Jaarverslag 2015
Leden
Onze vereniging bestond eind december 2015 uit 86 leden, waarvan 50 jeugdleden en 36
volwassenen.
In 2015 telde de vereniging 10 wedstrijdruiters.
Het Bestuur
Het bestuur heeft in 2015 6 maal vergaderd. Gerda Boer, Astrid Scheffer en Brigit Sloof waren
aftredend en zijn bij de ALV unaniem herkozen. Danique Bouwman werd bij ALV voorgesteld door
het bestuur en is ook unaniem gekozen als algemeen bestuurslid.
Activiteiten
De ALV heeft op 16 maart plaatsgevonden. De opkomst was niet zo groot als in 2014, maartelde
toch nog 7 leden, naast de 6 bestuursleden. Locatie: de Openbare bibliotheek in Lopik.
De Klusdag op zaterdag 28 maart kende deze keer een kleine opkomst. wellicht kwam dit door de
regen. Er werden vooral stallen schoongemaakt, drink – en voerbakken geschrobd en spinrag
weggehaald. Ook werd de trailer geverfd en voorzien van nieuwe verlichting.
De toiletteercursus werd gehouden op vrijdag 4 april, Goede Vrijdag. Dit keer druk bezocht door
maar liefst 18 kinderen! Het was erg gezellig.
De Meertallenwedstrijd en de Open Dag werden dit jaar gecombineerd op zaterdag 11 april. Bij de
wedstrijd deden 7 groepen mee en winnaar werd Flower Power (Kim, Anna, Angela, Renske en
Isabel). De originaliteitprijs ging naar de groep Sinterklaas (Leonie, Roelle, Eline en Amber).
De Open Dag commissie had verschillende activiteiten georganiseerd zoals een tweedehands
verkoop, diverse verlotingen en ringsteken. Helaas viel er af en toe wat regen.
Aan de Voorjaarsrit op zondag 19 april in het bos bij Soerendonk deden 7 ruiters mee. Iedereen vond
het weer erg leuk, er zijn weer veel pannenkoeken gegeten, en het was mooi weer!
De Workshop Voorlezen en schrijven bij een wedstrijd, woensdag 29 april ging prima met 8
deelnemers die er erg veel van opgestoken hebben! De deelnemers werden door een echte jury
onder andere geleerd waar een jury op let tijdens het rijden van een proef en hoe je dat verwoord in
een protocol.
De Dressuurcompetitie werd op 23 mei met 39 deelnemers en op 20 juni met 40 deelnemers
gehouden. Het waren weer drukke, gezellige en erg geslaagde dagen. De competitiewinnaars over 7
groepen waren Eigen Paarden B5, Lisanne de Jongh, Manege L9/L13, Roelle van Soest, Manege B6,
Nienke van Vliet, Rondje Galop, Romy de Vos, Eigen Paarden B5/L13, Esther Hof, Manege B4, Daphne
Sloof, Groep Bixie, Annika Rijks.
Het Ponykamp was dit jaar vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus. Er waren 26 deelnemers en het weer
was prachtig. We hebben een zeskamp gedaan. Het vlaggenspel en koekhappen te paard was erg
leuk. Dierenarts Jeroen Jacobi uit Bergambacht heeft een clinic gegeven. De kinderen waren erg
geïnteresseerd en stelden goede vragen. Bij de quiz de volgende dag wisten ze ook nog de
antwoorden op de vragen hierover. De dierenarts was erg enthousiast en wilde geen vergoeding,
maar Gonnie heeft nog een taart en een staatslot als dank bij de praktijk gebracht. Alle deelnemers
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hebben een medaille gekregen. De ouders hielpen mee de tenten opruimen. De leiding vond het
voor herhaling vatbaar.
De strandrit op zondag 25 oktober in Noordwijkerhout bij Manege Bakker was georganiseerd voor de
meer ervaren leden. De 9 deelnemers hebben heerlijk door de duinen en over het strand
gegaloppeerd en gedraafd en samen patat gegeten na afloop. Ook dit was weer een geslaagde
activiteit.
Clubkampioenschappen
Op zaterdag 12 september werd het Dressuur Clubkampioenschap gehouden. Mede door de inzet
van de vele vrijwilligers en het lekkere weer was het een geslaagde dag. Clubkampioen werd Elina
Langerak met Finale, Bente van Vliet eindigde als tweede met Sammie Boy, Noëlle Bogaard derde
met Titan v/d Langewiek. Dit jaar werd er voor het eerst een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan een
jonge deelnemer die meedeed aan Rondje Galop of de Bixie ter voorbereiding op het B-niveau. Het
werd Kim Broekhuizen op Lavé.
Op zaterdag 10 oktober werden de Clubkampioenschappen Kür op Muziek, en Springen gehouden.
Daarnaast was er voor de jeugd tot 12 jaar die nog niet springen een Bixie Behendigheid parcours
uitgezet.
• Kür op Muziek
– met 6 deelnemers over 2 niveaus verreden.
Kampioenen: Eerste Kirby Tuls op Titan (L), tweede Daphne Sloof op Joviaal (B) en derde Benthe
van Vliet op Sammie Boy (B).
• Springen
– met 10 deelnemers in 3 groepen.
Kampioenen: Angela Koudijs met Silky ( tot 50 cm), Roelle van Soest met Titan (60 cm) en Esmee
Zwarteveld met Misty (70 cm). Esmee werd de Clubkampioen Springen.
Dit jaar ook voor het eerst een extra beginnersgroep gestart, de Bixie AA. Hier werd Benthe van
Vliet de winnaar.
• Bixie Behendigheid.
- 5 deelnemers.
Winnaar werd Romy de Vos met Titan van de Langewiek.
De Clubkampioenen dressuur, springen en kür op muziek hebben de dit jaar vernieuwde, enorm
grote, wisselbeker gekregen; gesponsord door Den Hartog Verzekeringen!
Horse Morse
In 2015 zijn er vier digitale HorseMorse nieuwsbrieven verschenen onder redactie van Geraldine de
Jong-van Os. Alle leden krijgen deze nieuwsbrief gemaild.
De grote Clubactie
Wij hebben in 2015 maar 67 loten verkocht. Helaas erg weinig.
Website
Alle activiteiten staan op de website. Daarnaast de nodige algemene informatie en het
inschrijfformulier. De website is www.monarchiste.nl of www.monarchistelopik.nl. Op de site zijn
steeds de startlijsten en uitslagen terug te vinden. Ook dit jaarverslag komt er op te staan.
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Wedstrijdruiters
De wedstrijdruiters zijn enthousiast op concours gegaan en zijn allemaal vooruitgegaan.
Overzicht:
Dressuur
Astrid Scheffer
Sarah Straver
Vianne van Leerdam-Boer
Martine Both
Lisanne de Jongh
Simone den Oudsten
Elina Langerak
Daphne Sloof
Benthe van Vliet
Romy de Vos

Urban
Different
Wahara
Indy van Maasland
Ti Amo
Simba
Finale
Joviaal
Sammie Boy
Titan van de Langewiek

L2 +5
L1 +10
M2 +10
B +1
Niet gestart
Niet gestart
B +11
Niet gestart
Bixie
Bixie

Onderlinge winstpunten
In 2015 zijn Danique Bouwman en Karin van den Berg gestart in de L2 en hebben één winstpunt
behaald. Nathalie van Oosterum mag over van de L1 naar de L2. Noelle Bogaard, Demi Mens, Leonie
van Neer en Isa Reijsenweber hebben allemaal 5 winstpunten, dus zij mogen naar de L.
Namens het bestuur,
Frank van der Kruk, voorzitter
maart 2016
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