
 

 
 

Oktober 2018 

Nieuwsbrief St. Steffenrijders  
 

Data om te noteren 

 Schoonmaakochtend    17 november 2018    

 Onderlinge wedstrijd    18 november 2018 

 Sintintocht      24 november 2018 

 Algemene Leden Vergadering (najaar) 29 november 2018 

 Kerstrit     16 december 2018 

 Nieuwjaarsspringen     2 januari 2019 

 

Lessen ponyclub 

De lessen van de ponyclub op de woensdagavond zijn verplaatst naar de dinsdagavond. Het 

aantal ponyclubleden loopt wat terug. Daarom is in overleg met leden/ouders en instructie 

besloten om alle lessen op de dinsdagavond te laten verrijden. 

 

Dressuur (even week) Springen (oneven week) 

18.30-19.15 19.00-19.45 

19.15-20.00 19.45-20.30 

20.00-20.45 20.30-21.15 

 

 

Hekwerk buitenbak 

Bennie Kapper en Jan Schoolderman hebben in de afgelopen  

zomermaanden 100 meter hekwerk gemaakt om de buitenbak 

op te kunnen delen. Deze zijn tijdens de Tripalon al in gebruik 

genomen. Dank voor jullie inspanning, Bennie en Jan.  

    

 

 

 

 



Dressuurbaan  

Ieder jaar wil de concourscommissie er weer voor zorgen dat er een goed uitziend concours 

wordt georganiseerd. De dressuurbanen worden uitgezet en de Z-banen worden omringd 

door witte hekjes. Jarenlang werd een dressuurbaan (20mx60m) opgehaald bij Gorssel- 

Zutphen. Ook ieder jaar was het weer spannend of men zou overkomen met het wagentje  

(zonder lekke band enzovoorts). Daarom heeft de concourscommissie besloten zelf een 

kunststof dressuurbaan met pionnen aan te schaffen. Deze is in gebruik genomen tijdens de 

geslaagde dressuurwedstrijd in september. 

            

 

 

 

Kampioenen - Gelderse kampioenschappen 

Zaterdag 4 augustus waren de regiokampioenschappen Gelderland/Flevoland voor pony’s in 

Steenderen. De St. Steffenrijders uit Laren hadden hier 2 prijswinnaars.  

 

Maike Woestenenk regiokampioen M-springen cat. C. 

Als eerste is Maike Woestenenk met de hengst Dimmans 

Electron in het M springen cat. C kampioen geworden. Ze 

mochten als laatste in de barrage starten en Maike reed daar 

een gewaagde barrage, waarbij ze foutloos bleven en een 

mooie tijd neer wisten te zetten. Hiermee werd de eerste plaats 

veroverd. Maike mocht met dit prachtige resultaat door naar de 

Nederlandse kampioenschappen in Ermelo op 25 augustus. 

 

Later op de dag was het de beurt aan Sanne Vermeulen om 

haar prijs op te halen in het B springen cat. A/B. Met Athina 



behaalde ze een hele mooie tweede plaats waarbij ze zich reservekampioen regio 

Gelderland/Flevoland mogen noemen.  

                      

Justin Meurs Eventing Regiokampioen Gelderland 

Afgelopen september kwam Justin Meurs samen met zijn E-pony No Regrette van de St. 

Steffenrijders in actie tijdens de regiokampioenschappen eventing in Gorssel.  

 

Justin reed een nette dressuurproef, 

vervolgens bleven ze foutloos in het 

springparcours en de cross reden ze 

feilloos, zonder strafpunten. Hierdoor 

bereikten ze de 1e plaats en mogen ze 

zich een jaar Eventing Regiokampioen 

klasse L categorie D/E noemen. Dit 

was pas de 2e wedstrijd in de klasse L 

voor Justin en No Regrette. 

 

 

Bedankdag voor vrijwilligers / leden in januari 2019 

De jeugdcommissie zal in januari weer een bedankdag organiseren voor alle vrijwilligers die, 

op welke manier dan ook, het afgelopen jaar hebben geholpen tijdens werkzaamheden en/of 

evenementen rondom de manege. Info hierover ontvangt u t.z.t. 

 

 

      Bodem binnen- en buitenbak 

Zoals iedereen heeft kunnen vernemen, heeft de vereniging 

in een hele mooie bodem voor in de buitenbak 

geïnvesteerd. Belangrijk is dat iedereen de mest van zijn 

paard/pony tijdens of na het rijden opruimt. Het is niet de 

bedoeling dat instructie dit tijdens de lessen  moeten 

opruimen. Verzoek aan ouders, grooms en leden om dit 

tijdens (of na) de lessen op te ruimen!!! Dit geldt voor zowel 

de binnen- als buitenbak. Er staan rondom en in de 

buitenbak kruiwagens waar men de mest in kan gooien. 

Ook bij de ingang van de binnenbak staat een kruiwagen.  

Alvast bedankt.  



