van de 
Kring Achterhoek Oost die zich bezighoudt met 
de paarden- en ponysport in de Achterhoek. 
Daarnaast is zij vanaf 2013 vaste notulist 
tijdens de algemene ledenvergaderingen van de Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie, Regio Gelderland. In hetzelfde jaar begon Conny ook 
als bestuurslid van Stichting Steffenrijders, die accommodaties in Laren beheert 
en exploiteert voor de ruitersport. Ook zette Conny zich in voor andere 
activiteiten. Zij was instructrice bij de Winterwijkse Ponyclub (1982-1988), 
bestuurslid Jongerensociëteit Skinny Binny Club Winterswijk (1984-1988), 
voorzitter commissie Kinderspelen bij de Groot Dochterens feesten (2006-
2009) en coördinator verkeersregelaars voor bijscholingscursussen voor 
verenigingen in Almen, Laren, Harfsen en Lochem (2012-2013). 
 
Op vrijdag 26 april ontving Conny haar onderscheiding. Conny, van harte 
gefeliciteerd!  
 
***************************************************************** 
 
 
 



Winnaar St Steffenstulp Bokaal 2019 
En de winnaar is....... Justin Meurs!! In maart 
hebben de leden van de Sint Steffenrijders 
gestreden om de Steffenstulp Bokaal. In de ochtend 
werd de dressuur verreden en in de middag stond 
het springparcours klaar. Justin wist met Noa het 
beste resultaat te behalen. Hij is de winnaar van de 
Steffenstulp bokaal 2019! Gefeliciteerd Justin! 
 
Uitslag Steffenstulp bokaal 2019: 
1. Justin Meurs 2 plaatsingspunten 
2. Sara van Lenthe 7 “  
3. Maike Woestenenk 8 “ 
4. Esther Huurnink 10 “ 
5. Sara Koerselman 12 “ 
6. Twan Eggink 14 “ 
7. Eva Koetschruiter 16 “ 
8. Milou Klein Brinke 18 “ 
9. Anique Pasman 25 “ 
 
***************************************************************** 
 

Activiteiten jeugdcommissie  
Op 11 mei organiseerde de jeugdcommissie 
(bestaande uit: Marije Hammers, Marieke Jeronimus, 
Lynn Eggink, Bo Oudenampsen en Anne-Wil 
Renskers) een ponymiddag. Het doel van deze 
middag was om kinderen uit Laren en omgeving 
kennis te laten maken met de vereniging en de 
paardensport. Er ware diverse spelletjes uitgezet, 
een pony kon geborsteld worden en er werd nog een 
les gegeven door Conny Renskers. Het was een 
geslaagde dag met een mooie opkomst.  

 
Daarnaast organiseerde de jeugdcommissie ook een ponykamp voor alle leden 
van de ponyclub. Vrijdag 17 mei vertrokken de leden naar de accommodatie; 
De Heksenlaak. Diverse activiteiten zijn gedaan, maar de favoriet was toch wel 
slagbal. De leden van zowel de jeugdcommissie als de ponyclubleden gaven aan 
een heel gezellig weekend te hebben gehad. Dank voor de organisatie, 
jeugdcommissie!  



***************************************************************** 
 
 
 
Verloting tijdens de onderlinge wedstrijd  
Tijdens de onderlinge wedstrijd is er een 
verloting georganiseerd. De opbrengst van 
de verloting zou tegen goede komen aan 
de aankleding van het buitenterrein. 
Tijdens de Hippische Week lag het terrein 
er heel strak bij en zag het er gezellig uit 
door de aankleding.  
 
 

 
***************************************************************** 
 
Nieuwe driesprong hindernis 
Zondag 31 maart was tijdens de onderlinge wedstrijd om de Steffenstulpbokaal 
een driesprong aangeboden aan het bestuur van de concourscommissie. De 
driesprong hadden Maike 
Woestenenk, Milou Klein Brinke, 
Sanne Vermeulen en Justin Meurs 
uitgekozen om, mede met hun 
gewonnen prijzengeld van de Ben 
Gilbersbokaal, deze aan te schaffen. 
Met de firma Pluimers hebben de 
ruiters overleg gehad om de 
hindernis samen te stellen en is 
gekozen voor een oranje/groene combinatie. Deze kleurstelling kom je niet 
vaak tegen in het parcours op de wedstrijden. Op 13 en 14 april wordt de 
hindernis in gebruik genomen op het springweekend in Laren, zodat de St. 
Steffenrijders hun eigen driesprong hebben. 
 
***************************************************************** 
 
 
 
 
 



Bart Veeze geselecteerd voor WK jonge dressuurpaarden 
Vrijdag 21 juni is de selectie bekend geworden voor de WK 
jonge dressuurpaarden. Ons lid, Bart Veeze, is geselecteerd 
met de hengst Imposantos en de merrie Imagine, beiden 6 
jaar. Het WK is van 1 tot en met 4 augustus in Ermelo. Met 
Imposantos was Bart 3 weken terug in Wiesbaden eerste en 
met Imagine derde. Hij neemt dus met 2 toppers deel aan 
het WK. 
 
 
***************************************************************** 
 

Rijvereniging St. Steffenrijders 90 jaar 
Rijvereniging St. Steffenrijders is opgericht in 1929. 
Dat betekent dat de vereniging dit jaar 90 jaar bestaat. 
De penningmeester reserveert ieder jaar een bepaald 
bedrag voor het 100-jarig jubileum. Echter wil het 
bestuur het 90-jarig bestaan niet zomaar voorbij laten 
gaan. Zij zijn in overleg om een uitje / activiteit te 
organiseren voor de leden. Zodra hierover meer 
bekend is, zal dit worden gecommuniceerd.  

 
***************************************************************** 
 
Vrijwilligers, bedankt! 
Het laatste maar tevens het meest belangrijke punt 
van de nieuwsbrief: een bedankje richting de 
vrijwilligers. 2019 is halverwege, maar er zijn al een 
heel aantal evenementen / activiteiten 
georganiseerd door leden / commissies van de 
vereniging. Denk aan de springwedstrijd, Hippische 
Week, ponykamp, ponymiddag, bloembollenactie 
enzovoorts. Niet alleen de organiserende leden 
verdienen een applaus, maar ook de leden die zich 
vrijwillig hebben ingezet om de diverse 
evenementen te doen slagen. Zonder jullie is het 
organiseren van een evenement onmogelijk!  
 
***************************************************************** 
 



Belangrijke data: 

 Woensdag 17 juli 2019 – Vier- / zestal wedstrijd in Laren (die avond is er 
dus geen les)  

 Vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus 2019 – Gelderse Kampioenschappen  

 Zaterdag 31 augustus 2019 – Ride and Run (onder voorbehoud, nadere 
informatie volgt) 

 Zondag 1 september 2019 – Tripalon 

 5 t/m 19 september 2019 – STEMMEN ‘Hart voor de Achterhoek’ actie  

 Zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019 – Dressuurweekend 
 
***************************************************************** 
 
Punten voor de volgende nieuwsbrief 
Het bestuur streeft er naar om een aantal keer per jaar een nieuwsbrief te 
schrijven. Heb je suggesties voor de volgende nieuwsbrief, mail naar 
info@ststeffenrijders.nl. Zo creëren we een nieuwsbrief vóór en dóór de leden.  
 
Bestuur St. Steffenrijders Laren 
Juli 2019  
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