Ben Gilbers Bokaal  

Ponyruiters St. Steffenrijders winnen "Ben Gilbers bokaal"  

Ter nagedachtenis aan bestuurslid van het "Achterhoeks Hippisch Festijn" Ben Gilbers werd 

op dit grootse evenement in Varsseveld op zondag 30 september voor het eerst de Ben 

Gilbers Bokaal verreden. Hierbij streden 8 equipes om de prijzen. In ieder team zaten 4 

combinaties en die moesten zo min mogelijk strafpunten verzamelen bij het springen.   

 

De St Steffenrijders namen ook hieraan deel en hadden Sanne Vermeulen met Flower, 

Maike Woestenenk met Dimans Edward, Milou Klein Brinke met Amourrette en Justin Meurs 

met No Regrette op pad gestuurd en dit bleek zeer succesvol.  

 

Als eerste leverde Sanne in haar klasse een nette foutloze ronde af, daarna deden Maike, 

Milou en Justin precies hetzelfde. De Pasruiters uit Neede hadden ook 4 foutloze rondes 

laten zien en dat betekende dat van ieder team de snelste combinatie een barrage moest 

rijden. Voor de St Steffenrijders was dat Sanne die 

met Flower een super snelle barrage reed en de 

combinatie van de Pasruiters met een verschil van 

0.76 seconden achter zich liet!  

En zo zijn Sanne, Maike, Milou en Justin de trotse 

winnaars van de 1e editie van de Ben Gilbers 

bokaal!   

 

Na een mooie plechtige prijsuitreiking, het in 

ontvangst nemen van een super grote bokaal, een 

mooie deken en de hoofdprijs van maar liefst 1000 

euro zijn de kinderen thuis ook nog eens verwend 

door de vereniging en genieten ze nog even na 

van deze geweldige sportieve dag! 

 

 

Gezocht: verkeersregelaars 

Voor de Sintintocht op zaterdag 24 november is het bestuur nog op zoek naar minimaal 8 

verkeersregelaars. Wil jij daarbij helpen? Meld je dan aan bij Mireille Jansen-Meurs 

(mireille.m.jansen@planet.nl).  

 

 

v.l.n.r. Maike Woestenenk, Sanne Vermeulen, 

Justin Meurs, Milou Klein Brinke 

mailto:mireille.m.jansen@planet.nl


Werken Zwarte Cross / Manãna Manãna 2019  

De verenging probeert op diverse manieren zoveel mogelijk geld binnen te halen om de kas 

te spekken. Om nog meer geld voor onze vereniging binnen te halen, is het mogelijk om 

tijdens de evenementen van de Feestfabriek (Zwarte Cross en Manãna Manãna) als 

vereniging werkzaamheden te verrichten. Lijkt het jou ook leuk om tijdens deze 

evenementen met een groep van de vereniging te helpen? Laat dit dan weten aan het 

bestuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiegesprek 

Maandag 15 oktober stond het gezamenlijke instructiegesprek gepland. Het bestuur en de 

instructeurs van St. Steffenrijders gingen met elkaar in gesprek over de lessen, de 

vereniging, de communicatie enzovoorts. Uit dit positieve gesprek is een actiepunt naar 

voren gekomen. De instructeurs ervaren nog wel eens onrust wanneer de lesindeling kort 

voor tijd wordt ingedeeld en/of aangepast. Vanaf heden zal de definitieve lesindeling een dag 

voor de lesdag bekend worden en gecommuniceerd worden naar/met de instructeur. Ben je 

onverwachts verhinderd, is dat natuurlijk geen probleem. Graag dan nog wel afmelden.  

  

Michiel Mulder 

“Ik stop per 31 december 2018 als instructeur bij de LR St Steffenrijders te Laren bij zowel bij 

de maandagavondgroep als de donderdagavondgroep. Ik ga in december 2018 met 

pensioen en heb besloten om in 2019 meer van deze vrijheid te gaan genieten met mijn 

vrouw en mij daarnaast voor 100% te focussen op Horse and You eventing trainingen en 

privé lessen. In deze plannen past niet meer het lesgeven aan verenigingen.” 

Het bestuur en de leden danken Michiel voor zijn jarenlange inzet en gedrevenheid bij de St. 

Steffenrijders.  

 

 



Afmelden startpas  

Voorheen was een startkaart per jaarkalender geldig (1 jan t/m 31 dec). Wanneer je een 

startkaart wilde afmelden, moest dit voor 1 december gebeuren anders werd deze 

automatisch verlengt. Met de komst van de startpassen is dit anders. Startpassen met een 

beperkte looptijd (een dag, week of maand) en 

startlicenties worden automatisch afgemeld na de 

periode betreffende periode. Startpassen en 

startlicenties met een geldigheid van 12 maanden 

worden automatisch verlengd. Wanneer je deze 

niet wilt verlengen moet deze tenminste 1 maand 

voor de verlengdatum opgezegd zijn 

via MijnKNHS.nl. Wanneer jij jouw startpas wilt 

afmelden, doe dit dan een maand voor de 

verlengdatum. De verlengdatum (ingangsdatum) 

staat op je startpas.  

           Ingangsdatum / verlengdatum  

https://www.mijnknhs.nl/

